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Başvekilimizin mühim bir direktifi 
Başvekilimiz mahsulün bolluğu 
ve günün icapları karşısinda 

Hasal ve harman işlerinin 

hemiyet, basiret ve intizamla 
başarllmasını tebliğ elli 

''f\telı:il Doktor Refik Saydam umumi müfettişlik· 
l ~llilere aşağıdaki tebligatta bulunmuftur: 

- Dünya vuiyetinin karıpağa ve bir Avrupa 
il belirmeğe ba§lamaıı üzerine - eylül 1939 da • 

:Ilı. beyanatta türk çiftçisini fazla ekime davet et
~ bütün idare imirlerinden de bu istihsal mevzuun· 'u ~ alaka ve gayret iıtemittim. 
~lı: bir memnuniyetle kaydederim ki: müstahsi

e itnirlerinin ve ziraat teıkilatının biribirini ta· 
:hcı mesai ve tedbirleriyle bu yıl her yıldan daha 
tltilıniş ve ekilen de hemen her tarafta birçok yıl· 

btiı. daha büyük bir feyiz ve bereketle yetişmiştir. 
~ buhranı devam etmektedir, birçok memleket· 

hilbaaaa Avrupa'da ziraat vaziyeti bu yıl müsait 
Evelki beyanatımda da işaret etmiş oldu-

:Yaptığımızı 

Falih Rıllıı AT AY 

ı 
ğum gibi, gerek 
memleket iktısadi
yat ve müdafaası, 
gerek çiftçinin ken 
di menfaati bakı

mından . t o p r a k 
mahsullerinin ehe
miyet ve kıymeti 
artmıştır. Daha da ,,.& .... l>i-
1ir. 'Onun için ld· 
rak edilen mahıu· 
lün hiç bir ziyaa 
uğratılmadan, va· 
kit ve zamaniyle 
kaldırılması günün 
büyük itlerinden 
biridir. 

Bu işte idare imirlerinin, kendile- _ _ 

' 

Ticaret Vekilimiz 8. Naz.mi 
Topçuoğlu 

Tkarel Vekilimiz İzmir' de 

Satıı kooperalif lerlnln 
kongresinde 

hazır bulundu 
İzmir, 8 (Telefonla) - Ticaret Vf'kili· 

miz Nazmi Topçuoğlu bugtlıı ıehrfmfze 
geldi ve vapurda karıılandı. Vekfl, ıehri • 
rnizde muhtelit ztyareUer yaptı, öğleden 
sonra satıı kooperatifleri birliğinin yıllık 
kongresinde bulundu. Murahhuların di
leklerıni dinledi. .Murahhaslar bllhaua 
çapa makinesi, bUyUk Jıılenderea'te aetler 
inşası, iyi pamuk tohumu, bat hutalıkla
rına karııı mücadele, motorin. çuval, kana
viçe ;nıcsclclerlne temas edıyorlardı. Tica· 
ret Vekili, müzakerelerin aonunda kUdU • 
ye geldi. 8·9 aydanberi İzmıre ~imek iste
diğini, blrlig"in mesaisinden memnun oldu
ğunu, fertlerin yapamıyacatı itlerin top
lu mesai ile emniyet halinde elde edilebile
ceğini, kongrede ileri aürlilen dileklerin de 
aynı ıekllde başarılacağını, yakında İs· 
tanhuldan 4800 tonluk bir türk vapurunun 
motorin getireceğini, 1600 tonunu İzmir 
mıntakasına bırakıp mlltebakislnl cenup 
vJl~yetlcrlmlze götüreceğini söylemit ve: 

- KöylUmüzUn kalkınabllmeli için lrlil-
11._......,._._ •·'••W PPl .... 'f M~~-.... 
!UfteH Uç noktada hWAaa edeblllrtnt cle
mııtır. Bunlar tunlardır: 

1 - KöylUnlbı mllmkUn oldutu kadar 
t.:prak sahibi ve mU.tahsll kıhnmuı, 

2 - Köylü ve çiftçinin zamamnın heder 
olmaktan korunmuı, 

3 - Köylü ve müstahsllin çalıımuuıın 
kıymetlendirilmeıi, demiı ve aözlerine de
vamla: 

"- Kooperatifler aayealnde maldnelet
(Sonu J, üncü Hy/ada) 

'1~fta umumi bir huzunuz
~ 'Ulu da tabii görmek la
~al meçhullerle dolu. Üç 

it, harp içindedir. Dördün
ta, var hızı ile mücadele 

:•~ryor. Harbe kanfıp ka
• il ~ınııenin ihtiyarmda de· 

"ıiiııden yarına ateıin han· 
laracağmı kimıe tahmin 

rine terettüp eden çok ehemiyetli ve 1 - --- -

mesuliyetli vazireıeri azami bir gay- Demir · t mal · d t f 
ret ve baıiretle başaracaklarından e- ve ın~aa zemesın e asarru u 

• t....~~urıbluğun memleket· 
~ derece derece artıyor • 

...... a derin bir ıinme, bazıla
'*llç bir telif göze çarpıyor. 

t.1.ı· düıünceai hiç bir kül· 
'- ilce altına girmeksizin, 
~~turmaktır. Bazdan po
~alarından birini atıp ö

.1 IYor. Gazeteler, falcılar 
erte dolup taııyor, 

il' :thıfun tek bir tedavi ça· 
ı lcarar ıahibi olmak! Ve 

1 ~edan rahatı ile venniı 
llad ara havaımm, yabancı-
~ ~ hayret olunan ıüku
) ~~ ileri aeliyor. 
: da oturan Milli Şef'ten 
1~eıı ıeriıinde tarlaauu 
~"!• kadar, bu milletin 

'~lan araımda tam bir 
t . tec&nüıü vardır. Ge
t.·dırne'den dönen bir ar-
~ il' !rakya çiftçilinin ıu 

minim. 

Alınacak tedbirler 
2. - Umumi dünya vaziyeti lı:arıı· 

ıında memleket müdafaaıı bakımın
dan uyanık bulunmak vecibesi, hükii
meti bazı sınıfları ıilih altına çağır· 
mağa ve bir kııım hayvan ve nakil va
ıı talarını satın almağa mecbur etti ve 
daha da edebilir. Memlekette umumi 

temin için koordinasyon heyeti karariyle 

İnşaat, tAdil ve tahdit edilecek 
İcabında durdurulacaktır 

olarak mahıul normalin üstünde iken, Bugün 
bir de kol ve hayvan kuvetı'nı'n ekıil- tasarruf ~~de yqadıtımız dünya vazlye tinin her türlü inşaat malzemesinde Azami 

u r bulunmuı ve bflhaasa de mir ve emsalinin hariçten ithal mU,kUll-
meıi karşısında hasat ve harman i~le- tına mukabil, mim nıUdataa bakımından bu maddelere olan ihtiyacın artmuı dola
rini aksatmamak için, gayretimizi art· yı::rıe,ı~ıuı mildııtaa, demiryolları, ıosel er, fabrikalar için yapılan zaruri hqıaatıa 
tırmak, mevcut imkanlardan azami is-

m en acına müteallik teaiaat mU.teana olmak üzere, devlet daireleriyle mülhak 

tifade tedbı'rlerı'nı' mahallinde aramak ve hUBUSI bütçeli idare ve müesseaeler ve ı sermayesinin en az yarısı devlete alt te-
ve bulmak icabetmektedir . .,Aynı köy- şekkilller taratından yaptınlacak olan ve 
de, hatta biribirleriyle alakalı ve mü- yaptınlmakta bulunan bilumum iıışaatın 

b rveçhi lti esaalar dafrelinde ttdil veya 
naaebetli köyler arasında itbirliği tahdidi koordlnaaıyon heyetince tekarrUr 
yapmak, mesaiyi tanzim eylemek ve ettirilerek ilglll makamlara blldirflmiıtlr. 

. a - Yapılması takarr" t · 1 da insan ve hayvan kuvetlerınde muvaze- .. ur e mıı o up 
. • . l 1• 1 henuz ihale olunmıyan veya ihaleai te • 

neyı teııı etmek" ıuretıy e çerçeve ı-
(Sonu ı. übcü sayfada) (Sonu J. üncü say/ada) 

• 

İngiltere' de 
silah imali 

Iİ •dıyordu: u_ Ben hü. 
)&aetini anladım. Biz kim
d '•llaınıyoruz. Kimaenin 

~ a bo:rnumuzu uzatmaya- •' .. 

Günde 7 bin kişi 

silôh altına alınıyor 
Londra; 8. a.a. - Tayyare imalltı nazırı 

~ord Beaverbrook, haziran ayında tayyare 
ın.alatınm rekor teıkil ettiiini bildirmi•tir. 
Bıı ay zarfında verim ıeçen ıenenin aYni 
alo'ındakinin iki miıli olmu.ıur. Keza iki 
misli motör yapılmı$tır. 

~•G, 
'İ) il~ f elaef e tarihi, ne Av-
~~~ t~~~ini, fakat kuva· 

hı111 bıhyor. Galiba onu 
'>i \i.:ılrnı münevverlerden 
~•lctedir. Bu köylü, u-

• iu...':::ııluk içinde, neıelidir 
lat1 tla doludur. Ne kom
~ •anıda gözü var, ne de 
· d lrarıınıı baıkaama ver-
9' edir. 

tici •:tll'lrklardan, gelen top-
l. ""_I':' 91a tanklardan, her ıey
~..;•r. Bu haberler onu te· 
.:~~ la~İ· enditeye ıevketmi
,,....,_ ı •Yor ki bir gün bu ku

• lldd ... lai ~ırı zaman, namuılu 
~ ~ lllıllet için yapacak 
"' ~·· lnıaınııtır. Şimdi, tar
~01eaiıaden, canma, malı

.... lc_aateden bir uturauz 
>\_. lıııdelci bıçatı ile ken-
e .. rae.ıu.. kendinden olan 

._ 1 ine; ••yiua) 

inctliz tayyareleri son yirmi dört aaat zarfında çok mllhlm faaliyet göatermiıler. 
mUhlm endüstri merkezlerini, deniz ve hava Uslerlnl, demiryolu lltiaak noktaları· 
nı bombalmışlar ve mOhim muvattaklyet ler kaydetmiılerdir. Bu hwruıtald ta.talllt 
6 inci ııaytamızda hava tebliğleri aütunu muzdadır. Yukarıdaki reatm, 1qiUa ıq . 
yarecileriDl bir teftiı eaııuında söatemıe ktedlr. 

Amerika'nın tayyare tea\i:natnu ıelince, 
Lord Bea,•erbrook. büyük Britınyı'nın son 
halt.~ zarfında mühim miktardı tayyare ve 
motor &atın aldığını bildirmİ$tİr, Amerika
ra yapılan ıiparişler yekQnü bir milyar do· 
.arı geçmekte idi. 

Londra, 8 a.a. - A vuııturya Başvekfli 
B . Menzles, bujrlln Sydney radyosunda 
ııöykdiği nutukta. Av1111turR.lya'nın muha· 
rcbe için sartohınan gayretlerd<'n bahae • 
derek ezcllmle ııunları aöylemlııtır: 

Milhlnımat lmı\lı\tı için bugUn nıemle
ketlmiz, geçen muharebenin en hR.raretıl 
zamnnındll oldu,!tı ındıın altı misil fazla to· 
çi çalıştırnıııktadır. Gelecek sene bu mik· 
dar bet misli daha tazlalqAcak, ve bir bu 
kadar insan da milhımmat imnlAtı için IA· 
zım olan iptidai mRddeler için faaliyete 
geçecektir. Dcnizaıırı tmaIAtı harbin ilk 
on ayı .zarfında 1914 - 1918 harbinin ayın 
devresine tekabül eden müddet zarfında 
oldutundan 25 'bin kiti ful& inAD ~ıı • 
tırılmııtır. 

Londra, 8 a.a. - Royter: 
SeWtiyettar bir mahfilden l>u ak

(Sou s. iaci a7'ada) 

Hitler-Ciano mülökOtı 
• yem nızamı Avrupa'nın • 

harp, sulh ve İngiltereye 
taarruz meseleleri görüıüldo 

Kont Ciano Maginot hattında ve Alsas'ta 

Hitler ve Kont Ciyano bir mülôlıat e•na11ntla 

Roma, 8 a,a. - Stef ani ajanamın diplomatik muharriri Berlin'd• 
telefonla bildiriyor: 

Berlin'de yapılan aiyaıi mülakat yalnız harp meaeleleri baknnmdaa 
değil, aynı zamanda aulh meaeleleri ve kalkınma bakımmdan da tarihi 
bir ebemiyeti haizdir. 

-ı Anlııılmaaı kolay ıebeplerden do. 
• :-:- payı mülakatın teferruatı hakkında if· Cin - Japon harbının pat veya tahminlerde bulunmak müia 

.. • ld1n değildir. Bununla beraber Steflbli 
uç senehk blançosu ajansının diplomatik muharriri, ıerek 

Japon zayiatı 
ölü ve yaralı 

1.600.000 dir 

Çang- Kay · Şek 

Chung-king, 8 a.a. - Reuter: Çang • 
Kay. Şek hilkümetinin harbiye nazırı 
B. Hoymchung, ıon Uç ıenelik Çin • 
Japon muharebesini gözden geçirerek 
japonların ölü ve yaralı olarak 
1.600.000 insan uyi eylediklerini tah
min etmittir. 1940 mayısına kadar 
Çinliler 7f0 sahra topu 3300 mitralyöz 
ve 69000 tüfek zaptetmitlerdir. 

Harbin batında Çin'in iki milyon 
(So1J11 s. iııci aq/ada) 

harbin devamı ve inkipfı, gerekıe 
Avrupa'nın yeni nizamı huauıunda 
iki büyük mihver devleti yükıek mü· 
mesaillerinin tamamiyle mutabık kal· 
dıklarını ıöyliyecek vaziyettedir. 

İtalya ile Almanya haribn sonuna 
ve daha sonralara kadar asırlarca ;yan. 
yana yürüyeceklerdir. 

Duçe'nin murahhaıı bugün garp 
ki harp meydanını ziyaret ederek mu
zaffer alman kıtalarına müttefik İtalııt 
;ya'nın ıelimını götürecektir. 

Kont Ciano Maginot'Ja 

Bertin, 8 a.a. - Kont Ciano'yu ha
mil olan buıuıt trende protokol tcfl 
Baron von Doemberg ile diğer teıri
fat memurları ve ıefir B. Affieri ile 
von Makenaen bulunmaktadırlar. 

Kont Ciano, uat 10.15 te Saarbruo
kein'e vaııl olmuıtur. Mumaileyh, bu
gün Maginot hattına ve Alaaı'a yapa
cağı ziyarette iıtihkAm generali von 
Dittman ile beraber bulunacaktır. 

Nel.er •öriifültlü 

Londra, 8 a.a. - "Reuter": dün öf
te vakti Hitlerıe Ciano aruında yapı· 
lan iki uatlHr müllkatta münakata e
dilen meseleler hakkında ne Berlinde 
ne de Roma•da ıimdiye kadar hiç bir 
mal\ımat verilmemittir. Kont Ciano 
almanlar tarafından batıda i§gal edi
len araziyi gezmek üzere dün aktam 
Berlinden hareket etmittir. 

Mülakat hakkında Stefani ajanıı 
tarafından verilen bir notada "harbin 
devam ve inkitafı ile yeni Avrupa'nın 

• ihduı meselesi hakkında tam bir an
laşma" dan bahıetmektedir. 

Zürih'ten gelen bir telgrafta Neue 
Zürcher Zeitung'un Berlin'deki mu
habirine nazaran Ciano • Hitler müla
katının İtalya ile Almanya'nın bütiln 
meıelelerin muılihane bir ıurette hal
linde alakadar bulundukları doğu -
cenup hadiıeleriyle münaaebettar ol
duğu bildirilmektedir. 

Basler Nachrichten'in Roma muha
birine göre, BB. Ciano ve Hitler ln-
giltere'ye kartı taarruz meseleıinl 

münakap etmitlerdir. 

Muharrir diyor ki: 

Şimdi lngiltereye kartı taarruzun 

ilk aafhaaı lrlandaiiır ve mülakatta bu 
meselenin rörütilldüfü bildirilmekte
tedir. Avrupa kıtaaı üzerindeki ıiyaal 
münasebetlerin müttereken halli de 
mülakatta müaakere edilmi9tir. 



-Z-

Türkiye Enerji Ekonomisinin 
esasları tesbit edildi 

Elektrik işleri etüt idaresi, milli ekonomi ve dünya enerji ekonomisi çer
çeveleri içinde Türkiye'nin enerji ekonomisinin esaslarını tesbit etmiştir. 
Nafia Vekaleti, altı madde içinde toplanmış bulunan bu esasları alakalılara 
bıldirirken yapmış olduğu bir tamiminde ezcümle töyle demektedir 

• ._ Memleketimizde de ref.ah çoğal - --.,,_..------------
dıkça ve endüstri ilerledikçe elektri -ı 
ğin ehemiyetinin ve inkişafının da de
vamlı olarak artacağı gıbi, refahın ço
ğalmasını ve endüstrinin ilerilemesini 
mümkün kılmak için, elektrik istihsa
lini nizama bağlamak suretiyle, isti -
malinin inkişafını temin etmek la.ıım 
geleceği tabiidir. 

Çağrı 

x Bütçe Encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

x Maliye encümeni bugün saat on
da toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni bugün saat 10 da 
toplanacaktır. 

X Divanı Muhaaebat encümeni bugün 10 
da toplanacaktır. 

Memleketin enerji kaynaklarını ve 
ihtiyaçlarını tetkik ederek ve umumi
yetle enerji mevzulariyle meşgul ola
rak, memleketin enerji ekonomisi esas 
larının tayini ve elektriklendirilmesi - Halkevlilerin köylülerle 
nin temini ile mükellef olan elektrik 
işleri etüd idaresi, bu sahadaki tetkik
lerini ilerleterek, memleketin enerji 
kaynaklarının ehemiyetlerine, cins ve 
vasıflarına göre ve milli ekonomi ile 
dunya enerji ekonomisi çerçeveleri i
çinde, Türkiye'nin enerji ekonomisi
nin ana hatlarını çizmiştir. Enerji si
yasetimizin bu esaslarına göre bir e
lektriklendirme planının tanzimi an -
cak enerji kaynaklarımızın mahiyet 
ve ehemiyetleri ile memleketin enerji 
ihtiyacı, etütlerle meydana çıkarıldık
tan sonra kabil olabilirdi. Bu mevzu -
tar etrafında yapılan etüdler hayli 
ilerilemit olduğundan memleketimi • 
zin mühim mıntak.alarına tamil olmak 
üzere bir elektriklendirme planı hazır 
lanmaaı mümkün hale gelmiştir. Elek
trik itleri etüt idaresi bu planı hazır
lamakla meşguldür. ,, 

1 - Elektrik, normal prtlar al -
tında, enerjinin en ekonomik ve mil
li enerji kaynaklarımızın rasyonel 
ıurette iıtimalini mümkün kılacak 

fekli olarak kabul edilmiıtir. Şu hal
de elektirklendirme programlarında, 

fevkaUide haller müstesna, ıehirlerde 
ve endüsiiride mekanik kuvetlerin e
lektriğe tahvili derpiı edilecektir. 

2 - Elektrik istihsali için, pren
ıip olarak, memlekette mevcut olmı
yan mahruklar katiyen nazarı itiba
ra alınmıyacaktır. Yüksek kaliteli ve 
ihraç olunarak kıymetlendirilmesi 
mtlmkün olan veya memleketin diğer 
ekonomik faaliyetlerine yarıyabilen 
maden kömürlerimiz kullanılmıyarak 
qağı kaliteli linyitl:rımiz yakılacak 
ve büyük mikyasta su kuvetlerimiz -
den istifade olunacaktır. Öyle ki, bu 
ıuretle maden kömürü ve mazot yakan 
ve milli ekonomiye hizmet etmiyen 
aantrallerin kurulmasının şümullan -
dırılması ve kurulu olanların da faali
yetlerinin tahdit ve hattA kabil olduk
ça muayyen bir programla tAtil edil • 
mesi lazımdır. 

3- Memleketin muhtelif mıntaka -
larında, elektrik istihsali için hangi 
kaynaklardan istifade edilmesi lizım 
ıetdiğinin mıntakada mevcut kaynak
lar ile bu kaynaklardan istifade ıure
tiyle elektrik istihsilinin teknik eko
aenıik ve soysal şartları ve akiıleri 
göz önünde bulundurularak tetkik ve 
tayin olunması lazımdır. 

4- Memleketin sermayesini ve mil
H serveti olan kömürünü israf eden 
ve yüksek istihsal maliyetleri ile e
lektrik istimalinin ve bununla -bera -
her içtimai refahın ve endüstrinin in
kişafına mani olan ufak ve hususi 
santraller yerine, muhtelif mıntaka -
Jarda enerji istihHik ve ihtiyaç vazi
yetleri müsait oldukça ve inkiJaf et • 
tikçe, muayyen bir eiektriklendirme 
proğramiyle, elektriği teknik ve eko
nomik bakımlarından daha müsait şart 
tarla ve her talebi karşılıyacak mik -
tarda istihsal edecek mıntaka elektrik 
santralleri kurulacaktır. Elektrik bu 
santrallerde bir elden istihsal oluna -
rak hava hatları ile müstehlik ıehir -
lere ve fabrikalara getirilecek ve dağı· 
tılacaktır. 

yaptıkları temaslar 
Dün halkevinln köycülük şubesine men -

sup bayan ve doktor üyelerden bir kısmı 

Ortaköy, Kızılcaköy, Araplar köylerine 
gitmişlerdir. Halkevli bayanlar kciylü ba -
yanlarla muhtelif mevzular üzerinde gö • 
rüşmüşlerdir. Şair Behçet Kemal Çagların 
milli ıiirleri köylüler tarafından dinlen -
dikten sonra paraıüt hakkında irı;adatta 
bulunulmuı aynca türk kuşundan alman 
küçük paarşiltlerle göıteri~ler yapılmııtır. 
Bu meyanda d iı doktoru tarafından di,Ie • 
ri hasta olan (47) hastanın dişleri fenni ıu
rette çekilmiı ve tedavi edilmiıtir. 

Biçer, döğer makineler 
Polatlıda faa 1 iyete 

başladı 
Polatlı, 8 (Husuıi) - Bugün zirai 

kombinaların biçer • döğer makineleri 
kazamızda faaliyete geçtiJer. İlk ola
rak Hüseyin Ersoy'un 100 dekarlık 
tarlasında ba§ta kaymakam olmak ü
zere bütün çiftçilerin ve Polatlının 
ileri gelenlerinin huzuriyle ite baılan
dı. 

Hüseyin Ersoy'un bu 100 dekarlık 
tarlası üç saat gibi çok kısa bir zaman
da biçildi ve döğüldü. On bin kilo 
buğday kaldırıldı. Bu mahsul öğle
den sonra Polatlıya getirilerek piyasa
ya arzedildi derhal kilosu 6 kuruı 10 
santimden tüccar Hakkı Mumcuoğlu 
tarafından satın alındı. 

Kazamız çiftçileri ziraat vekaletinin 
bu çok yerinde yardımından çok kısa 
zamanda ümitlerinin kat kat fevkin
de alınan neticeden.fevkalade neşelen
diler ve sevindiler. Kazada adeta bir 
bayram havaıı var. 

Biçer - döğer makinelerin sayısı bir 
iki güne kadar yirmiye çıkarılacaktır. 

B. Trentieff Odeseya 
hareket etti 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Sovyet 
sefiri Trentieff bugün vapurla Odeaa
ya hareket etti. Hareketinden evci, 
Büyükderede Alman sefiri Fon Pa
penle bir saat kadar konuştu. 

latanbul ve Trakya'daki arazinin 
nadaalamnaaı 

İıtanbul. 8 (Telefonla) - İstanbul 
ziraat mıntakuı ile Trakya mıntaka
sında husıısi eıhasa veya devlete ait 
ziraate elveriıli bütün arazinin icabın 
da sahiplerine yardım edilmek üzere 
nadaalanması ve ekilmc9i hakkında 
l>ir proje hazırlandığı haber verilmek
tedir. 

Sofya el~imiz istanbul'dı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Sofya el-

çimiz Bay Şevki Berker bu sabah 
Semplonla !ıtanbul'a geldi. 

ULUS 

Üniversite heyeti 
Erzurum'a gidiyor 

İıtanbul, 8 (Telefonla) - Yarın 11baJa 
İstanbul'dan üniversite rektörünün reisli
ğinde profesör Ali Fuat, Sıddılı: Sami, Tev
fik Remzi, Muzaffer, KAzım Gllrkan, Mu • 
hiddin Erer, Sadi Irmak ve doı;ent Mükri
min Halil ile Z iyacttin Fahri'dcn mürek
kep bir heyet üniversite Erzurum baftası
m açmak üzere trenle Erzurum'a hareket 
edeceklerdir. Heyet 13 temmuzda Erzunırn
da bulunacak ve aynı ıün uat 17 de hal -
kevinde rektörün nutku ile ünlveraite Er -
zurum haftası açılacaktır. Bunu takibcdcn 
günlerde icrck halkcvinde, gerek niemlc -
ket hastanesinde ilmi " meılekt konfe -
ranılar verilecektir. 19 temmuzda heyet 
haftayı kapayarak avdet edecektir. 

Franıa'den dönen 

ıileplerimiz 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Franaa tara

fından ldralanmıı olan ıcmilerimizden İnal 
şilebi limanımıza döDmüıtür. Şilep ıon za
manlarda Oran ümanında bulunuyordu. Bu 
limandaki deniz harbi dolayııiyle bir ara
lık ikıbethıden endiıe edilmiıti. Fakat va
purun deniz harbinden evel Oran'tılan ha -
reket ettiği a.nlaıılmııtır. 

İnal 19 haziranda bir vapur kafilesiyle 
ve franıı:ı: torpidoları himayesinde Marsll
yıı'c.hn Oran'a hareket etm iş. 22 haziranda 
bu limana vıısıl olmuştur. Mütareke ili n 
edıluıcc bir aralık iCminin vaz iyeti tayin 
olunaıntımış , n ihayet vapur 29 haziranda 
İ stanbul'a hareket ctmi ~ tir. Fakat İtalyan 
radyoları Sicilya ve Pantelarya arasının, 

ingiliz r adyosu ise Tunus - Bon • Pantc -
!arya arasının maynlcnmiş olduğunu ilan 
ettiklerinden rota tayininde tcrc;ddut edil
miı ve mayn dökülcmiyecek kadar derin 
sulardan seyre devam edilmesine karar 
verilmiştir. Vapur bu yolları takiben sula
rımıza iClmi~lr. Gemide yedi de yolcu 
vardır. 

Temmuzun ikisinde Oran limanından ha
reket eden Tan ı;ilebinden Malta"yı nlimen 
ıeçtiğine dair bir teleraf &elmiştir. Şilebin 

çarşamba günü limanımıza gelmesi bekle
niyor. 

V ona halkevinin gezisi 
Vona, 8 a.a. - DUn Halkevl mensupla

rı CUnıhurlyet Halk Partisi r eisinin b8§
kanhğında Azizlye"yc yaptığı g eziden bil
istifade Halkevl r eisi tarafından propa
ganda ve paraşUtçUIUk hakkında bir kon
fcraruı verilmlııtır. ı.ınteaklben yapılan gü
reılere elli c;lft pehlivan ııtırAk etmlııtir. 

Baskil HaJıkodumın geziıi 
Baskil, 8 a.a. - Halkodası reisi. halkın 

muhtelif mevzular etrafında tenviri mak
sadlyle köylere yaptı#:ı gezide, köy mevzuu 
Uzerlnde imparatorluğun hiçe saydığı köye 
ve köylUye cUmhurlyctimlzln verdiği önem
li değer. tarihte bUyOk yerimiz, dUnya va
ziyeti karıı111nda TUrklyenln vaziyeti etra· 
fında k6y1Werimlzl tenvir etmlııUr. 

Afyon Halkevini~ tertip 

ettiği konferanslar 
Afyon, 8 a.a. - Afyon Halkevlnln umu

mi dllııya vaziyeti hakkında yurttqlan 
aydınlatmak için tertip ettiği konferansla
rın verilmesine devam edllmektedlr. DUn 
de öğleden evci Şuhu'da ve öğleden sonra 
da Çobanlar nahiye merkezlerine gidilerek 
konferanslar verllmlıttir. Bu konferanslar
da bUtUn civar köylllleri de bulunmuıı ve 
çok kalabalık bir halk kUtleal tarafından 
all\ka ile dlnlenmiııtlr. Bundan sonra köy
lUlerle sıhl z.lral ve diğer mevzular üze
rinde de konuşmalar vapılmı§, luuıtalara 
bakılarak 11&.c;ları verllml;ıtir. 

Bu büyllk köy g ezisi başta Halkevl re
isi olmak Uzere Partili doktor, ziraatçı, 
baytar ve her sınıf halkevlllerin lıtt~y
ıe yapılnnııtır. 

T ak&im meydanı inıaatı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Taksim 

meydanındaki inşaatın teferruatına 

ait projeler belediye daimi encümeni
ne verilmittir. ----

Romanya petrol ıirketlerinde 

tıhıan İngilizler İstanbul'da 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Roman

yadaki petrol müesseselerinde çalış
makta olan İngiliz mühendis ve tek
nisiyenlerinden mürekkep 45 kişilik 
bir grup bugün İstanbul'a geldiler. İn
gilizler buradan ya lrak'a yahut da 
memleketlerine gideceklerdir. 

Bursa'da grup 

birinciliklerine 

devam ediliyor 
Bursa, 8a.a. - Grup birinciliklerine 

dün de devam edilmiştir. Büyük bir 
kalabalık bu maçları heyecan ve alaka 
ite takip etmi§tir. Bu maçlarda Tekir
dağ bire karşı iki ile Bandırmayı, Es
kişehir de ikiye karşı üçle Bursayı 

yenmiştir. 
Oyunlar zevkli ve heyecanlı idi. Ya

rın grup finali yapılacaktır. 

Gene dün Çekirgedeki havuzlu park 
ta bölge yüzme seçme müsabakalrı ya
pılmı§ ve l..ıu müsabakalar büyük bir 
seyirci kalabalığı tarafından zevkle ta 
kip edilmiıtir. Seyirciler arasında vali 
de hazır bulunuyordu. Haftaya altı 
bölge yüzücüleri arasında ayni parkta
k: yü· 11e haıuzunda grup birincilikle
ri müsabakaları yapılacaktır. 

Çanakakkale' de dikiş 
nakış sergisi açıldı 

Çanakkale, 8 a.a. - Halkevinin bir 
scnedenberi devam eden dikiş, nakış 
vt: çiçek kursuna iştirak edenler tara
fın clan hazırlanan sergi dün sivil ve 
askeri erkan ile kesif bir halk kitlesi 
önünde açılmıştır. 

Genç kızlarımızın zarif ve çok gü
zel eserlerini ihtiva eden bu ıergi bü
yük bir alaka ile gezilmiştir. 

Mürefte'de bir koza 

borsası açıldı 
Mürefte, 8 a.a. - Burada bir koza bor -

sası açılmıştır. Hararetli satışlar yapılmak
tadır. Kozalar 65 - 81 lı:uruı; üzerinde mua
mele ıörmüıtür. Müıtahail fiyatlardan 
memnwıdur. 

Türk kooperatif heyeti 
Bulgaristan'dan döndü 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Bulgar 
Koop~ratifçiler Cemiyeti birliğinin 
25 inci yıldönümü münasebetiyle 23 
haziranda yaptığı kongreye davet edi
len türk kooperatifçiler cemiyeti bir
lik reisi Trabzon mebusu Sırrı Day'ın 
reisliğinde Tokat mebuıu Hasip Ay
tuna. ve halk aandıfı umumi kttibi 
Mithat GUnu'dan mürekkep heyet bu 
sabah f stanbula dijndüler. 

Heyet izaaının verdiği malOmata 
göre, bulgarlar, Ankaradaki türk ko
operatifçilik cemiyeti ile milnaıebet 
tesiıini arzu etmektedirler. 

Kayseri valiıainin ıporculara 
verdiii ziyafet 

Kayıeri, 8 a.a. - Kayseri va!lıi ve böl
ıc başkam Şefik Soycr tarafından dün Su
mer bez fabrikası bahçesinde buraya iel -
miı olan misafir ıporcular şerefine yüz el
li ki3ıtik bir ziyafet verilmiştir. Yemeği 

müteakip vali tarafından gençlere hitaben 
sPor temaslarının maksat ve gayesini ve 
spor hareketlerinin yurt müdafaası üzerin
deki chemiyetini tebarüz ettirdikten sonra 
Milli Şefimizin bun.dan iki sene evci İstan
bul üniversitesinde ıençliğe yaptıjiı hita -
bede buyurdukları ıibi, aağlam karakterli 
temiz ve dürüst bir gençliğin yctİ !jmesini 

ve yetiı;tirilmcsini istiyoruz dcmiıtir. 
Bunu müteakip misafir ıporcular adına 

Ordu ıporcuları kafile reisi bütün spor -
cular adına haklarında iÖsterilen alakadan 
dola)'ı teıekkürde bulunmuı;tur. 

Baku ıilebi yüzdürülüyor 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Midilli 

ile Bababurnu arasında karaya oturan 
Sosyete Şileb'in Bakır şilebindeki kö
miırlerin tahliyesi işi bitmiştir. Bura
ya gelen haberlere göre şilep yüzdü
rülmeğe başlanmıştır. 

1 
Toprak mahıulleri ofisi 

Alınacak buğdayları 
fiyatleri tesbit olund 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınmakta olan buğda 
larının bugünkü fevkalade vaziyete intibak ettirilmesini temin içi 
lanan kararname İcra Vekilleri Heyetince l,<abul edilmigtir. 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Güzel 11a
natlar akademisinde heykel sergısı 

Maarif vekili B. Hasan Ali Yilcel ta
rafından bugün açıldı. Merasimde me
buslar, maarif erkanı hazır bulundu
lar. 

Eveli maarif vekili kısa bir nutuk 
söyliyerek ilim sahasında sanatın de
ğerini tebarüz ettirdikten sonra sergi
yi açtı. Bunu ınüteak.lp akademi mü
dürü B. B urhan Toprak bir nutuk 
soyliyerek resim sergisinden ıonra 

heykel se rgisinin ilk olarak açıldığı
nı, serginin gayesinin talebenin §ahsi 
kabiliyetini artırmak olduğunu söyle
di ve maarif vekiline gösterdiği yar
dımdan dolayı teşekkür etti. 

Sergi on beş temmuza kadar açık 
bulunacaktır. 

Beden Terbiyesi aeneı 

{onguldakta direktörü 
Zonguldak: 8. a.a. - Gençlik kulüpleri 

teskili etrafındaki faaliyeti mahallinde tct
k.k ve teftişe çıkan Beden Terbi yesi Genel 
D ircktorü general Cemıl Taner, buraya gel
mİljtir. General Cemil Taner Zonguldak ve 
kazalardaki tctki~ler ini müt:akip Çankırı 
yoluyle Kutamonu'ya ;ı; id!tektir. 

İstanbul'da kömürün tonu 
22 ,5 liraya sahlacak 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Belediye 
ıehir dahilinde kömür nakliyat fiyat
larını pek uzağa 150, daha yakınlara 
12~ kuruş olarak tesbit etmiştir. Bu 
suretle ıehrin her tarafında kömürün 
tonu 22.S liradan .satılabilecektir. 

l•tanbulun kok ihtiyacı 
İstanbulun kok kömürü ihtiyacını 

kartılamak hususunda belediye ile 
Eti Bank aluıac:ak tedbirleri müıtere
ken kararla9tırm:ıktadub.r..,. • .,.,...,..=..-= 

Eti Bank'ın mümessıli B. Rasim İs
tanbulun kömür ihtiyacı etrafında §U 

izahatı vermiıtir: 
- İıtanbulun kok kömUril ihtiyacı, 

senede sekıen bin tondur. Etibank, 
bu ıtoku temin etmekle meşguldür. 
Şimdiden lstanbula on sekiz bin ton 
sömikok getirilmiştir. Bundan başka 
İstanbula sevkedilmek üzere elimiz
de daha altmıı bin ton kok vardır. fs
tanbulda tesis edilen iki büyük depo
dan başka tali depolar da tesbit edil
miştir. Bunlar yakında açılarak faali
yete geçeceklerdir. Bunların yerleri 
tespit edilmiştir. Belediye iktısat mü
dürlüğü, ana depolardan tali depolara 

Toprak mahsulleri oli 
buğday aalcn cilma y 
ve nevilerine göre f iyllP''Plt'rı 
Diyarbakır, Mardin, Urfa, 

l\IUrşltpırııırı, Siverek. J{ars, Ad 
han, Tarsus ta sert '-' 00, yuumııalC 
zılca veya sUnter 4.25, mnhuıt 4 

İskenderun' da s rt 5 tiO, yuın 
kızılca veya sUnter 4.75. mahtOt 

Erzurum, Bayburt, Tercan, 
Anlmra, Çankırı, Yah lhnn, Ç eri 
gat, Yerköy, Şeftıatll, Fakılı, D 
Kayacı·ı , Saı·ı oğlan, Polatlı, Af 
Bolva din, A k ehlr, Ilgın Saray!! 
ya, Çumra, K araman, Eıf' il, Bor 
la, Sıvruı, Arm:ı n, Yıld - 11, K 
le, :Amnsya. Çonım, Kırvehtr, 
Beyiıkahır, Alpuköy, Esktıı hlr, 
KUtahya, Ufak, Sandıklı , Uin!ll'• 
Cardnk, Çivril, Denizli, E lbistan. 
F.:IAzığ. Akdağmadeni , Jfnılrdall'ı , 

U zunköprü, PehlıvankliyU. L 
Çorlu, Teklrdnğı, K gan , Çanakk 
blga, Bandımıa, Balıkc. lr de sert 
mıı11ak :i.tiO, kızılca veya silnter 
lCıt :>.00 

Buğday nevi/erinin va 
A - Ekstra sert v e yumuşak b 
Satın alınabilme eartıannı h al 

hektolltre vezni 77 kilo ve daha ) 
lunan ecnebi nıadd si yUzde ikide 
yüzde ikiden, flllzll, kllflU, hast 
nelerle pcleniri kiloda 50 adetten 
mıynn ve yumuıak, sUııtcr, kızılc• 
meli sert taneler i n tsbcU 
ge~r' n yumll§ak bu daylıırdır. 

B - Normal, yumuşak ve sert 
lır: 

Satın alınabilme f;ıırtlarını Jı 
hektolitre vezni 7:5 kilo, ecnebi ın 
de üç, çavdarı yüzde Uç olan sert 
§ak lıUğdnylıırdır. 

C - Kızılca ve sünter but daf 
Satın ahnabılmc ıartlarını 

hektolitre vezn i 75 kilo, ecnebi 
yüzde üç, ç.avdtırı yüzde üç olan 
sünter nevi bugdaylar.dı r . 

D - Mahlıit. bugdaylar: 
Satın alınabilme ıartlarını h ai# 

yüzde üç ecnebi maddeli ve yüzd1 

darlı ve hektolitr e vezni 75 kilo 
içeriıinde yüzde yetmiıten az sert 
lunan au:t bugd aylarla yüzde yet 
yumuşak tane bulıınan yumuşak 
uar. •·•<.m me"U .. c:• ~~·~ı:.r ırcn a"OJJ 
yumuşiıklardaki k'ıiilca ve- atfntcr 
ywnupk meyanında hesap edilrıı 

Millet 
ne yaptığı 
biliyor! 

(Bışı ı. inci sıylıdı) 

hükümetin de ancak onu 
nı biliyor. 

nakledilecek kömürün nakliye maıra- Yalnız her zamandan 
fını hesap etmektedir. Ana depolarda vetli ve hazır değiliz: hıa 
kömürün tonu 21 liradan satılacağına 
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değiımez bir karann yük• 
göre tesbit edilece~ nakliye masrafı ru iç~n~eyiz. Bi~ millet ha 
bu fiyata zammedılecektir. Nakliye mak ıçın her ıeyı yapmı§aa, 
masrafları tesbit edildikten ıonra aa- zafına değil, ancak hak 

. . . mak için de imkanlı ve 
tışa başlanacaktır. Maamafıh gımdı- h • v d la'"1 er ıeyı yapacagına e 
den büyük depolarda • nakliye mas- Parolamız birdir: haklıyı:ıı:· 
rafı müşteriye ait olarak· satılmakta- yiz. lıimize bakalım! 
dır. Sömikok, sobalarda istihlak edil- Trakya köylüsü kadar 
mek üzere satılmaktadır. Karabük ko- kat o kadar doğru ve sail 

ku da, fabrika, kalorifer tesisatında 

kullanılmak üzere ayrıca lstanbula 
getirilecek ve lUzumlu olan stok kıt 
gelmeden evci temin edilecektir." 

nelim. Büyük bir milletin 
makta yalnız Öv\İnmek k 
dir: onun asaletinin, tarih' 
ve ıerefinin cebrettiği biit 
ve külfetlere de katlanJll 
dır. Korkaklara kimse e111' 

5- Memlekette elektrik istihlAk va
ziyeti inkişaf ettikçe de mıntaka sant
rallerinin arasında yüklerin tanzimi, 
puantların taksimi, yedeklerin müıte
reken kullanılmasının temini, ucuz ve 
milli ekonomiye uygun enerji kaynak 
larından rasyonel bir ~ekilde istifade 
edilmesi için, yine muayyen bir prog
ramla elektrik santrallerı biribirlerine 
hava hatlariyle bağlanacaktır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
kilde yazılınca da aynı mahzur ba
ki kalmaktadır. 

ka bir ıey vermez. 
Falih Rıllı' 

6- Gerek içtimai hayatta gerek en
düstride, elektrik istimalinin memle
ket refahına ve ekonomisine hizmet 
ve memleketin sanayiinın inkişafını ve 
mamulatının ucuzluğunu temin için, 
halen kurulu şehir ve endüstri aant -
rallerinde elektri ğin istih~al ve şehir
lerde tevzii işlerinin ı lanlaştırılması 
ve teşkilatlandırılması, istihsSl mali -
yetlerinin sıkı murakabesi lbımdır. 
Elektrik istimalinin bil suretle ve ay
rıca da kanuni ve idari tedbirlerle teş· 
vik olunması temin edilecektir. 

Manifatura liah tesbit edildi 
btanbul, 8 (Telefonla ı - Fiyat tesblt 

komisyonu manl!atura eşyuının ı\ aml fi 
yatını tesblt etti. Bu fiyat harpten evelkl· 
n nnzıı.raıı ytısde 20-26 Diıbetlnde )'Wuek
ttr 

Kızılay bayrağı 

Umulmuı, yahut umulmamış bir 
felaketin vücudunuzun bir nokta -
sında açtığı yara ve ondan sızan 

kanın rengi. 
O yaranın üzerine itina, ıelkat ve 

muhabbetle sarılan bembeyaz sargı
nın rengi. 

Ben Kızılay bayrağına baktıkça 
bu iki rengi bir arada, biribir,nin 
imdadına koımuı gibi görürüm. 

Melek kanatları, nihayet ressam
ların ve şairlerin karihasında doğup 
yaşıyan birer timsal olabilir. Fakat 
vatan üzerinde, milli binalarda in
sanlık rüzgarına kendisini kaptıra
rak dalgalanan Kızılay bayrağı ef
sane olmıyan melek kanadıdır. 

Onun gölgesinde ıstırap sükOn, 
hastalık şifa, yoksulluk refah ren
gine boyanır. 

Yalnız, unutmayınız ki bu gerçek 
melek kanadını, bu şefkat bayrağı
nı yalnn takılı bulunduğu gönder 
değil, Kızılay üyelerinin faziletli 

1colları tutacaktır: 
Kızılay_'a üye yazılınız! 

••• 
Vagon/ ,.,,..,,,.-_,.,,,.,....., 

Bordo yarlnından olan iran~ız 
diplomatları zaman zaman beyanat
ta bulunuyorlar. Aralarında ağız 
birliği bulunduğunu sandığımız bu 
sözcülerin hepsinde, aşağı yukarı, 
ıu terane vardır: 

- Biz harbe girmiyecektik; ln
giltere soktu/ 

Hepsi güzel; fakat par!J
m~nto, kabine, genelkurmay, 
nihayet fransız milleti ve yapılan 
bunca müzakereler/ Bi1tün bunlar, 
büyüle Fransa'ya tutacağı yolu seç
mesi için rehberlilc edememiılet mi 
idi? 

Faht bıı ıısul fena <fp'lil ! Günün 
birinde lnılllzlet ııleh eder de 

aynı sözcüler gene konuşmağa mec
bur kalırlarsa şöyle diyebilirler: 

- Biz mütareke yapacak değil
dik; Almanya bizi mecbur etti! 

Bu adamlar, Fransa'ya ne köta 
tercüman oluyorlar/ Zavalı Mari
anne önüne takılan her lokomotifin 
çekeceği tarafa gideiı bir vagon mu
dur? 

••• 
f; endi kendimi ta•hilı! 

Evelki gün çıkan fdcralarımdan 

birisinde "bir tayyaremiz dönme
mi§tir." cümlesine itiraz ederek 
"hiç bir tayyaremiz dönmemiştir" 
manasına gelen bu sözü düzeltelim 
demiş, meseli "tayyarelerimizden 
biri" desek ne olurl diye ilive et
miştim. 

Sonra yazımı kendim okuyunca 
far kettim ki benim düzelttiğim ıe-

· O halde ne yapmalı mı diyecek
siniz? Belki de şöyle diyebiliriz: 
"Bir tayyaremizden başka bütün 
bava Jcuvetlerimiz dönmüıtür.'' 

••• 
KazanJıf!.mız yenj kelimeler! 

Roma'dan gelen bir telgraf: "Vı
tikan mahalilinden bildirildiğine 

göre bu sene papa mutadı veçhile 
yazlık rezidansı olan Ganodolfo'ya 
gitmiyerek beynelmilel gergini/le 
dolayısiyle Romı'dı kalacaktır ... 

Papa hazrtttlerinin beynelmilel 
ıstıraplarla bu kadarcık olsun, ali
Jcası, biç §Üphesiz, insanlık alemini 
minnettar edecektir. Yalnız yulcarı
Jci telgrafın faydası bu büyüle fera
gati bize ulaıtırmaktan ibaret kal
mıyor. Bu telgraf vesilesi ile bir de 
dilimiz "rezidans" kelimesi Jcuanı
yor. Geçenlerde de tersane yerine 
"ıantiye'' kullınılmqtı. 

T.t 

Arkadaıımız Avnı Candar, 
köyliıye güzel ogütler veren bif 
kiye nc:;rctmiıtir. Folklor, 1'01 
leri ve adetlerini de tebaniz et 
çük h ikaye, köyluyc hitap yol 
fak olmuş bir escrciktir. İ çkiı>I 
nı, koylcrdc dıii:Unlc rde havat• 
l&hların ıcbcp oldugu fac!aJarı 
ve bu arada köylüye Cıimhuri1~ 
tisinin de faydalarını anlatan 
seri koy ve koylu eıbi en buy~ 
zu üstiınde ~ah:;anlanmıza ta 

Dünü ve yanru düt ·· 
"Kızılay., ı benim.el 
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• 
ıe ut ~rika, ınukaddes ve murabba r an a aıve ı ının 

l?rlıle. kurulan Avrupa nizamı-

;da} ;:~ri;i: ~~a:;:: ~:~ı:!~ii:7 i~:; İngillereye, Fransız sef arelinin \ londra' da ki le. masları Cümhuriyet 
içiıı h .. ıu. Malumdur ki bu ittifak-

kr nevi beynelmilel zabıta teş· 
k\ır~ınıuştu, Ve her Avrupa avdet edeceği dün bildirildi Mülôkatta müdafaa lnkılap Türkiyesinin yaptrklan 

a. 'a. Matbuat Servisi 

bin onun için hayat veya memat kavga.
sı olduğunu hi&1etmi11tir." 

Muharrir, İngilizlerin çetin bir didit
meyi baş.armalı: mecburiyetin.de kaldıkla
rını izah ederek diyor ki: 1;ı; ~f;e~ınin dahili itlerine uluor· ve yapacakları 

1 t i~ ale edilmekte idi. Ameri- :::ı Lonra, 8 a.a. - Royter ajansınnı diplo- I 1 • ld YUNUS NADİ, bu başlık altında, 1877 
al 1_Urreiııi Monroe, bu kaideyi hl matık muhabirinin resmi maha!llden öğ- mese e eri QÖrÜŞÜ Ü de ilan olunan Mithat Paşa kanunu esa _ 
t l'oten A d 1 1 •. b Dunkerque zır ısına rendiğine gööre fransı zmaslahatgtiza.rı bu :lıı.11 1 ' vrupa ev et erını u 1 sabah hariciye nezaretine giderek Vichy ta- sisinden başlıyarak, içtimai bünyemizde 

"Norveç'ten Brest limanına kadar bii
tün Avrupa sahillerini düsman eline ter. 
keden İngiltere, ş imdi en ziyade müda • 
faa için donanmasına ve hava kuvetlcri
ne güveniyor. İngiliz donanmasının de
niılere ve İngi liz tayyareleri adaların ha· 
vasma hikim oldukça İngiltere'ye bir i&
tila teşebbüsü. ba" döndürücıi bir mace
ra olmaktan ileri gidemez. 

~rlı a 1~lerden korumak istemitti. rafından esasen bildirilmiş olan, Londra'- Belfast, 8 a.a. - Şimall İrlanda Baş geçirdiğimiz merhaleleri bir tarihçe ha-
uJI , : "llİdesi, o günden bugüne daki franaız sefaretinin Fransa'ya avdeti vekili Lord Craigavon, Londra'da in- !inde topl1tdıktan ve biıyük Atatürk'ün 

8Il '..'.ı!· 4'nıe .. ·k h ' " ' . . pılan hu'" cum haberini teyit etmiştir. İngiliz htikllmeti bu g'ılı"z nazırları ile müdafaa meseleleri so "nkıHibını "Avrupa ile Asya aarsın mıı:;Jtı · • 1 a arıcı sıyasetının ya ihbara cevap verecektir. Veri ll'cek ceva _ n ı -

il. e lca. idesiyle Avrupa devletle· kadar da iki hiil<tiınet arasındaki milnnse- bu sabah Belfast'a dönmüştür. sif ettikten !;onra diyor ki: 
~iP~ı teşkil etmektedir. Gerçi hın frıuı.sız hUktimetl tarafından tetkikine üzerinde görüşmeler yaptıktan sonra daki teza.dı kıran bir hamle" diye tav -

et k Cenevre, 8 a.a. - Vichy'den bildiri- batın sarih vaziyeti aydınlanmış ol ıcaktır . "Bütün yük~ek ve aıoil hedeflerimize 
eti ıtı '• ı a'daki memleketlerin it- liyor: Fransız amiralliği, Dunke.rq~e İngiliz mahafilinde, fransız hlıktinı eti - Başvekiller, görüşmelerin müstakil yetişmek için bizden sonsuz gayretler 

ti lldahaleden meneden Birle- adındakı' fransız zırhlısına karşı ıngı- nin böyle bir teşebbüs yapmak için kendi- İrlanda devleti ile bir birleşme üze - ve himmetler istiyen buyuk işleri dütü-a \ trik b" h d' · b ni mecbur görmüş olmasına teessUf cdll _ 
l a, ıla are ken ısı u !izler tarafından yapılmış olan ikinci mektedir. rinde cereyan edip etmediği sorul- nürken bugün, yarın ve daima iiıerinde 

;. ielll]eketlerin işlerine karı~- bir taarruz ile bu geminin yeniden in· FransJz s~faretının, umum! sebepler do- muştur. 0 büyük emelleri tahakkuk ettireceğimiz 
f.':~~ llkat YÜz yirmi senelik tec- h"" - layısiyle derhal ayrılmıyacağı zannedilmek Lord Craı'gavon, bu"'tu"n gayretleri- vatan ve milleti miid<tfaa etmek mecbu-a.- tı giliz tayyarelerinin ucumuna ugra · t d ' 
4.25. ~ .. •<>nra, bu Monroe kaidesi- mış olduğuna dair yeni bir tebliğ neş- e ı~ichy, 8 a.a. - Dltn öğleden sonra mizi kendi müdafaalarımız üzerine riyetinrie olduğumuzu da görmüyor ve-

u4 ~~k Amerika memleketleri. Vichy'de toplanmış olıın mUhlm bir mebus teksif etmekliğimiz ve bu müdafaa ya unutuyor değiliz . 
ı:ıt.r ~il ettiği faydalarla onları retmiştir. . b h grupu, mebus Tlxitır Vignancourl'un tekli- vasıtalarımızı mükemmellestirmekli- Onu da yapacağız, bunu dl. 

P •r k Bahriye nezaretinin tebliğı. u zır fi lizerine, harbın başlaınaRı ve idaresinde, ~ s ı k t' · od k" mleke 
erJll e a hğı zararlar mukayese lıya karşı yapılan taarruz esnasında vesa.itimi7in k!Iayetsı?.l i~ind<> \'e hnrl:'k:\ - ğimiz lazımdır, cevabını vermiştir. arsı ınaz ·anan ımız tır 1 me -
130 • fa d 1 1 d tın sevk ve lctarrslnde ve polıtlk , sivıl ve d C . ti yükseltmek için başaracağımız her 

(. ok b ~ ~l[arı zarar arlı:\ .~n iki İngiliz tayyaresinin düşürülmüş a.skeri noktalardan bllttin meınıllye tıerl n Sanıldığına göre, Lor raıgavon, teşebbüste zaten kendiliğinden en kuvet-
yöll atı uyu olduğu göru ur. ve iki ingiliz torpido muhribinin ha- ara.ştırılmasiyle bunların hihnklun tecziye- bugün ve yahut da yarın, kabine ar- li bir istihkam kudreti vardır." 
or. ' bilhassa otuz kırk sene sara uğratılmış olduğunu ve bu muh- s ini talep eden kanun lAyiJıasını kabul et- kadaşlarına Londra ziyaretinin neti-
~ > l;ı~ rtıemleketleri Amerika d b ld kl miştlr. celeri hakkında izahat verecektir. , eaıni . . k riplerin belki e atmış 0 u arını Bilruıare Pierre Laval, hari ciye nnıın 
' İd' n ıstısmarma ter etme· bildirmektedir. olduğ zaman, Frans1tnın diplomaı.isinl ne 
ar.1 'k;: Sonra küçük memleketle- Hood adındaki İngiliz zırhlısına i- gibi şerait dairesinde idare ettiğini, ve 
0

1
• .ı il) ve hükümranlık hakları- Fransa'yı, İn!'illerenin fazla işlerine karış-

"e sabet vaki olmuş olduğu muhakkak- masından muhafaza etmekteki gayrııtlerı-
Liıı lireceye kadar tahdit edi- t nl izhar etmiştir. 
kil' . erhalde bu Monroe kaide- ır/. • • • il'"'' • 'h' Bizi hıırbe sevketmlş olanların hafif 
rt ır e . ngılız amıra EK•nın tarJ:zr ı davranmalrının bizi silrüklemiş olctu~u fe-

6) İtı tnperyalızm kokusu oldu- Londra, 8 a.a. - Amirallık dairesi · Uı.ket karşısında, en mukaddes vazifemiz 
~k<lflı. aınerikalılar da inkar b'ld' . Fransanın hattt hareketini tanzim etmek-

ledırler. Ve Monroe kaide- ı ırıyor: tir 
altk" Haber verildiğine göre, Vichy fran- ·Bunun için, yüksek mıınevt şııhaiyetı, 

. uırı politikasından çıka- sız hükümeti ingilizlerin Oran'daki yapılacak işin mahiyetini garantlye krıfl 
tıetı"'ka tnilletleri arasında mü- d . ' .. .. 1 k gelen Mareşal Pet.aln'e, ltllfakı {ı.ra ile 

ar d . b 1' • fransız enız cuzutam arına arşı yap emnivetimizi vererek, işin başnlması için 
t aıresinde bir iş ir ığı tıkları hareket hakkında bir tebliğ ıazı~ gelen vesaiti bize vermekliğiniz la-eıı. ,•trıa. inkılap ettirmek, bu-

t 1 trıd erıkan harici politikasının neşretmiştir. Bu tebliğde, İngiliz ku- zımdır. l J G ll' 
en 11t ~f'd' C" h •. R vetlerinin fransız bahriyelilerine kar- Martinique'de genera e au e 
ı lt'JI b 1 ır. um urreısı uz- şı, Dunkerque güvertesinde iken ve müzaheret arzusu 
yti da" !,olda ehemiyetli adımlar yahut gemiyi terketmek üzere bulu - Antilles: 8. a.a. - ~::lurah>'.a ~elet\~ab~~ -

~· !UJ>hesizdir. . .. . \ere göre Martinique . e . ıssıya ıc; şup-
• lil f nurlarken gCıya mıtralyoz ateşı açtık- hesi= Britanya lehindedır. Halk F_ra.n. sa'n. ın ra tan Monroe kaidesi A- k d' F ı 
ltı lan ileri sürülme te ır. ransız hü - mütareke şartlarını kabu etrı:ıesı uzerıne 
t enıteketlerine büyük men- kümetine alman propaganda nezareti hayret :-re ~ütur~ düsmü~ltür. F~~~~ md emhur-· 

ııı etrıin etmittir. Onları yüz . . . _. . hı vazıyetın mubhem o ması yuımn ~~ er 
• ~edenberi kuvetli AV'l"upa tarafından dıkte edıldıgı sarıh suret- hangi bir harekete tevessülde tereddu et. 

lı •tl • te belli olan bu isnatlarda hiç bir ha- mektedirler. Birç.ok ki_ms.:t.er he~hangı bir ar ""llın iatila siyasetlerine kar- . . k müzaheret organıze edıldıgı takdırde gene. 
)'lı' ··•aktad Y" . . kıkat şemmesı yo tur. ral de Gaulle'e müzaheret arzusundadırlar. · ır, uz yırmı sene- 'd k' f d · .. b 

/lllPerya1iııt Avrupa mem· Orr a ı r~nsı~lk e~ız ~üzuta.ml~- }'eni bir deniz mu hare ~n. mi ? 
.. 'dorta ve cenubi Amerika'ya rına arşı yapı an ı are ette ıngı- Tokyo, 8 a.a. _ D.N.B.: Domeı aJansına 
" e liz filosuna mensup bir tayyare bom- bildirildiğine nazaran, yakında Antilles de
llı ~etnitlerse, bu küçük ve ba ile pike hücumları yapmıştır. Mit- nizinde in.giliz fransız filoları arasında Ye-

ait İtı e~lekctler bunu Monroe ralyözler hiç bir tayyaremiz tarafın- ni bir deniz muharebesi olnıasmdaı~ kor -
zde • e borçludurlar. h f k 
b~ •oe k "d . b 'k dan istimal edilmemiştir. Filo hava 'nılmaktadır. Bu saba ransız muavın m~ 

lrlanda başr.1ekilinin beyanatı 
Londra, 8 a.a. - Şimali İrlanda 

Başvekili Lord Craigavon dün sabah 

Londra'ya gelerek gününü istişareler

le geçirmiştir. Dün akşam Belfast'a 

dönen İrlanda Başvekili, hareketin· 
den evci beyanatta bulunarak B. Çör
çil'le ve diğer Britanya nazırlariyle 

yaptığı görüşmelerden tamamen mem 
nun ve mutmain olduğunu bildirmiş
tir. 

Ruzvelt 
namzetliğini 

koyuyor 
Vaşington, 8 a.a. - Gazeteler, Ruz

velt'in üçüncü bir intihap için nam -
zetliğini koymağa karar verdiğini yaz 
maktadırlar. 

TAN 

Almanya bu yaz muvaffak 
olamazsa 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu başlık 
altında diyor ki: 

"Bu harbi lnc;iltere kaybederse ingi -
liz imparatorluğu yrkılacak, demokrasi 
Avrupa'dan kovulmuş olacak ve Avrupa, 
hatta dünya yeni bir devire girecektir. 
İngiltere tehlikeyi anlamıştır. Bu har • 

Basvekilimizin , 

mühim bir direktifi 
(Başı 1. inci sayfada) 

yebileceğim tedbirlerin, mahallin icap 
ve hususiyetlerine uygun olmak şar
tiyle, çok faydalı ve tesirli olacağına 
kaniim. 

Dar ve sıkışık zamanlarda türk köy

lüsü kendiliğinden işbirliği yapmağa, 

i~ muvazenesi kurmağa alışıktır. Bu 
hususta yer yer teessüs etmiş teamül-

Almanınrm bu yaz netice alamazlar
sa kışın tngilter e.yi ıııtilA edemlyec:ek
lerln! ve :ısrfedecekleri petrol, milhlm
mat ve zahireyi telt\fi etmelerine in·kAıı 
olmıyac<:.P;ını izah eden muharrir, buna 
m•ıkabll tn~lltere'nin gelecek baharda 
daha kuvetıi çıkacağını tebarüz ettire
rek diyor ki: 

"HUia.sa kışla beraber Almanya lçlQ 
bir kera devir bıışlıyacaktır. 

Önümiizde iki ay vardır. Bu mUddet 
zarfında Almanya İngiıtcryi istllA ~de
bilirRe, kumarı ltazanmıış , \'e harbi bl· 
tirmiş olllcaktır. Fakat muvaffak ola.
mazın ..... 

İKDAM 
Bir Fransız - lngiliz harbin~ 
doğru 

ABİDİN DA VER, bu başlık altında, 
fra.nsız filosunıın kendi aleyhinde kul
lanılmasına mani olmıva kat! surette 
karar veren İngiltere hlikUmetinin O· 
ran'da başlıyan fnt hareketlerinin hUlA
sasını yaptıktan sonra diyor ki: 

"İki taratın aldıkları tedbirler, fran
sız harp gemilerinin zaptı ve mUdafaıuıı 
çerçevesinden çıkarak bir frsıuıız - lıı
giliz harbi mablyetinl almıya ba§ladı." 

Demir ve in~aal 

malzemesinde 
tasarruf 

(Başı ı. inci sayfada) 

kcmmül etmiyen inşaatm ihalesi tehir ohto 
nacaktır. 

)°ıf aı esı, azan Amerı a- kuvetleri cüzütamları taraftndan Dun vazörü Estrelle'nin Martinique'e hareketı 
ert ıı. dhuıunduğu ve hazan da k , l 'k' . h k t bu korkuyu canlandırmıştır. 2400 tonluk bu 
ebt ,

1 
ev\etlerinden birinin ku- erque e yapı an .. ı ıncı are e esna- kruvazör Martinique açıklarında bulunan 

''"-' ~ sında da mıtralyozler kullanılmış de- '.. .. 1 t k · etmek u·· zere itil "'1 u11 711m11nlarda müna- -· . . fransız cuzutam arını a vıye 
rer c .. ~•ttır. Mesela, Amerika -ı;;ıı..ıır. SurJ.lı:.ıoı ela hatırlatmıtk ıcıtbe- var.ar sabahı h"' "·"'• ~ı ... ı •• :r. 
t .... l.ıp der kf, ikinci hareket hakkındaki ted- Estrelle, 12 mayıstan beri Aruba lima -
...... ..~ 11ıuharebesiyle meşgul o 'd k' .., "B'u bir, ran a ı fransız deniz cüzütam- nmda bulunmakta idi. Bu tarihte İngiliz ve 

.ı_ • ._ıe.nıanda üçüncü Napol-"ıı:s ıı: ları kumandanı amiral Genseul'ün mü- fransız gemileri Antille& adalarına asker 
k 

1
• a İflerine karışmakla rettebata gemilerini terketmek emrini çrkarmışlardr. 

• 19"
1
deaine muhalif hareket vermiş olduğunu bildirmesini mütea- Cenevre, 8 a.a. - Stefani ajansmdan: 

Demokrat partisi cumartesi günü 
Chicago'da toplanacaktır. 

Hull'un izahı 
'7a~lııg Lun, !J a.a. - Rcutcr: Ga2 .. t~ 

ciler toplantısında hariciye nazırı 

Cordel Hu11 beyanatta bulunarak, fik
rince, B. Ruzvelt'in Monroe doktrini 
prensipinin Avrupa ve Asya'da tatbik 
edilebileceği hakkındaki beyanatının 

yeni bir siyaseti ta.rif veya şimdiki 

siyaseti tadile matuf olmadığını söy
lemiştir. 

ler vardır. Köy kanununda, Milli ko

runma kanununda buna ait bazı hü
küntl~r mevcuttur. Her tedbırin yeri 
ve zamanı vardır: bunları direktif ha
linde teferruatiyle uzaktan tesbite im
kan yoktur. 

b - Kısım kısım yapılmakta olan inşa
attan bir kısmımn yapılmış olması halinde, 
diğer lasımlarmm ihalesi tehir edilecektir. 
Ancak diğer kısımlarm inşaatmm devam 
ve ikmaline kati bir raruret vanıa, ihale:nia 
lcrası Başvekiletin muvafakatine baflı bu
lunacaktır . 

c - Müteahhitle bir mukaveleye bağlan. 
madan yapılmakta bulunan tezyini mahi -
yetteki bilumum inp.at - yol, bahçe tan -
zimi, havuz inşaatı ve ilah .... derakap ta

til olunacaktır. (a.a.) 

_, 14 harbinde de Almanya kip alınmıştır. İngiliz kuvetleri tara- Martinik'ten Nişi'ye telaş uyandırıcı ha-
'lt >'t llirieşik Amerikaya kar- fından ikinci hücum yapıldığı zaman, berler gelmektedir. Fransız deı1iz kuvet-

~lll.eğe çalıttı. Ba:aan in • Dunkerque'de hiç kimsenin bulunma- leri. Martinik limanını abluka etmekte o-
lt:· Beriya da Japonya bu ması icabederdi. lan ingiliz ckınanmaııınm bir ultimatomunu 

. ..., •deaiyle kartı karşıya ge- k "b beklemektedirler. Bu haber, Martinik ada-
., a.k d Amirallığın te zı İ u ile Amerika kıtası arasında münakalatm 

".J at aima Amerika'nm 1 ·ı· · 11 k "'ld Londra, 8 a.a. - ngı ız amıra ı kesilmesine sebebiyet vermiştir. dı .. J eıı Prensipine karşı hür- ku 1 • 
• a B dairesi, İngiliz hava vet erınin, Fran•ız gemileri harekete geçiyor -, ,!· u defa anlatılıyor ki Dunkerque'in güvertesinde bulunan Roma, 8 a.a. - D.N.B.• bildiriyor: 

•Ttonroe kaidesine karşı · 
"a • fransız bahriyelileri ile gemiyı terk- İtalyan gazetelerine göre fransız harp 

~:ıYet almıya hazırlan- ı·ı · 
1 A etmekte olan fransız bahriye ı erıne gemileri Atlantik denizinde, ingiliz şilep-

1 ~ "ltıerika hariciye nazın · • ıa mitralyözle hücum ettiğine daır ilen lerini yakalamak üzere Casablanca liına-
~ ku tıa~a bulunarak, Ameri· sürülen bazı haberleri resmen tekzip nındıı.n hareket etmişlerdir. Fransız tayya-

&. tnetınin Monroe kaidesi etmektedir. relerinin hücumunu müteakip ingiliz harp 
11 ~ bi:ltnanya tarafından tevdi gemilerinin Cebelüttarık limanını terket -
5 t b notaya muhatap olduğu. J tikleri Tanger'den teyit edilmektedir. Tek 
3 l!tj,,l\t ltıesele üzerinde alman apOD nofastna bir ingiliz harp gemisi Cebelüttarık'ta bu-
a. " e ın" k · · k lunmaktadır. 'ııı , b uza ereye gırışme • ' b 
1'. t h \tluntnadığını bildirmi~. lngiltere nin ceva 1 Polanya harbi zamanında 
_
1
1
1 Altı haber doğru ise, Ame- yovr i .. chy; 8. a.a. - Havas Ajansı bildiri -

- e '"' Ilı Tokyo,8 a.a. - Royter: İngiltere bü-
• iı. l\nya arasındaki müna- s· R b t c · · b ·· ·· ·1 Bir mebus ı'rtı'maında B. Sp•ass ı'le B. ·• k yük elçisi ır o er raıgıe, ugun og e· .. ,. 

b ,~e gergin bir safhaya den sonra hariciye nazm B. Arita'ya, Bir- Xavier Vallet söz alarak, Fransa'da bütün 
>., ... l!ıı;Jenir. Almanya'nm bu ç· h .. kü partilerin birleştiğinden ·iolayı memnuni-

b
"l'ltoe k "d • . ·ı . .. manya ve Hong - Kong yolu ile ın u . - yetlerini beyan etmişlerdir. 
tb aı esını ı erı surme- metine levazım gönderilmesinin meni hak- B. Vallet şunları söylemiştir : " Teski -

t e ltıatuf olabilir: kındaki japon notasına İngiltere'nin ceva - latı . değiştirmek lazım, fakııt insanlar bu 
ıı "ela A te:;kılatı ifsat ettikleri cihetle, insanlan da 
~fı 'llıd nıerika•nın fngiltere- hını vermiştir. deği'lotirmek lazımdır .. , 
il e. b 1 .. ün Japon hariciye nezaretinin salahiyettar H b' .1• k . d' 1 ·,ıı • U unmasının on e ar ın ı anına te addüm eden ıp oma-

} bir mümessilinin bildirdiğine göre, B. Ari- tik hadisattan bahsederek, Dala.dier kabi -
tii~ ~İtıc' • ta İngiliz cevabı karşısın.da japon hüküme- nesinde hariciye nazırı bulıınan B. Bonnet, 
-~ . iı ıs~, kendisi tarafından tinin "derin memnuniyetsizliğini" büyük el! 1. 9. 1939 da, İtalya'nın bir kı -ıfnMns toplı-
J
• .• '•A hıldirilen ve •imdiden ı .1 h .. k.. et"nin me yarak Alman - Polonya ihtilafını halletmek 

"" .., çiye anlatmış ve ngı tere u um 1 
- için yapmış olduiiu te\:\ifi Fran!la namma 

let\ 
11

.rupa Monroe kaidesi" seleyi yeniden tetkik etmesini mussirane kabul etmiıı olduğunu beyan etmiştir. Po-

f ı.ı ... il._ ızaına Amerika'yı ka· surette talep eylemi~tir. lonya harbe girdikten <;onr;ı sullıün idamesi 
,. tı d11;. ic;.in gayretlerini sarfetmekte devam eyle-

evı~t • . • b. 'k' h f diğini ilave ederek, gelecek hafta zarfında 
b• reısının ır ı ı a - b • b~r konferansın toplanmasını kabul ettiği· 

llıiiı1~kanıerikah gazeteciye Belçika' da sa otaJ nı. fakat buna İngiliz ve Polonya kabineleri 
~ t 'k' almanlarca işgal edilmi!Ş olan arazinin der-

eltt .a • ınci kan:ıati tak· Londra, 8 a.a. _ Royter: Alman kontro- hal terki şartını koşarak imkan bırakma -
ltll edır. Filhakika Hitler bu lü altında çalışan Brüksel radyosunun bu- mr& olduklarınr da bildirmiştir. 
''tıı~ta.ğ~ yukarı demişti ki gün ifşa ettiğine göre, Belçika'da telgraf Fransızlar yabancı muamelesine 
~i~ bır Monroe kaidesi ve telefon muhaberatına ait bir çok sabo- tabi 
~ .... ~rıa karışmak niyetinde taj vakaları olmuştur. Radyo sabotaj ya - Londra, 8 a.a. - Bu akşam bildirildiği-
lltır l>a'nın da kendine gÖ- pılan mıntakalar halkına da teşmil edilecek ne göre, fransızlar düşman değil, yabancı 
kikllo~ kaidesi olmalıdır. muhtelif cezalar tatbik edileceğini ihtar et- muamelesine tabi tutulacaklardır. Fakat 
tıki . u sözler kolay, makul miştir. müttefiklerin davasma yardım etmiye ha-
~hukıbj geliyor. Fakat me- zır oldı.ıklarmı hlikümete temin edenlere 
İ-tı t ..\lrnanya'nın Avrupa be edilmif ve yürüyeıniyeceği gö- husust muamele yapılacaktır. 
•t. ktbikını düşündüğü nİ· rülmüştür. Bir milletin diğer millet· Bundan böyle fransız tebaaları da diğer 
~ l.ı rıizamd k b h ler üzerine tahakkümü ise, o da tec- yabancılar gibi gece takyidatı ve müsaade 

fil .\\ an ço a se- alınmaksızın bisiklet ve otomobil kullana· 
i·ı·ı. ın .. ny ' r ru"be edı'ldı'. Eg~er Avrupa milletleri • 'ıı: .. .. a nrn prog amı mamak gibi tahdidata mamz kalacaklardır. 
l~ll U~erinde toplanmıftı. arasında karşılıklı hürmet ve müsa· Bundan başka, yabancıları polisin müsa.de
'~di~:',nrn hayat sahasın• vat tartları içinde bir itbirliği İse, si olmaksızın memnu mıntakalara ıirmek
Slll • ~· Şimdi de Almanya- lngiltere ve Amerika•da dahil oldu- ten meneden kayıt da haklarında tatbik e
b11t ''tın tatbik edeceği ni- ğu halde buna herkes razı olmalı· dilecektir. 

rıııed'l Je ~'tırıd 1 iyor. Bu nizami!- da dır. Almanya'nın bu nizamı, Avnı-
t 1~,~k an hiç bir devlet ka- pa memleketlerini birer ikişer feth 
~l\ b· lır. Yaralı Avrupa ve istila ettikten, Jngiltere'yi yere b it' • k ıl f \ bl.ı tı~za.ma muhtaçtrr. Fa- serdikten ve Amerika'yı da tazyı 
.a.k,t\ ~ızam nedir? Mukad- ile yola getirdikten sonra tatbik et-

70 mülteci çocuk 
Nevyorka çıkarıldı 

Alman 

kitabındaki 

beyaz 

vesikalar 
Londra, 8 a.a. - Alman radyo ve 

matbuatı, yeni bir beyaz kitaba derc
olunacağı söylenilen bir takım diplo
matik vesaik neşretmişlerdir. 

Royter ajansının diplomatik muhar
riri, bunun hakkında bir şey söylemek 
için henüz erken olduğunu beyan et
mekle beraber iyi haber alan mahafil, 
aşağıdaki noktaları işaret etmektedir: 

Alman hükümetinin bir vagon için
de bulunduğunu iddia ettiği vesaik 
İngiliz ve fransız genelkurmaylarının 
aralarında yapmış oldukları istişare -
lere mütedair bulunmaktadır. Bu ve
saikin metni Londra'ya hiç bir zaman 
vasıl olmamıştır. Şimdiye kadar bu 
hususta alınan maliimat alman mena
biinden alınmış olan haberlerden iba
rettir. İtalyan matbuatı tarafından 
kemali sadakatle tekrar edilen alman 
tezi, ingiliz ve fransız hükümetleri -
nin harbi yaymak arzusunda oldukla
rını iddia etmekte ise de bu iddia ha
disat tarafından beleganmabelag cer
hediJmiştir. Garantisini vermiş oldu
ğu bitaraf memleketlere, tahrik edil
meden tecavüz etmekle, Almanya, ve 
yalnız Almanya'dır ki, harbin yayıl
masına sebebiyet vermiştir. Bu teca
vüzlerden sonradır ki Almanya hare
ketinin esbabını izah etmiştir. 

Mezkur vesaikin tesbit edildiği söy~ 
lenildiği tarihte, yani bu senenin ilk 
üç ayları zarfında, büyük Britanya ve 
müttefiki Fransa bir alman tecavüzü
nün doğurabileceği her tiırlü ihtima
Jatı derpiş etmek mecburiyetin
de bulunmakta idiler. Böyle faraziye
ler karşısında bazı müdafaa planları 
derpiş edilerek tecavüzün vukuu ha
linde tatbik olunacaktı. Bu gibi teca
vüzlere karşı koymak için genelkur
mayları rnzım gelen tedbirleri ittihaz 
etmemiş bulunsaydı İngiliz ve fransız 
hükümetleri ihmal ile ittiham edilir
di. Hiç bir zaman da bir ingiliz - fran-

'"1 1
1\ ite 1ı~atnı, yani her mem- meğe teşebbüs etmesidir ki, her mil· 
b~' ~k~i~ ve biçilmit bir re- letin haklı olarak ıüphesini davet 
bİiat·· ıın kalmıya mahkum etmektedir. 

:ı;;re~_ork, .~ a.~ - D_Un Se:ythı.a vap~ırı v sız tecavüz planı mevcut olmamıştır. 
le ıngılız multecı c;ocugu kafılesı gelmış ve Müttefiklerin genelkurmayları yalnız 
70 çocuk şehre c;ıkarılmı'jtır. 80 çocuklu!: 1 ·· ·· k ·· d f 

tır E l .. • saııen eve ce tecru- A. Ş. ESMER 
bir kafile evelce Halifax'a çıkarılmış bulu j a man .tecavuzune arşı mu a aa me-
nuyordu. selelerıyJe alakadar olmuştur. 

En isabetli tedbiri, işin içinde ve ba
şında olan, vaziyeti adım adım takip 
edebilecek mevkide bulunan idare a-

mirleri bulabilirler. Bu itibarla tafsi-
1§.ta girmiyerek yalnız mühim bir nok
taya dikkat nazarınızı celbedeceğim: 

Köylüye işlerini kendi aralarında 
kendilerine yaptırmak, bu hususta on
lara yol göstermek, kolaylıklar ve yar
dımlar yapmak, dışarıdan her hangi 
bir müdahaleye tercih edilmelidir. 
Yersiz ve zamansız bir müdahalenin 
aksi tesir yapacağından, işi iyi yapa
cağına, bozacağından endişe ederim. 
O itibarla dışarıdan müd.haleye zaru
ret basıl olur, bilhassa Milli korunma 
kanununun 37 inci maddesinin tatbi
ki icabederse derhal bana müracaat e
diniz. 

3 - Bu mevzu üzerinde ehemiyetle 
durmaklığım, daha işin başıııda iken 
bazı vilayetlerden hasat ve harman 
için yardımlar istenmesinden ve bü
tün tedbirlerin merkezden beklendiği
ni sezişimdendir. 

Yeni makineler 

Esasen Ziraat vekaleti, elindeki bü
tiın vasıtaları bu işe tahsis etmiştir. 

Hükümetin de, son z;amanlarda büyük 
döviz fedakarlığı ile Amerika'ya ıs

marladığı bir takım hasat ve harman 
makineleri de gelmiştir. Fakat takdir 
edersiniz ki: bunların miktarı mah
duttur, her yere makine yetiştirmeğe 
imkan yoktur. O itibarla elde mevcut 
vasıtalarımızı mümkün olduğu kadar 
azami randıman temin edecek bir su
rette ve en lüzumlusunu tercih şek
linde tevzi ve taksım ettik. Bunların 
nerelere ve ne kadar ayrıldığı, ne su
retle ve ne şartlarla işletileceği Ziraat 
Vekaletince tespit ve takip olunmak
tadır. 

Bu hususta Ziraat vekaletinin işarı 
dairesinde hareket edilmesini ben de 
dilerken şu noktaları da hatırlatırım: 

Makineleri iyi kullanmak ve ondan 
azami randıman almak esastır. Bunun 
için de, makineleri ekipler halinde 
çalıştırmak, kontrol ve ıdareyi güçleş
tirecek surette dağıtmamak, fuzuli gi
dip gelmelerle makineyi beyhude 
yoımamak ve işden kaybetmemek, işi 
iy! sıralatıp beklemelerle vakit geçir
memek, kabil olursa iki üç ekiple ça
lışarak çok iş yapmak gibi noktalara 
dikkat etmek lazımdır. 

4 - Hasat ve harman işlerini gerek 
siz, gerek kaymakam ve nahiye mü
dürleri aleddevam ve muntazaman 

Ticaret Vekilimiz İzmir' de 

Satıı kooperatiflerinin 
kongresinde 

hazır bulundu 
(Başı l. ıncı saylıda) 

mek ve ~lerl kıMltmak mUmkUn oldutu
mı, Mlllt Şefin direktifleri dahilinde refah 
ve ııaadete da.ha çabuk varılacağını,, eöy -
lemiştlr. Bu gece J<ooperatlf tn.rafından 
Vekil şerefine tnclraltı'ndr bir ziyafet \'e• 
ıilmiııttr. Ticaret Vekilimiz, yarın tllccar
larla konuşacaktır. Ertesi gün Aydın ve 
Nazilli havalJsine gidecektir. 

İzmir, 8 a.a. - Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu bu sabah Tırhan vapuru ile İs
tanbul'dan şehrimize gelmiştir. Vekil, rıh
tımda, vali, müstahkem mevki komutanı, 
belediye reisi, Cumhuriyet Halk Partisi 
müfettişi ve viliyet idare heyeti reisi, mül
ki, askeri erkin ve devair rüesası, vekale
te merbut müesseselerle ticari ve mali mü
esseseler müdürleri matbuat mümessille
ri tarafından karşılanmış ve mızıka ile bir 
askeri kıta, polis, jandarma müfrezeleri 
ihtiram resmini yapmışlardır. 

Ticaret vekili doğruca İzmirpalas ote -
!ine gitmiştir. Vekil, oğleden sonra tema. 
ve tetkiklerine başlıyacaktır. 

Fransa'da Almanya 

lehine çalışan mevkuflar 

serbest bırokı l ıyor 
Berlin, 8 a.a. -D.N.B. bildiriyor: 
Alman mütareke komisyonu ile fransız 

delegasyonu arasında aktedilen bir anlaş

maya göre, Alma:ıya lehine bir hareketten 
dolayı tevkif veya mahkU:m edllen bütün 
esir ve mevkuflar milliyetleri nazarı iti -
bara alınmadan alza.shlar da dahil olmak 
üzere serbest brrakılacaklardır. 

yerlerinde takip ederek her hafta ba
şı vaziyeti telgrafla bana bildirecek
siniz. 

Muvaffakiyetler temenni ederim. 
(a.a.) 
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MEKSİKA'DA 

ULUS 

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

Satılık ağaçlar 

Ankara Orman Çevirge Müdürlüğün
den: 

9 - 7 _ ı 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Sahra kablosu alınacak 

P. T. T. Levazım MJdürlüğünden : T 

Frenk üzümü 
Cümhurreisi seçiminde 

10 ölü ve 32 yorah var 
M eksiİco; 8. a.a. - Diin M eksiko'da rei

siciimhur intihabatı esnasıııda vukua gelen 
Frenk Üzümü, vakıa, bizim üzü- faydah olur. karışıklıklar esnasında müt~addit kimseler 

ınün yerini tutmaz: taneleri pek kü- Frenk üzümünün, bizim yurdu- yarı;lanmış ve ölmüştür. Yerli saatle, saat 
k 13 e kadar IO ölü ve 32 yaralı tcsbit edil -

çü olduğundan, lezzeti ho§ olsa da, muzun §ark vilayetlerinde bulunan, miştir. Bunların hepsi rövclver kurşunuyle 
birer birer yeni1irken iç sıkar, bü- bir de kara cinsi vardır. Frenkler vurulmuştur. Yollarda yaralılarr toplamak 
tün salkımı birden • kibarca • sıyır- Kasis dedikleri bu ııiyah üzümcüg~ün cin mütemııdiyen imdadı srhi otomobilleri 

1 - Beypıızan kııza.'lının hudutları ra
por ve krokide yazılı Gökdağ nam devlet 
ormanından 265 adede dC'nk 172, M 1

• 174 
ns•. mikil.p gayri mnmul devrik köknar a
ğacı ile 4GG adetle tknk 2.j6 M'. 2!J7 dcı'li -
metre mik:lp gayri mamul devrik çam ağa
cı 9 ay znl'fında orıııanunn çılrnrılınak ti -
zere 20 glin müddetle a<;ık arttırmaya ko
mılmuştıır. 

--( Rodyo Difüzyon Po.oıtalafl 
1- Talibi çıkmıyan (190.000) yüz TÜRKİYE Radyosu - ANKARJ. 

doksan bin metre tek nakilli sabra kab ( Dalga Uzunluğu ı 
1 l kl 1 k 1648 ın. 11'2 Kcs./ l:lO KW· osu pazar ı a satın a ınaca tır. 31.7 m. 9465 Kes./ 20 KW· 

2- Muhammen be•Jcl (16.200) on al- 19.74 m. 15195 Kes./ 20 KW· 

tı bin iki yüz, muvak!r;ıt teminat 1215 SALI : 9. 7. 1940 el 
bin iki yüz on beş ıira clup pazarlık 7.30 ProKram, ve mernle'tet saııt tı 
16 t 1940 1 ·· ·· t (16) d 7.35 Müıik : Ne~eli musiki (Pl.l emmuz sa ı gunu saa a 8.oo Ajans haberleri. a 

öcla~mnktadır. 
mak her yerde kabil olamaz. Frenk senasını anlata anlata bitiremezler. Reis Cardenas'i istihlif etmek üzere 3 
üzümünün ne tiraııı olur, ne de şa- Onlarca kasis hemen her derde bil- general namzetliğini koymuştur. 

2 - Aı·ttırma 19. 7. 9~0 tarihine müsa
dif cuma giinil ı;ant 16 da Ankara orman 
çevlrge ml'ıc.!Urlllıfönde yapılacaktır. 

rabı... hassa ayaklanmış sinirlere, zayıfla
F akat onun da kendine göre mezi - mış beyinlere kuvetli bir deva sayı
yetleri vardır. En büyük meziyeti lır. Meşhur bir frenk hekimi onun 
eski yunanlılar zamanında bilinme- rümatizme ağrılarını geçirdiğini de 
diği halde sonradan orta çağlarda j haber vermişse de bu ilaçla iyi olan 
keşfedilmiş olmasıdır. Gerçi bun- hastalarının onu kullanmamış olsa
dan dolayı efsaneden mahrum kal- lardı, rümatimza ağrılarının kendi 
mıştır. Eski yunanlılar onu da tanı- kendine geçmiş olup olmıyacakları
mıf olsalardı onun mayhoş lezzeti- Dl k.aydetmek hatırına gelmemiştir. 
nin nereden geldiğini güzel kırmı- Bır rivayete göre de, frenk üzü -
zı rengini nereden bu

1

lduğunu ~iirle münün bu siyah cinsi insanın Ömrü
izah etmi9 olurlardı. Bununla bera- nü. uzatır, hC:~ de ~aşlıca kişileri 
her eski yunanlıların onu tanıyama- daıma genç gostermıye yarar-. ~u.n- r 
Jruf olmaları sonradan gelenlerin da? dol~yı ~re~k. hay~nJarı bırıbır
hiraz da koltuklarını kabartacak lerıne mısafır gıttıklerı vakit siyah 
bir meziyettir. Sonradan gelenler frenk üzümünde~ yapılmış likör ik
bu dünyada her §eyden eski yunan- ram ederler .•• Bızde de en son nü-

Yugoslav diplomatik 

heyeti ~osko~ada 

3 - Köknarın bC'hı>r gııyri mamul melre 
mikı1bı 400 ve çamın bC'hı>r gayri mamul 
ınC!tı·e mikübının muhammen kıymeti 460 
kumştur. 

4 - Muvakkat teminat 14.0 lira ıo ku
ruştur. 

Moskova, 8 a.a. - 8 Temmuzda Mi
lan Gariloviç'in başkanlığındaki Yu -
gosJav diplomatik heyeti Moskova'ya 
muvasalat etmiştir. 

5 - Şartname ve mukavelename proje 
!erini görmek lstiyenler bu müddet içind 
Ankara orman çcvirgc miidiirli:ğ-iine v 
Beypaıı.zrı, Kızılc-ahaıııanı ve Nallıhan or 
man dairelerine miiı'acaatıarı. 13278 ı 

-
e 
e 
-

Birleşen. kenetleşen mille
ti tek vücut say. 

Ba·ş ucunda şefkatli anası 
da "Kızılay". 

lılara borçlu olduklarını düşündük- fus sayımında yüz yaşını geçmiş ba- İnşaat münakasası 
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NAFIA VEKALETi 

Çimento ahncıcak 
Nalra Vekaletinden : 

--. 
-. 

çe daima küçüldüklerini hisseder• yanların şark vil.ayetlerinde - herke- Milli Saraylar Müdürlüğünden 
ler lruıan ecdadına ne kadar hür- se maşallah dcdırtecek kadar - çok- 1 _ Yalovadaki Riyaseticümhur 

22. 7 .940 pazartesi günü saat ı 6 dıı. An 
knra.<:la nafra vekaleti binasr içinde mal 
zeme müdürlüğü odasında toplanan malze 
me eksiltme komisyonunda 8500 lira mu 
hammen beclelli 500 ton portlant çimento 
sunun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi ya . 
pılacaktrr. 

met etse onların bıraktığı şeylere ça bulunmasında oraların kırların- ko"şku"nu··n yanında inşa edilecek kiti-
daki · h f k ·· ·· ·· ·· · · kendisi de bir şey ilave etmek ister.. sıya ren uzumunun tesırı bi umumilik binasının inşaatı kapalı 

-. Eksiltme şartnamesi ve teferruatı be 
delsiz olarak malzeme müdürlüğünden a 
lınnbilir. 

Zaten frenk üzümünün bundan bulunmadığı ispat edilemez. zarf usuli ile yeniden eksiltmeye ko- Muvakkat teminat (6337) lira (50) ku . 
ruştur. haşkaca da meziyetleri vardır: tane Bu rivayete inanmazsanız bile, si- nulmuştur. 

tane yenilmesi güç olursa da sıkılıp yah frenk üzümünü bir yerde bulur- 2 _ İnşaata muktazı malzemeden 
suyu çıkanhnca nefis şurubu olur. sanız ona rağbet göstermekte te- taş, tuğla, kum, çakıl, kireç, çimento, 
Bazılan ondan reçel de kaynatırlar- betonarme demiri, kalıplık kereste 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvak
kat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik 
ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mez
kilr komisyona makbuz mukabilinde ver-

reddüt etmemelisiniz: frenk üzümü-
aa da peltesi daha ziyade ho§a gi- döşme ve parke tahtaları, kiremit ve 
der. nün bu çeşidinde mağdenlerden hay çinko levhaları müdüriyetimizce inşe-

Eski yunan hekimleri onu tanıya- licesi eksik olmakla beraber A vita- at mahallinde müteahhide teslim edi
madıklarmdan dolayı hangi hasta - mininden 140 ölçü, C vitamininden lecektir. Çivi Müteahhidine aittir Bu 
lıklara iyi geldiğini söylememişlerse de 150 miligram vardır, C vitaminin kısım inşaatın işçilik (11063) lira 50 
de, orta çağda ve daha sonra yeti- d b k d k kuruştur. 

en u a arı anca portakal ka -

meleri lazımdır. (3447) 13471 

POLlS 

F otin ahnacak 
fen hekimler - başka yemişlerin has- 3 _ Doğrama işleri kerestesi, mer- Emniyet umum müdürlüğünden: 
salarına bakarak - frenk üzümüne buğunda bulunabilir. Siyah frenk mer, cam, yağlı boya ve badana mal- 1 - Zabıta memurları için satın a
de bazı bassalar isnat etmişlerdir. üzümü fazlaca kokulu olmakla be- zemesi, çiçeklik camekanı, kapı ve tınacak azı 6200 çoğu 6400 çift fotin 
pek kızmış midelere serinlik verme- raber onu yemek portakal kabukla- pencere takımları ve saire gibi bütün kapalı zarf usulü ile 22-7-940 pazarte
si, susuzluğu gidermesi şüphesiz ol· rını yemekten elbette daha kolay- malzemesi de müteahhide ait olan si günü saat 15 te münakasaya kon-
makla beraber uyumak arzusunu dır. G. A. ikinci kısım inşaatın keşfi (12350) Ii- mu§tur. 
kaybettirmesi, safranın acılığına radır. 2 - Beher çiftine 850 kuruş fiyat 
mani olması yeniden incelemiye lü- .,ı1•11ıııu1111111111 11 ınıııuııuıııuı~ 4 _Bu inşaata müteallik avan pro biçilen- fotinlere ait nümuneyi gör -
zum gösterecek feylerdir. Bir de jesi ile birinci keşif vetveli fenni mek ve şartnameyi almak istiyenlerin 
aşk arzusunun fazlasına meydan şartname eksiltme şartnamesi ve mu- umum müdürlük satın alma komisyo-
vennediği rivayet edilrnitse de bu kavele müsveddesinin birer suretleri nuna müracaatları. 
rivayetin doğru olup olmadığını an- ı• K ı• s 

1
. (2,5) lira bedel mukabilinde Dolma- 3 - Eksiltmeye girmek istiyenierin 

cak frenk üzümünü bolca bulanlar bahçede Milli Saraylar Müdürlüğü 4080 liralık muvakkat teminat mak-
tahkik edebilirler... kaleminden alınabilir. buz veya banka mektubunu muhtevi 

Bu hassaların hepsi eski hikaye- 5 _ Eksiltme temmuzun 19 uncu teklif mektuplarını 2490 sayılı kanu-
lerdir. Şimdi yemi§lerden beklenİ· cuma günü saat onbeşte Milli Saray- nun 4 cü maddesinde yazılı belgeler-
len vitaminler ve mağdenler bakı- ıar Müdürlüğü binasında yapılacak- le birlikte münakasa günü saat 14 te 
mmdan tetkik edilince: tır. kadar komisyona teslim etmeleri. 

-
Kırmızı frenk üzümünde vitamin- 8"' "k A k R 6 - Muvakkat teminat (1755) lira ı-,. <340G) l.3-t.33 

lerden yalnız C vitamini bulunur. UYU J Omlftl (27) kuruştur. Bu paranın eksiltme 

: 
Fakat bu vitamin ehemiyetlice bir nin yapılacağı saatten bir saat eveli-
ölçüde, yüzde 50 miligram nispe - Müracaat yeri : Akba ne kadar mal sandığına yatırılmış bu-
tinde bulundug·undan yu .. z gram kır- lunması lazımdır. Kitapevi 

D. HAVA YOLLARI 

Bir kamyon ıasesi alınacak mızı frenk üzümü bir limona bedel- 7 - Eksiltmeye girecek olanlar Ti-
dir. • Fiyata 100 kuruı • caret odasına kayıtlı bulunacaklar ve Devlet Hava Yolları Umum Müdürlü-

On iki mağdenin hepsi frenk üzü- şimdiye kadar başka ·yerlerde yaptık- ğünden : 
münde tamamdır. Fakat ikisi büyü- U1us'da tefrika edil lan asgari (20-25 bin lira raddesinde- 1 - İdare için o.çık eksiİtme suretile bir 
cek nispette bulundug~undan frenk diği ıırada büyük bir kı inşaat işlerine dair elde ettikleri adet kamyon şasesi alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3.650 lira olup 
üzümü • yüzde 280 miligram•- potas alaka ile takip edilen vesikalarla ve bu vesikaları göstermek muvakkat teminatr 276 lira 25 kuruştur. 
yom ile etlerin olgun olmasına ve ve çok düzgün ve kıv· suretiyle Milll Saraylar Müdürriye- 3 - Eksiltme 22/7/940 tarihine müsaclif 
• yu .. zde 0,015 miligram iyot ile • rak bir üslt'.ipla türk· tinde bulunan kontrol mimarlığından pazartesi günü saat 11 de devlet hava yol-

ları tayyare meydanında kain umum mü-
tiroit guddesinin iyi itlemeaine hiz- çeye çevrilen bu gü- ayrıca alacakları fenni iktidar şaha- dürlük binasında toplanacak komısJlon ta-
met eder. Fosforiyle kireci arasm- zel romanı karileri· detnamesi ve teminat parası mabuzu- rafından icra edilecektir. 
dak• · b" k k O 93 1 mize tavsiye ederiz. d · b" t 1. 4 - Bu işe ait fenni ve hususi şartna-ı nıspet ıre pe ya m ' o • nu muayyen zaman an ır saa eve ı- mele'. ile mukavele projeleri parasız alı-
duğundan, frenk üzümü peltesini ne kadar kanunun tarifatı dairesinde nabilir. 
tereyağla birlikte iki dilim ekmek tanzim edecekleri kapalı zarflar de- 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin mu-

d k ·1 h · d" d ayyen gün ve saatta tayyare meydanında 
arasma sürerek çocuklara yedirirse- runun a e sı tme eyetıne tev ı e e- kain umum müdürlük binasında hazJT bu-
niz onların kemiklerine ve ditletine ""'• 11 ••• 11 •••111••111 • 11 • 11 • 11111111 • 11 •11"' ceklerıdır. (5663-3505) 13499 lunmabrı ilan olunur. (3517) 1350S 

Mühim bir ~ey değil. 
- Alakasını mı kesiyor? 

Ne münasebet efendim. 
- Başka birini mi seviyor? 
- Hayır efendim... Yalnız... Yalnız düğünümü-

:zün iki hafta sonraya kaldığını bildiriyor. 
- İki hafta mı? Madmazel bunun için bu kadar 

üzülecek ne var? İki hafta dediğin, iki saat gibi ge
çip gider. Demek on beş gün sonra evleneceksiniz 
öyle mi? Pek ala evlendikten sonra nered oturacak
ıınız? Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORVMKONEY 

Ankara'da Evkaf apartmanının üçün- 8.10/ 8.20 Ev kalını _ Yemek List 
cü kapısından girilen birinci katında- 6.30 Müzik : Akordeon orkesır 
k' p T T ı k · 12 30 Program, ve memleket saat ı . . . satın a md cmısyonunda ! 12:35 Müzik : Muhtelif şarkılar 
yapılacaktır. f l 2.50 Ajans h:ıberleri. 

3- İstekliler, muvakkat teminat , 13.05/13~0 Muzik : ~uhtelif ~ar( 
makbuz ve banka teu~inat mektubile 14.00 Mu.ı:ık : KarışıK ıırogram 

. 18.00 Program, ve memleket saat 
kanuni vesikalarını tıaırıılen me2Jdlr 18.05 Miizik : Cazbant (Pi.). 
gün ve saatte o komhyona, şartları öğ- lS.30 Ç~~~k s.aati. . . p d~· 
renmek için de her "Ün Ankara'da P. 19·00 M~··!k · Çocuklar ıç.ın < 

ı:. 19.15 Muzık : Fasıl heyetı. . : 
T. T. Levazım, !stanbul'da Valide ha- lY.45 Memleket saat ayarı, ve Al 
nında ikinci katta P. T. T. Levazım leri. ıı tı 

· t b · "d" 1 "ki · ·· 2il.OO Konu~ma : ( Çiftçinin saa c 
aynıya şu esı mu ur u erıne mura · 20.15 Müzik : Körfezde:ı sesltf· 
caat edeceklerdir. (3011) 13012 Ankara Radyosu. Küme s~ \i 

Stajyer alınacak 
P. T. T. Umumi Miidiirlüı.:iindrn 
İdaremize en aşağr orta mektep mezunu 

olmak şartiyle müsabaka ile sitajiyer alı-
nacaktır. Bunlara verilecek ücretle müsa -
bakaya istirak icin aranacak vesikalarrn 
nevi ve mahiyeti vil.iyet P. T. T. müdürlük
lerinden öğrenilir. İnıtih:ınbra vilayet mer
ke?lerinde 1-ağustos- perşembe günü saat 
9 da ba')lanac::ıktır. Taliplerin evrakı müs
bitelerini tamamlayıp vilayet P. T, T. mü
dürlüklerine müracaatla isim ve ıı.dresleri-

ni kaydettirmeleri lüzumu ilan olunur. 
(3573) 13563 

Yüksek okul mezunlarına 
P. T. T. Umumi Müdür/iigünden : 
Yiiksek okul mezunları için 8 temmuz 940 

pazartesi günü yapılması mukarrer müsa
baka imtihanı, bu tahsi11ile.-clen talip zuhur 
etmemesi üzerine 8 ağustos perşembe gü
nü saat 9 a talik edilmiştir. 

1 
Taliplerin evrakı müsbitelerini tam:ını

ayıp vilayet P. T. T. mı.idüdüklerine nıü
acaatla isim ve adreslerini kaydettirmele

ri lüzumu ilan olunur. (3574 13564 
r 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Tomruk nakliyatı 
Devlet Orman işletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden : 
1 - Revirimize bağlr aşağıda isimleri 

yazılı bölgelerden tamruk nakliyat işleri 

açrk eksiltmeye çıkarrlmıştır. 
a - Karabük'e aı>..ami 26 kilometre rne

s afede Keltepe bölgcsinclen beş bin metre 
mikap çam tamruğunun orman içiııde yol 
kenarındaki istif yerlerinden Karabük'e 
nakli tahmil tahliye ve istifi dahil beher 
metre mikabı 420 kuruştan: 

1 

r 

l 

b - Eskipazar istasyonuna azami 27 ki
ometre me<ıafedo v,.ı,.ı.ı. ... "" MJ.........,..,ı • ., 

yedi bin metre mikap çam ve köknar tom-=
uğunun orman için.de yol kenarındaki istif 

yerlerinden Eskipsz:ır'a. nakli tahmil tah
iye ve istifi dahil beher metre mikabı 450 
kuruştan: 

c - Ballrkısık istasyonuna yakın tren 
hattı kenarındaki depo mahalline azami 8 
kilometre mesafedeki Karnkaya bölgesin
den sekz bin metre mikap maden direğinin 
orman içinde yol kenarındaki istif yerin -
den hat kenarındaki depo mahalline tahmil 
t ahliye ve depoda istifi dahil beher metre 
mikabı 200 kuruştan: 

1 
1 

2 - Her üc; nakliyat da kamyonla yapı
acaktır. Yollar kamyon nakliyatına fevka
ade müsait olup tesviyei türııbiyeli toprak 

yoldur. 
3 - Yollan görmek, tafsilat almak isti

yenler açık eksiltmeye girmek üzere % 7,5 
pey akçesiyle 15-7-940 pazartesi giinü saat 
14 de Karabük'teki revir merkezine müra-
caıı.tlarr. (5767-3601) 13583 

heyeti. İdare eden : Mesut c 
21.15 Konuşma : 
21.30 Koııu~ına : ( Radyo Gaıete_;; ~ 
21.45 Müzik : Radyo Salon ör~ S 

( Violonist Necip Aşkın ;da rı 
Soprnno Bedriye Ttizün'iifl 
kiyle : 
1- Fereire : Ay, Ay, A1 1 t 
nacl). • 
2- TschJikovsky : Beynel~ 
3-- Schmidt : İnciler ( '\/ıv 
4 - .Tos. Strauss : Kadın Jcı 
5- Drigo : Esmaralda B• 
6- Ziehrer : Uperen gece 
7- Tschnikovsky : Hazin 
püs 40, No: 2 . 
8- Herold : Zampa oper 
türü . 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajarı$ 
!eri; ziraat, esh ım - tahvilli 
biyo - nukut Borsasr ( Fi~ 

22.45 Müzik : Radyo Salon 
proı:;ramının devamr. 

23.00/23.25 Müzik : Cazbant (Pi.) ~ 
23.30 Yannki program, ve kaparıJf 

* İ R A 

Tııhran Radyosu 
Tahran rnıl~·oı:ıu. kısa rlslı;rıı ıtc 

saat 11.:iO dan 14 e kadar, 19 11'1· 
uzunluğu üzerinden, 17.13 den 20 1 

30 m. 99 dalga U7.unlut!u Uzerind 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 m. 74 
zunluAıı Uzerlnd"n nı>şredilmektedf. 

(Yukarıdnkl Saatler İRAN ssJ , 
--

11
·• Bugün 

ULUS Sinemas111 
1 - Her yerde şen 

(HARRY ROY) caz lcı 

2 - Esrarengiz katil 
3 - Gece kuşları 

(2 ksımlık komedi) 
4-MlKt 

Seans saatleri : 

Her yerde ıen 
,-. J.:>,'t:> H>ı.:SV - ll d 

Esrarengiz katil 
111 14,30 - 17,15 ---llPlı 

Hurda satışı 

Devlet Denizyolları l§let# 
Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usuliyle satıla' 
zetelerle ilan olunan Fabril<B 
lar ve İstinye dok salıalarınd1 
terakim hurdalara talıp çık 
dan 11 temmuz 940 pc:-~embe 

1 
at 15 de pazarlıkla satılacaktı 

İsteklilerin şartnameyi gö 
re alım satım komisyonuna ı1' •l 

lan. (5224/3128) 

- Sormaz olur muyum, hiç Matmazel. Kapının oıı 
de bekledim. 

- Acaba hastalandı mı ? , 

- Matmazel, hemen aklınıza öyle kötü şeyler getl 
meyin. Biraz sabırlı olun ... 

- Doğru ..• 

-52-
Bu hususta henüz hiç bir fikrim yoktur. 
Gene burada mı kalacaksınız? kanın kim olduğunu anlamak hakkımdır sanırım. 

Şimdiye kadar sesimi çıkarmadım. Gülüp, eğleniyor
dunuz, ~eşenizi kaçırmak istemedim. Fakat, şimdi 
sizin böyle üzüntüler içinde kıvrandığınızı görün
ce, bu adamın kim olduğunu öğrenmek isterim. 

Gizella, gülümsiyerek gözlerini açtı: 

Gizella, odasına çekildi. Nefesi darlaşmış kalbi~ 
yecanle çarpıyordu. Biraz evel Loşonsilerin evine ıl 
ramıştı. Kapıyı çalmış, profesörün ne zaman dönece 
ni sormuştu. Hizmetçi kız, kapı aralığından başını ı.t 
mış, büyük bir tecessüsle onu tepeden tırnağa ıcıı 

süzdükten sonra istintak etmeğe başlamıştı. Kirnsi111 

ne arıyorsunuz, h:ısta mısınız ? Telfışle cevap ver ııı' 
11 

Bilmiyorum efendim. Bunu sonra görüşürüz. 
Bu meseleyi halletmek lazımdır, madmazel 

Gizella. Çünkü; ben odamı yalnız bir kişi için kira
ladım. İki kişi olunca bu paraya veremem doğrusu. 
Zannedersem, siz de bana hak verirsiniz? ... 

Gizella, mağrur bir eda ile doğruldu: 

- Burada kalacağımızı hiç tahmin etmiyorum. 
Her halde daha geniş bir yere taşınacağız. 

- Şu halde, ay başında evimi terkedeceksiniz. 
Bari, ben de başka bir kiracı bulayım. 

Gizella, bir ~ğlık kopardı: 

- Madam 1 Rica ederim, beni rahat bırakınız!... 
Size evinizden çıkacağımı söylemedim. Henüz or· 
tada fol yok yumurta yok... Aman başım t .•.• 

Ayağa kalktı. Bir iki adım sendeledi. Düşmemek 
için masaya tutundu. 

Madam Burinka, başını salladı. Muvazenesini 
kaybeden kızı, 'esefle süzdü. Boynu uzadı. Soğuk ba
kışlı açık mavi gözleri büyüdü: 

- Her akşam buraya gidip gelen genç adam 
kimdir, öğrenebilir miyim? 

- Nişanlımdır efendim. 
- Biliyorum, biliyorum. Fakat, kimdir? Neci· 

dir? Onu öğrenmek istiyorum. 
Niçin soruyorsunuz? 

- Darılmayınız ama madmazel, evime girip çı-

Bir muharrirdir. Bir şairdir. 
- Yok canım. Sahi mi? Adı nedir? 
- Vilmoş Loşonsi. 

- Hiç duymadığım bir isim. Pek fila, haı1gi eser-
lerin sahibidir? Babası ne iş yapar? 

Gizella, tekrar bıçkırmağa başladı: 
- Babası yok. 
- Nasıl yok? Var. Hem de tanınmış kibar bir 

adam. 
- Kibar bir adam mı? 
- Evet. Üniversitede profesördür. Meşhur bir 

doktor ve.... ve ...• 
Gizella, zorlukla doğruldu. Buradan kaçmak, 

kurtulmak arzusiyle yanıyordu. Fakat, bir adım a
tacak takati yoktu. Yüzü sap sarı kesilmiş, güçlükle 
nefes alabiliyordu. Birdenbire gözleri karardı. Ba
yıldı. Madam Burinka, telaşla koştu. Göğsünü açtı 
Soğuk su serpti. Başına kolonya döktü. Bir taraftan 
da durmadan söyleniyordu. Bugünkü gençliği itham 
ediyor ve bu derece ahlaksızlık içinde yuvarlanan 
dünyaya lanet okuyordu. Kocası sağ olmuş bulun
saydı, evinde bu gibi hadiselerin cereyanına katiyen 
müsaade etmiyeceğini söylüyordt:.. 

Affedersiniz madam, dedi. Sizi rahatsız ettim. 
- Ziyanı yok. Şimdi geçti ya? 
- Çok teşekkür ederim madam. Beni böyle bir 

zamanımda yalnız bırakmadığınız ve benimle meşgul 
olduğunuz için size karşı sonsuz bir minnet hissi 

1 

duyuyorum. Sizden bir şey sormak istiyorum. Bir 
kadın bayılınca, acaba çocuğu düşer mi? 

- Ne dediniz? Anlıyamadım? 
- Mesela, .bir kadın hamile bulunduğu zaman 

düşüp bayılsa, çocuğu düşmez mi? Aklıma geldi de 
soruyorum. Sakın başka bir mana vermeyin. 

- Yoksa bir şey mi var? Çekinmeyin. Bana söy
liyebilirsiniz. 

- Hayır, böyle bir şey yok. 

- Ne zamandanberi hamilesiniz? 
Söyledim ya ... Böyle bir şey .... 
Kati olarak bilmiyor musunuz? 
Pek kati bilmiyorum. Fakat ... 
Zavallı madmazel ! Sizin haliniz ne olacak 

böyle? 
Büyük bir hayret ve şaşkınlık içinde ellerini bi -

ibirine vurdu. 
Gizella'nın, gözlerinden yaşlar boşandı. 

III. 
- Madam Burinka, mektup var mı? 
- Hayır, madmazel Gizella. Hiç bir şey gelmedi. 

- Postacıdan sordunuz mu l 
•ı 

ti: Evet hastayım. - Ya ! Vah, vah. Ne zaman ge 
c:ğ!~~~ dair ~~syö~e.n henüz bir haber almadık. ts ~fı 
nızı ogrenebılır mıyım ? Geldiğinde Mösyöye l:'ııl ~ 

verelim. Bu sual üzerine Gizella'nın yüzü kıpkırıt1't ~~ 
kesilmişti. Bütün cesaretini toplamış ve doğrudan °0 ~.ı11 

ruya adını söylemişti. Gizella Balogh. Hizmetçi 1'1 b[ı 
gizliyemediği bir hayretle ismini tekrar etmişti : iti~ 

- Gizella Balogh öyle mi ? Yanımızdaki dai! ~ 
oturan aktris Marıa Balogh'un hemsiresi mi ? 

Gizella, birdenbire kendini topla~ış ve hizmetçi~ 
kimseye birşey bahsetmemesini, hususi bir mesele 1~ 
Mösyö ile görüşmek istediğini söylemişti. HizJ11et 
kız, daha birçok şeyler öğrenmek arzusuyle yanıY0~ 
Kapıyı ardına k.ıdar açıp, içeri girmesi için Giıelll1 
israra başlamıştı. Fakat, Gizella birdenbire dönrtıiİŞ 
şarak merdivenlerden inmiş ve kendini .. mkağa atıı11' 

Sakakta da ko~mığa devam ettiğinin farkına varııı' 
ve derhaJ yavaşlamıı;tı. Çünkü; bu kadar çevik hare~' 
!erin küçük Vilmoş'un, sıhatı bakımtndan tehlikeli 0 

bileceğini düşünmüştü. "~ 
El. 1 k" k . d sc \t 

ınc e ı pa etı açtı. Ak~am yemeğini hazırla 1• ~ 

günlerde salam ile meyveden başka şeylerden h0~1 b' 
mıyordu. Masanın başına oturdu. Hiç iştihayı yo t 

Fakat, küçük Vilmoş'un hatırı için zorla yimeğe ~· QJt 
ret ediyordu. Arasıra gözleri dalıyor, düşünüyor 'J 

Bütün günahı se~kti. Kendini unutacak, ba§1na 
(Sonu vıtJ 



Cenubi Afrika tebliği 
1~bi: 8. La. - Tebliğ : Dün sabah erken, iki dütman tayya

da • -~. Habe§iıtan hududu ya re&i Kenya'nın timal hududu bölge -
. lllgılız Moyale'ıınde bir ıehir ıınde küçük bir köye 23 bomba atmıt
a bombardıman edilmittir. tır. Bombalar bir miktar keçinin ziyaı
ileden sonra yeni bir hücum na sebep olmuısa da hiçbir haaar yok

Itır. Ölen ve yaralanan yoktUT. tur. 

tiliz bahriye nezareti tebliği 
ra; 8. a.a. - Bahriye nezareti

ilrtam neıredilen reımi teb • 

ı gemilerimiz Almanya'nın 
'le deniz münakaleıini izaca ve 

..__,.'--llta ciddi zayiat verdirme-

.-• .::11ı1 ... ~ıtmektedir. Snapper deniz· 
)'l z, teslih edilmiı bir balıkçı 
~ tayyarelerin himayeıinde 

.._ • .._,..1e kafilesine hücum ederek 
torpillemittir. Kafile kar· 

,..~bir halde dağılmıı, bir koya 
ro~hrıittir. 

Daha ıonra Snapper yine ıilihh ba
lıkçı gemileriyle tayyareler tarafın • 
dan himaye edilen büyı.ik bir kafile 
görmüı ve çok isabetli bir hücum ya
parak üç gemiyi torpillcmiıtir. 

Bir torpido battı 
Londra, 8 a.a. - Bahriye nezaretinin res-

ml tebliii: 
Bahriye nezareti Vırlvmd inıiliz torpi

dosunun bir torpile çarparak battıimı te
enüfle haber verir. Mürettebattan sai ka
lanlar Vırlvmd batmadan evel batka bir 
iqiliz ıemiıi tarafmdan kurtarılmıılardır. 

Ölenlerin ailelerine haber verilmiıtir. 

Alman "" resmı tebliği 
.,!_a.a. - Alman orduları bqku
•&<llll teblltt: 
~lzaltı gemileri, İapaııyol a
~~Uıda. mecmu 21.roo tonUAto 

..,rnan ticaret gemileri batır
. 1~atınlan gemiler araaında, in -

bin tonluk Sanfernando mü -
iter t gemisi de vardır. 
lb1 ede alman hava kuvetıeri eııı
~ lhton demiryolu l•tuyonunu, 
ile ı aaıııı bataryalarını, Falmouth 

karnpıarıL.ı ve lıt:idlHboruA'h ve 

l 
•ll&h fabrikalarım bombardı

•rdlr. 
ktı ilin cenup B&hUleri açıkların • 
~etleri gemi tahqıUtıerine ve 

c:unı etmtıUr. Bu unada Ud 

ucaret gemisi ve bir nakliye ıemlıl batı
nımıı ve diler bazı gemiler ciddi hasara 
utramııtır. 

Dün gündüııı ingillz tayyareleri garbi 
Almanya üzerine birkaç bomba atmıılaraa 
da muvaffak olamamıılardır. Şimaıt ve 
garbi Almanya üzerine yapılan gece ha
va hücumları az ehemlyetli maddi haaa.r
lar yapmıştır. İki sivil ölmUıtur. 

Dün dli§man 14 tayyare kaybetmiıttr. 
Bunların arasında, .M&Df açıklarında hava 
muharebelerinde dtlfürülmUt olan Bpittlre 
tipinde on ingillz avcı tayyareıi de vardır. 
Diter tkt tayyare de hava muharebeleri 
emaaında dUtürülmUıı geri kalan ikisini 
alman hava dA!i toplan yere indirmi§tlr. 
Uç alman tayyaresi kayıptır. 

A İtalyan resmı tebliği 
BllAhare alman malOmata nazaran ~ 

temmuzda Tobrouk'a kartı yapılan akında 
Uç dütman tayyaresi dtlfürUlmtlftür. Bir 
dördünctlaüDün de dtlfmtlf olmaaı mubte -
meldir. 

Şarki Afrikada tayyare kuvetıeriml• 

eaaaaaı öteatnde keıif taarruzu yapmıılar 
ve motörize UD8Ul'lan isabetle bombalamıı
lardır. I>tlfmamn lıt:alakal ve Perim'dekl 
bava Umanları da bombardıman edllmlttlr. 

İngiliz Hava Nezareti tebliğleri 
-t a.a. - Hava nezacetinin te 

at 
"- ıarfmda havanın mGaait ol-
"bıen ban kuvetlerimiz fa& • 

'rao de.anı etmiılerdir. 
lı:e, Evewı: ve Ybenburı ta:na

• Zvolle'de ve Katavijk ka
biiyük motörlil mavnalara 

'ttltııııtır. Tayyarelerimizdm bi· 
llir. 
Brenıen ve Kiel'de cemi intut 
~ Eınden'de silih depoları ü • 
~ ettik. Brunıbuttel'e ve Kiel 

ine Yancm bombalariyle bü· 
boaıbaları bırakılmqtır. 

~ ve Homum deniz tayyare üı • 
bardıman edilmiıtir. Bu ıece 

'- iki tayyaremiz dönmemiıtir. 
~ )Jarelerimiz tarafından diin ya
~it harekit eanuında tayya • 
tıa ilcisi düıman avcıları tarafm

tı.r; ilıtür Mürettebattan S kiti 
leınileri tarafmdan toplan • 

bir düıman bombardıman 
t dilıürüldüiü ıimdi tahakkuk 
' 81Uuınla dünkü ıün düıürül • 

'-7yarelerinin adedi 7 ye ba
~ Fakat daha baıkaça alman 
. eleri de düıürüldiıiü thmin 
t. 

ta.wareı~nma 1iwDarteal .eouı l'~ 
IMiiıllm" .Mliaamda dem. du,tarWmOltUr. 
Cumarteıd süntl bir ull:er ölmtlf, 4 •ivil 
yaralanmııtır. Pazar ıttnü döört alarm ip. 
retl verilmiıtlr. Saat 9,1.ll te dtltmaa tay
yareleri müteaddit bomba atmıılardır. İki 
asker ölmtlf, altı aaker yaralanmıı, bir kıs
mı çocuk ve biri kadın olmak üzere 9 ai vil 
ölmlll. 1 llivll yaralanmııtır. 

••• 
Londra, ı a.a. - Hava nezaretinin teb-

liii: 
lnciliz hava kuvetlerine mensup ketif 

tanueleri, dün, Almanya üzerinde ketlf 
uçuıları yapmıılardır. Merkezi Almanya
da Eacbveıe tayyare meydanı muvaffaki
yetle bombardıman edilmiıtir. Tanarele • 
rimizden ikiıi kayıptır. 

••• 
LOIUira, 8 a.a. - Hava Nezareti bildiri-

yor: 
Dütmanm dört motörlii büyük bir tay -

yareai yerde tahrip edilmiı bir avcı Mes
serschmitt tayyaresi de havada yakılarak 
düıürülmiif tür. 480 kilometreden fazla Al
manya'nın içlerine doğru ilerliyen bir bom
bardıman tayyaremlz, 'tayyare meydanı pis
tinin rki tarafında bir çok tayyareler bu -
lunmakta olan Escheveren tayyare meyda
nına hücum etmiıtir. Tayyaremizin bırak
tığı bir bomba büyük hangarın önünde du
ran bir tayyareye isabet etmiıtir. Bu tay
yare alev almı,tır. Han,arın yanındaki ha
reket pi•tine de bir kaç isabet olmuıtur. 
Zannedilditine ıöre, dağınık bir halde bu
lunan tayyarelere atılan infillk bombala -
n çok hasar vermiıtir. 

Diier bir ingiliı bombardıman tayyaresi 
cenubi Franaa üzerinde uçmakta iken bet 
düıman Me11erschmitt tayyaresinin lıü -
cumuna uiramııtır. Mahirane bir manevra 
1&7esinde pilot hücumdan tayyaresini ko -
rumıya muvafffk olmuı ve aynı zamanda 
mitralyözleriyle ateı ederek bir Messer • 
schmitt'i imba etmlıtir. Diler dütman av
cı tayyareleri mücadeleyi terketmiılerdlr. 

••• 
Londra, 8 a.a. - Hava Nezareti bildiri • 

yor: 
Avcı tayyarelerimiz bir dilıman bom • 

bardıman tayyaresini çarpıımayı kabul et
miye mecbur etmiıler ve denize diiıürmüı
lerdir. Bu tayyare buıün düıürülen tay • 
yarelerin 13 üncüsüdiir. 

••• 
Londra, 8 a.a. - İngilterenln cenubu 

garblsinde bir ıehir üzerine yapılan bir 
hava hücumunda bu aabah ):ılrkaç kitinin 
oldilğti anl111ılmaktadır. Bir dükkln ve 
iki ev yıkılmııtır. Şehrin en bUxJjk cadde
sinde difer birkaç dükkAnda da bazı haaar 
vardır. ••• 

Londra. 8 a.a. - Royter: BugilnkU al -
man resmi tebliği diln lnglliz hava kayıp
larının U tayyare olduğunu vebunların a
rasında .Manı üzerinde bir muharebede 
dilşürillen 10 adet Spitflre avcı tayyaresi 
de buhındut-unu blldirıyor. 

Sal&hlyettar Londra mahfillerinde bu 
mesele hakkında aşağıdaki mü!Ahazalar i
leri sürülmektedir: 

Bu muharebe hakkındaki alman haberi, 
nazllertn onla darbetmek Adetlerine yeni 
bir miaal tef}dl etmektedir. Bu muharebe 
tqili• aahillerinden JM!k uzakta cereyan 
etmemll ve btDlerce ldfl. bu muh.anbe)'l 

ULUS -5-

Bir /ngiliz erkanıharbi 

Flôndr mağlubiyetinin 
iç yüzünü anlatıyor 

Kral Karol Sovyet 1 

sefirini kabul elli 

Romen Başvekili 

Bulgar milletine karıı 

duyduau derin dosfluk 
hislerinden bahsediyor 

Çin - Japon harbinin 
üç senelik blônçosu 

(Bası 1. ınci sayfada) 

aakeri vardı. Fakat timdi bet milyon 
ııkeri vardır. Birçok milyon asker de 
tılim görmektedir. 

Şimalde Mongol çölünden, cenup 
denizlerine kadar uzanan cephe, her 
kıımında bir çıkmazda bulunan japon 
askeri kuvetleri için çok geniştir. 

l.ondra, 8 a.a. - Reuter ajansı bildiriyor: 
Franaa'da muharebe etmiı olan. İn8iliz askeri aeferine meruup yük

sek rütbeli bir erkanıharp zabiti, mayu aymm aon on bet aünü zarfm
da kritik aafhaya l"İrmit olan Flandrea muharebui hakkmda mal\imat 
vermektedir. 

Nazırın ilave ettiğine nazaran as
kere yarıyan japonların yüzde ıeksea 
üçü eaasen ıilih altındadırlar. Hali
hazırda J•ponların Çin'de 35 fırkua 
vardır. 

Müttefikler hath müdalacuında 
açılan gedik 

Müttefik ordular hattı müdafaaıında a
çılan ıediii kapamak için yapılan teııebbüs
leri ıeniı bir surette izah eden bu erklnı
harp zabiti, franıız yüksek kumanda heye
t~ni tenkit etmiyeceiini veya buna karıı 
ııkiyetlerde bulunmıyacağmı itaret ede _ 
rek diyor ki : 
Bazı fransız mahafili, İngiliz seferi ku

vetlerini, General Veyıand'm müıtereken 
ıediii kapamak için tanzim etmiı olduiu 
plirun tahakkukunda kendisine tevdi edi • 
len vazifeyi ifa etmemiı olmakla itham et
mektedir . 
Fransız ve inıiliz kuvetleri ıimalden 

taarruz ederken, diier fransız kuvetleri de 
aynı zamanda ıediiin cenubundan taarru
za geçecekti. Fakat hakikatte fr&naızlar 
cenup taarruzlarını yapamadıkları gibi 
Belçika ordusu ıeri çekilmiye mecbur ka~ 
!arak İngiliz kuvetlerinin cen.ahmı tehdide 
maruz bıraktıkbarı cihetle, İngiliz ordusu 
da ıimaldelri hareketlerini icra edemenıiı
lerdi. 

General Weygand kumandayı 
ele aldıktan ıonra 

Hidisatı nakleden inciliz erkinıbarp 

zabitinin kanaatince inıiliz seferi kuvet • 
!erinin ıerefi ortaya atılmıı bulunuyordu. 
Binaenaleyh, vaziyet çok büyük veharnet 
kesbederek ıeneral Veycand'ın kumanda
yı ele aldııı 19 mayıs tarihine kadar olan 
harekitın tarihçesini yapmaktaılır. 
Kapatılmuı için franaızlar tarafından 

haftalardan beri sarfedilen bütün ıayretle
re rağmen, ıedik açık kalmıı bulunuyordu. 
22 mayıs tarihinde Ypres'de yapılan bir 
içtima esnaaında, birinci fransız ordutu 
kumandanı ıeneral Jijllotte, kıral Leopold 
il: ingiliz seferi kuvetleri kumandanı Lord 
Gort'un huzuru ile, ıeneral Veyıand'm 
plinı hakkmda tafsilit vermiştir. 23 ma _ 
yıata Londra'dan telcrafla talimat ıeldi. 
Bu talimat pllna mütedair bulunmakta ve 
taarruzun da ertesi cüıı yapılacağını tas • 
rih etmekte idi. Bu esnada ıeneral Billotte 
bir otomobil kazaaı. neticesi öldü. 

Namur'da bozulan frannz 
lırlıalan 

İnciliz kıtaatı ve bilhassa talim ıörnıüı 
olan milis kıtaları, Lens, Bethume, Douai 
ve Arras'ı himaye etmek için muharebe et
miı bulunuyorlardı. Namıır ricati esnasın
da ~ ed- an h ılıılenha ~• W
rinci frann• ordun fırkaları bir pwça da· 
ğmık bir halde bulunmakta idi. Bu ordunun 
cenubunda, Somme'a · kadar imtidat eden 
takriben elli kilometrelik cedik vardı ki, 
orada vaziyet pek karanlık bulunuyordu. 

21 mayısta, gediğin geıılılemeatne ma
ni olmak maksadlyle, fransızlar bu hare
keti takviye etmeğe hazır bulunmadıkları 
halde, lngfllz seferi kuvetıerl iki ihtiyat 
fırkasiyle•taarruza geçti. Bu taarruz Ar
ras'a kadar uzandı, ve Arraa'ta iae. lngillz 
kıtaatı almarıların motörize piyadesiyle e
aaaen karşı karşıya bulunmakta idi. 23 ma
yısta mezkQr kıtaat alınanlar tarafından 
hemen hemen çevrilmlı bulunduklan ci
hetle, cenuba doğru Doual'ye kadar çekil
meleri icap etti. 

W eyganJ planı 
Veygand plAnı tanzim edildiği zaman. 

cenupta taarruzda bulunan fran.ı:ız kıtala
rlyle bir nevi irtibat tcııkll etmek üzere 
Lord Gort, cenuba doğru yapılacak olan 
taarruzun ıkl lııglllz ve üç fraıuııııı fırka
slyle yapılmaınm ileri sürmüııtü. Franaız 
kumandanlığı bu hareketin 25 mayısta bq
laması tçtn ısrar etti. Fakat tngillzler Ar
raa önUnde harp etmi,ıı olan kıtaatına din
lenme payı vermek için, bir gUn daha talep 
ettiler. Diğer taraftan malzeme noksanın
dan da vaziyet pek parlak değildi. Mü
himmat olarak top başına 160 obUa mev
cuttu. Portatif slUU1lar için de ıılsbeten 
kurııun mevcudu az bulunmakta idi. Fran
sadald ;>1yecek ihtiyatları yalnız iki buçuk 
gün lc:n kifayet etmekte ve kıtaat da nor
mal istihkaklarının ancak yansım alabil
mekte idi. Şu halde idari vaziyet blr taar· 
ruz teıkllAtına mllsalt bulunmamakta idi. 

25 mayısta belçikalılar bir hücun1a mA
ruz kalarak Brugem lıtikametlnde tlmale 
doğru püskürtüldüler. İngiliz aeferl ku
vetıerinin s~I cenahını, yeniden blr çevrll-

aeyretml,ııtlr. Almanlar bu muharebede üç 
avcı ve bir bombardıman tayyareai kaybet
miıılerdir. Halbuki lngilizlerln kayıbı yal
nız bir tek avcı tayyareaidlr. Bu avcı tay
yaresi de harbin bidayetlndenberl İngllte
renin mUdafaaııında kaybedllen ikinci avcı 
tayyeresidir. Bu müddet zarfında alman -
lar inglltereye yaptıkları hücumlarda 112 
tayyare muhakkak surette kaybetmlıler -
dlr. Aynca 25 tayyarenin de, aldıkları cid
dl yaralar dolayıılyle. üslerine dönmedili 
kuvetle tahmin edilmektedir. 

••• 
Londra, 8 a.a. - Royter: Hava nezareU 

tebliği: 
Geçen gece lnglllz bombardıman tayya

releri Ludvlgshafen ve Francford'daki aa
keri hedeflere hUcum etmişlerdir . 

Oıınabruck'da, Soest'te, Hamm'da, Ruh
rorthafen'de ve Gremburg'da ıılmendlfer 
garajları ve emtia garları bombardıman e
dllmlttir. Vllhelmshaven ba.hriye kışlala
n ve Dulsberg - Un10rt kanalı ve havuzu 
Uzerlerine tam isabetler kaydedilmiıtlr. 

Şlmall Frlse adasında Heide, Vester
l:uıd, Hornum alman tayyare meydanlarına 
ve Ruhf ılmnllnde Vesel tayyare meyda
nına. Rotterdam ve Brtixelles tayyare mey
danlarına hücum edllmiştlr. Tayyarellri
mizden ikisi üslerine dönmemiılerdir. 

Sahil kumandanlığına men.sup tayyare
ler gPçen gece Boulo~e limanında bir 
dlı~1an iaşe gemisine hUcum etnılılerdlr. 
Bombardıman tayyarelerimiz bu sabah 
Ostende limanını bombalamıılar ve orada 
bulunan bir dtlfman iqe gemiıine bomba 
isabet ettlrmlıler, au bentlerini ııaaara uı
ratmıılar liman civarındaki bahriye depo
lannd& yangınlar çıkartmıtlardır. BUtün 
tayvarelertmlııı aallmeıa uaıertu dönmu,ler· 
cUr. 

me tehlikesi tehdit etmekte bulunuyordu. 
Burada inglllz takviyesinin gayri kMI ol -
duğu tahakkuk ettiği cihetle, Lord Gort, 
ellinci ve beşinci fırkaların, cenup istika -
metinde tanrn1za geçmelerinden hıe der
hal Belçika cephesine gitmel,.rlnl tensip 
etti. ·Lord Gort bu kararı verdiği zam8Jl, 
fransı:r.ların kendi ta.raflarından da taar • 
nıza geçmemek için bu kararı bir sebep 
veya bir mAzeret olarak ileri sürecekleri
ni blllyordu. Kuvetll bir iııgillz takviyesi 
olmadıkça fraıuıızların taarruza geçmek 
ihtimalinin katlyen mevcut olmadığını bi
Uyorduk, fakat bunun da neUcelerlııl kabul 
etmekliğimlz lAzımdı. 

Ricatı temin etmek için ••• 
Binaenaleyh, mezkQr iki fırkanın cenup 

istikametinde taarruza geçmek ü:r.ere ha
zır bulunmadıSıııt General. Blanchar
d'a bildirdik. Ertesi sabah, garp cep. 
heslndekl vaziyetten dolayı kendisini endi
ıeU bulduk. ErkAnı harbiyesiyle birlikte 
mümkün olan sUratle rlcatl temin etmek 
için plln tanzim etmekle meıgul bulunu
yordu. 

inglllz erkAnıharp zabiti sözlerine ıu 
suretle nihayet veriyor: 

KAğıt Uzerlnde Veygand'ın pllnı son 
derece mükemmeldi. Plln olarak yeglne 
kablll tatbik olabilecek ıeklldi. Fakat çok 
geç kalmııtı. Bunun da iki .ebebi mevcut 
bulunuyordu. 

l - Bu mıntakada fazla alman bulun -
makta idi. 

2 - Plin mevkii tatbike konulamadan 
evet sol cenahımızı tazyik etmekte olan 
kıtaat ıitmiı bulunuyor, ve aynı zamanda 
iki cenahı da tutabilmek için mikdarı kifi 
mevcut bulunmamakta idi. Eier Lord 
Gort ~ mayısta Veyeand'm plinını tatbik 
etmiı olsa, ve i~iliz kıtaatı da Cambrai'ye 
kadar ilerlemiı bulunsa idi, Cambrai'den 
denize ve Lille'den Ypres'e kadar yayıl • 
mıı olacaklar, ve cedik de 130 kilometreye 
kadar varmıı bulunacaktı. Hiç ıüphe yok 
ki 50 ve betinci fırkalarımm kaybetmiı 
olacaktık. 

İngilterede ·silah imali 

Bükreı. 8 a.a. - D.N.B.: 

Kral Karol bugün öğleden ıonrı ye
ni Sovyet ıefiri B. Lawrentiew'i ka
bul etmittir. Lawrcntiew iki ıeneden
beri Sovyetler Birliğinin Bükref'e ta
yin ettiği ilk ıefirdir. Bu zamandan
bed Sovyetler Birliğini Romanya'da 
bir maslahatgizar temsil etmekte idi. 
R Lawrentiew, ultimatomun Roman
ya'ya verilmesinden evci Bükrcte gel
miş bulunuyordu. 

Romanya'dan Beaarabytlya 
geçenler 

Bükret; 1. a.a. - Rador Ajansı bildiri • 
yor : 

Romanya'dan Besarabya'ya ıeçmek iati
yen 5 bin kiıinin meçhul bir istikamete 
doğru bir vapura bindıkleri hakkında bazı 
ajanılar tarafından verilen haber hayal 
mahııllüdür. 

Japon tayymelerinin 
bombcudımanlan 

Chung-king, 8 a.a. - Bugün yils • 
den fazla japon bombardıman tayya• 
resi 4 ayrı grup halinde gelerek 
Chun-king'in garbindeki civar mahal
lelere hücum etmişlerdir. Çin avcı 
tayyareleri çarpıtmak üzere havalaıı
mıılardır. 

işgal mıntakasına 

sokulmıyaccak gazeteler 

riyor: 

hcal mıntakası haricinde basılan cu• 
Galaç'da ekserisi ekalliyetlere mensup leleri iııal mıntakaama ithal edenltt 

olmak üzere Besarabyaya .tec:mek arzu eden 
12 bin kişi vardı. Bidayette Sovyet makam- yahut bu mmtakada daiıtanlar, idam c....._ 
lan bunların Prut'u geçmesine muvafakat sına mahkilm edilecektir. Charentes valili. 
etmediklerinden mülteciler mavnalara bin- ti, ıuete bayilerine bu vaziyeti bildir• 
diriimiııtir. Sonradan Romen makamlarınm 
müdahalesi üzerine mıiltecilerin Prut'u ıeç bir nota tevdi etmittir. 
m~ine müsaade edilmiıtir. İki bin yolcu 
diın nehri gec;mietir. Buıün de 9 bin yolcu 
geçecektir. 

Romanya - Macarutan Nöbetçi eczaneler 
Budapeıte; 7. a.a. - Yan reıml ıu-

rette tebliğ edilmittir : 1. T. 940 sününden 31. 8. 940 akfU"'W 
kadar eczanelerin gece nöbet oet....a 

Son birkaç gün zarfında ıiyaai mah- 1 - Sebat eczanem l 12 23 s 1' • 
fillerle efkirıumumiyede Romanya 2 - Halk .. 2 13 24 4 JI • 

1 . h kk d ·· h d d'l 3 - Sakarya .. 3 14 25 5 18 2T mese eaı a ın a muşa e e e ı en 4 - Cebeci .. 4 15 26 6 lT 28 
heyecanlı faaliyet yerini daima büyü- & - Yeniıehlr .. 5 16 27 T 18 29 
yen bir sükunete bırakmakta ve Ro - 6 - Ankara .. 6 lT 28 8 19 30 
ll\C'n meıeleainin inkiuıfı tam bir iti _ T - Çankaya " T 18 29 9 20 a1 

ır- 8 - Yeni ., 8 19 30 10 21 
matla mütalea edilmektedir. Harbin 9 - Merkeııı .. 9 2b 31 ıı 22 
yakın olacağı tahmin edilen hitamın- 10-Ege .. 10 21 ı 12 23 
dan sonra bütün mcselelerın ruzname- ı... ıı-tatanbul .. 11 22 2 13 2' 

ye alınacağı zannediliyor. Bununla 
(Başı ı. inci sayfada) beraber, Romanya seferberliğinin ıe • 

ıam öğrenildiğine göre, Dunkerque'- hep olduğu Macar askeri tedbirlerinin ~-------------..... 
den dönen 9 fırka yeniden ıılih edil- romenler tarafından bir teıebbüı vaki 
mit ve tamamlanmııtır. Bu fırkalar oluncıya kadar idame edileceği kay -' 
bundan böyle "İngiltere harbi,, için ha dcdilmektedir. 

latiklal harbini hatırla, Erzin. 
can zelzelesini dütün. " Kı -
zrlay " m minuım claha iyi 
anlanm ! zır olarak ha§kumandanlık emrinde-

dirler. Bunlardan batka anavatan fır- Romen bQfVelıilinin kya:ncdl. 
kalan da tamamlanrnı§ ve hizmete ha- Bükrcı, 8 a.a. - Gazeteler, Romen 
zır bir hale gelmiştir. Silah altına alın başvekili Gigurta tarafından Bulgar 
- a- .....- fi- Wa kiti -iberiacleıa "Uuo,. pset..ane 791>aluı beyanatı llfları usaJdqtırmak ısuretiyle tera'ldll 
yapılmaktadır. Bu rıiabet yedi hafta neıretmektedlrler. edebileceklerini beyan etmittir. 

idan_ıe. edil_~.!tir. Ana~tanın mü~afa7 Romen bafvekili, Bulgar milletine 
~ı ıç~n gonullü teıkılitının ıımdi kartı duyduğu derin dostluk hiılerini Bapelıil ltalya Nlirini lıabal 
hır mılyondan fazla izbı vardır. Bu ifade ettikten ıonra iki memleketin etti 
teş~ilat~ bü.!ük ehemiyet at~edilm~k- iyi kotn§U olarak ıulh içinde ve anla- Bülcret, 8 LL - Bqvelril, Gigurta. 
tedı1r. ~~nhkuf.efslaa ordkunundbahırçob~. h~.zk. şarak geçinmeleri menfaatleri iktın· İtalya'nın BWueı elçiıini kabul ftt 
met erını a ı etere ona 1 uyu sından olduğunu ve ancak bütün ihti· mitti 
bir hareket kabiliyetini temin edecek- r. 
tir. 

Son haftalar zarfında bütün mem-
lekette muazzam müdafaa hazırlıkları 
yapılmııtır. Aakeri ekıperler, İngilte
reyi istila etmcğe teıebbüı edecek 
dü§manın imha edileceğine emindir
ler. 

İngiılz kıtaatının yanıbaşında Avus 
tralyah, Kanadalı. Yeni Zelandab ve 
general de Gaulle kumandası altında 
büyük bir franaız kuveti, ayni zaman
da Leh, Çek, Hollanda ve Norveç ku
'\"etleri vardır. 

Sivil müdafaa teıkilitında timdi biz 
mete hazır ve bütün gün veya günde 
birkaç saat çahpn bir buçuk milyon 
kadın ve erkek vardır. ... 

ltalyan 
havacıhğı 

Londra; 8. a.L - ., Royter ., : 
İtalyan hava kuvetlerinın uğradığı 

zayiat bir tarafa bırakılmak üzere ital· 
yan havacılığı hakkında ıu mülahaza
lar serdedilebilir : 

İtalyan havacılığı 3,4 sene evel inki
ıaf ının en yüksek noktasına varmıştı. 
O zamandan beri modeller eskimiş, 
motörterin takatı azalmıı olduğun
dan bu dört ıenelik tayyareler artık 
iı·gilizlere kafa tutacak süratte değil
lerdir. İtalyan tayyarecileri iyi atıcı 
değildirler. Bunun ıebebi talim nok
sanı olacaktır ve lüzumu veçhile talim 
için de birçok aylar lazımdır. 

Almanlar italyan tayyarelerinin in
gilir. adalarına hücum için kendilerine 
kıymetli yardımı dokunacağını ve ay
ni zamanda italyan tayyarelerinin ila
vesiyle adeden kahir bir faikiyet te • 
min edeceklerini ummuşlardı. Fakat 
Akdeniz'de ve yakın doğudaki tecrü
beler italyan tayyarelerinin çok mah • 
dut bir yardımda bulunabileceklerini 
ispat etmiştir. 

Y urttq 1 " Kızılay ,, sana ha
miyet vazifeni hatırlatıyor. 
Bu, imanlık ve Türklük bor
cudur. Geçikme ! 

... ___ ...... ~ ..... · ~· 
.,...~.-...----- 1940 iKRAMiYELERi: 

T. İŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesapla• 

İKRAMİYE J>LANI 

1 adet 2000 Uralık - 2000.- Ura 
a .. 1000 8000.- • 
8 • 800 • 3000.- • 

12 .. 2:50 • 8000.- • 
40 .. 100 • - t000.-
76 .. 60 STll0.-

110 " 2& ~2M.-

Kefideler: 1 ıubat, 1 mayu, 
1 aiutoe, ı ikincitetrin tanı.. 
leriacle J'apılB'. 
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Anlmra Lv. Amirliği Sa. Al 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
kıtaat i !anları 

Kuru ot alınacak 
Kutahya 126. Top. Alayı Satın Alma Ko

mı yorıu Başkanlığından : 
l - Kapalı zarf usulü ile balya halinde 

600 ton kuru ot alınacaktır. 
2 - lıfohammen bedeli 30.000 lira mu

vakkat teminat akçesı 2250 liradır. 
3 - ihale 15 temmuz 940 pazırtesı günü 

ıraat 16 da Kutahya topçu alayı :satın alma 
komisyonunda yapılacağından telclif mele • 

tu larını ihaleden bir saat eveline Jcadar 
m kiır komisyonda bulundurmaları lazım
dır. 

4 - Evsaf ve şeraiti öğrenmek istiyenle
rin komısyona mürac:ıatlaTI. 

S - Talip olanların kanunun emrettiği 

vesaiki hamil bulunma/an. (3111) 13/0J 

Sığıreti alınacak 

Tekirdağ Tümen Satın Alma Komisyo
ııundan: 
ı - Tümen bfrllklcrt ihtiyacı olan 525 

ton ıığır eti (senelik) kapalı zarf uaully
le satın alınacalttır. Muhammen fiyatı 23 
kuru tur. İhalesi ıo. 7. oıo çarşamba g0. 
n 1 saat 10 da Tekirdıı#tnda tUmcn satın 
al a komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gUn mezk(lr ko-
m ndıı ~llrUlebillr. (3114) 13105 

Sadeyağı alınacak 

lstanbul Komutanlık Satın Alma Komis-
70nundan : 

Komutanlık birliklerinin senelik ihtiya -
cı için 250 ton sadeyaiı kapalı zarf usuliy
le satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
312500 lira olup ilk teminatı 16250 liradır. 
Şartnamesi her (fiin İzmir ve Ankara leva
zım imirlikleri, İstanbul komutanlık satın 
alma komisyonunda &örülebilir. Eksiltme
ai 12-7-940 günü saat 16 da İstanbulda Fm
drklıda. komutanlık satm alma komisyonun
da yçılacaktır. İsteklilerin kanunun istedi
ii vesaik ile birlikte teklif mektuplarını 

belli sinde saat 15 e kadar komisyona ver-
melerL (3115) 13106 

Sadeyağı almacak 

Lillebargaz Aslceri Satın Alma Komis
-,onunilan: 

37.000, 7400, 9400, 7400, 7400 kilodan 
ibaret olmak üzere be§ grup halinde ce
man 68600 kilo sadeyağı kapalı zarfla ek-
811tmeye konulmuııtur. Hepsinin tahmin 
bedeli 82320 lira• ilk teminat 5366 liradır. 
Gruplar ayn ayn da ihale edilebilecektir 
Eluılltmeleri 12. 7 940 cuma gUnU eaat 11 
d LU!eburgazda As. Sa. Ko. yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda R'Örtllebl
llr Tck!U' mektuplan belli g{)nde ihale l!la· 

atlnden bir saat evel komisyon başkanlı -
tma verilmiş veya posta Ue g!5ndl'r!lmtf 
bulunacaktır. (3131) 13118 

Kunı ot almacak 
1 - Malatya garnizonu ıenellk MO ton 

kuru otu kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 27.000 lira ve ilk 

teminatı 202l'i liradır. 
3 - 11. 7. 940 pcraembe gUnU ıaat 9,30 

da tUmen binasında tüm. satın alma ko· 
DıJ•yonu dairesinde yapılacaktır. 

4 - istel~lilerln tayin edilen glincle ek -
llfltme saatinden bir saat eve! kanunun 
izahları dahilinde tanzim edecekleri tek
lif m ktuplannı komisyon reisliğine ver • 
melerl. 

5 - Şartnamenin blre.r suretleri Anka
ra ve İstanbul Lv. Amlrllklerlnde ve EH\
ıat tüm<'n satın alma komisyonunda mev
e11ttur fstlyenler mUracıı.at edebilirler. 

e - Taşradan teklif mektubu gllndermek 
lstivenlerin tekli! mektuplannı iadeli ta
llldıllt!U olmak ve mumla mllhlli'IU olarak 
.Ondermeleri lbımdır. (8137) 13122 

6 talebe alınacak 
Asl:erf Liseler Mülettişlilinden : 

ı.- Askeri liselere askeri öiretmen ye
tlttirilmek Uzere harp okulu kadrosuna al
tı talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; harp okulu talebnl o
larak Ankara' da: Dil - Tarih - Coirafyı 
fakultcsinde yabancı dil tahsili ıörecet ve 
.. keri oıretmen yetiıtirilecektir. 

3 - Kabul prtlan: 
A) Harp okuluna ıiriı tartlarmc tama -

men haiz olmak. 
B) Lise olgunluk imtihanını vermiı ol • 

mak. 
C) Yabancı dil bilgisi yukan derecede 

bulunmak. 
4 - isteklilerden seçilmek suretiyle a

lınacak talebeler İngilizce, fransızca, al • 
manca branolarına taksim ve fakültenin 
940 : 941 tedrisatına iıtirlk ettirilecekler • 
dlr. 

5 - 1.teklilerin evrak ve veeikalariyle 
harp okulu komutanlığma ve fazla tafsilit 
almak iıtiyenlcrin de askeri liseler müfet
tiıli •ine müracaat etmeleri ili.o olunur. 

(3327) 13310 

Sığır eti a'macak 
Çanakkale Mus. Mt1Y. Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Çanakkale Müs. MY. birlikleri için 

90.000 kilo sı&ır eti kapalı zarfla satın ah
nacakur. 

2 - Sığır etinin beher kilosu 27 kurut-

Ekmek ve 

un 24300 lira biçilmiı;tir. 
3 - İhalesi 20/7/940 tarihinde cumarte -

si günu nat 11 de Çanakkale Mst. Mv. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İltcklilerln ihaleden bir saat evet 
teminat akçeleri olan 1822.5 lirayı ve ihale 
kanununun 2 • 3. üncü maddelerindeki ve -
aaik ile birlikte komisyona müracaatları. 

(3429) 13408 

Sığır eti alınacak 

Konya Kolordu Satın Alma Komisyonun
dan : 

1 - Konya'daki kıtaatrn yıllık ihtiyacı 

olan 325000 kilo sığır eti kapalı zarf usu • 
liylc eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon
ya Lv. imirlikleri satın alma komisyonla -
nndadır. İstekliler şartnameyi bu koınis -
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İ~bu 325000 kilo sığır etinin muham
men tutarı 78000 liradır. 

4 - Şartnamesindoki % 25 fazlası da 
dahil oldutu halde ilk teminatı 6612 lira 
50 kuruıtur. 

5 - Eksiltme 24-7-94-0 ı;ar§amba günü 
saat 11 de Konyada kolordu binası içinde
ki Lv. llm.lrli~i satın alma komlıyonunda. 
yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 a 
kadar teklif mektuplarını mezk<ir satm al
ma komisyonu başkanlı&ın.a verecekler ve
ya göndereceklerdir. Bu saatten sonra ve • 
rilen veya gönderilen mektuplar kabul e
dilmez. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3. üncü maddelerinde ya
zılı vesikalan ibraz etmeleri ıarttır. 

3431) 13410 

Bir hademe alrnacak 

Harp Olculu Komutanlığından: 

Apiıda yazılı ıerait dahilinde harp o -
kulwıa 35 lira ücretle hademe alınacaktır. 
İıteklilerin mezkilr okul K. na müracaat -
lan. 
ŞERAİT : 

1 - Sıhat raporu. 
2 - Hüsnühal eshabından olduiuna da

ir polisçe müsaddak vesika. 
3 - Akerlikle ilgili olmaması. (3435) 

13413 

Yulaf veya arpa alınacak 
Edremit Satın Alma Ko. : 
1 - 300 ton yulaf veya arpa alıaı&cak-

tır. 

2 - Muh:ımmcn bedeli 24.000 lir3dır. 
3 - Muvakkat teminatı 1.800 liradır. 
4 - Pazarlık 11. 7. 94-0 per5embe günü 

saat 11 de Edremit askeri satın alına ko
misyonu binasında olacaktır. 

(3485) 

2 Atçı alınacak 

13457 

Bir qçı ve bir aşçı yamağı alınacaktır. 
İsteklilerin ıeralt, ücret ve saire hakkln
d~tzahat almak Uzere yent kışlada kııııa 
komutanlığına müracaatları. (3537) 13515 

Yulaf alınacak 

1 - Birlikler hayvanatı ihtiyacı ıçın 
(504,000) kilo (yulaf) kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İstanbul - Ankara leva
zım lmirlikleri ve Mara:;'ta askeri satın 
alma komiıyonlanndadır. İstekliler tart -
nameyi komisyonlarda ıörebilirler. 

3 - Muhammen tutan (32760) liradır. 
4 - İlk teminatı (2457) liradır. 
5 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 

26. 7. ıg40 tarihine tesadüf eden (cuma) 
günü saat (16) da subay gazinosunda ya -
pılacaktır. 

6 - lateJdiler teklif mektuplarını en son 
26. 7. 1940 (cuma) ıünü saat (15) e kadar 
aakert satın alma komis:ronu riyasetine 
'6nderccek veya verecektir. Bu saatten 
sonra ıclen mektuplar hakkında bir mua • 
mele yapılamaz. (3565) 13556 

Sığıreti almacak 
Alyon Kor Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Kor merkez birliklerinin ihtiyacı o
lan 100,000 kilo sığır eti 25. 7. 9-&0 gllnü 
saat 15 te kapalı zart ueullyle ihale edile
cektir. 

2 - 100.000 kilo sığır etinin muhammen 
bedelt 2.~.000 ıtra olup muvakkat teminatı 
1873 liradır. 

3 - Şeraitini öğrenmek lstlyenlerln 
her gün ve lhaleye lııUrAk edecek lıtekllle· 
rln teklif rnelttuplarını muayyen gllnde 
ihaleden bir aaat eve! Afyonda kor satın 
alma komiayonuna vermeleri. (3566) 

13557 

Seyyar mutfak alınacak 
Afyon Kor Satın Alma Komisyonundan: 

ı - 52 adet seyyar mutlak satın alına
caktır. 11. V. 9f0 gUııü ıaal 11 de pazarlık 
suretiyle eluılltmesl yapılacaktır. 

2 - Seyyar mutfakların muhammen be
deli 18460 lira olup muvakkat teminatı 
1384 Ura 50 kuruııtur. 

3 - İsteklilerin ıeraitl öğrenmek üzere 
her g{)n pnznrlıg-a ıotırAk edeceklerin de 
temlnatıarlyle muayyen gUn ve saatte Af· 
yonda kor satın alma komisyonuna mllra-
caatıarı. (8Mi7) 13558 

et ahnacak 
Bolu Orman Koruma Talimıib Tb. Sa tın Alma Komisyonundan: 

Mlınakıuıanın Muvakkat 
yapılacağı Erzakın Mlkdan teminatı MünakM&Dın 

mahal cinsi kilo Lira K. gUnU eaatl aureti icrası 
Bolu orman koruma Ekmek 180000 1485 00 23. 7. 940 aah 16 kapalı zar! 
tallmdh tabur karar- Sığır eti 39000 781 26 2•.7.940 ç~&mba 9 kapalı zarf 
sAhında mUnakit aalın alma komleyonundL 

ş ralt ve e\'Sa!ı hakkında daha mutas sal maltlmat lstıyenlerin Boludakl satın 
alma komisyonuna mbrR<''.\Rtlan . (583513605) 13585 

Odun ah nacak 
Lalapaşa Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Birlikler ihtiyacı için aşağıda mlkdarl ariyle hizalarında ihale ııaatlerl yazılı o
duı evsat ve ııartnamesl dahilinde kapalı zartla ayrı ayn eksiltmeye konmuıtur. Ek· 
ıJlltmesl 26. 7. 940 gilnU hh:alarında yazılı evsaf ve ıartnameai tatil günleri hartç 
her ı:-tln LıılRpaışa tllmen satın alma komlı yonunda göreblllrler. İsteklilerin kanunda 
yazılı vcs1ka ile teklif mektuplarını ihale ııaatınden en sec; bir saat evel komlayona 
vermeleri. 
Clruıi 
Odun 
= 
= 

Mkfdarı 
3.265000 
1.048.000 

1.265 000 
2.•M.000 

Tutan 
52240 
16288 
202-iO 
29t80 

Temlııatı 
3862 00 
1222 00 
1018 50 
2191 00 

İhaJe günU 
Cuma 

= 

(3M4) 

Saati 
10 
11,5 
15 
ıe.s 

U573 

ULUS 

Odun alınacak 
Erzurum Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Erzurum ıamizonu ihtiyacı için 

1335 ton çam odunu kapalı zarflA eksiltme
ye çıkarılmıı;tır. 

2 - Eksiltmesi 29-7-940 günü saat 16 da 
Erzurum Lv. imirliii satın alma komisyo
nwıda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 4-0050 lira, ilk teminatı 
30()4 liradır. 

4 - Evsaf ve şartları komisyonlarda o -
lup her gün görülebilir. 

5 - İsteklilerin teminatlariyle birlikte 
zarflarını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermi:. bulunmaları. 
(3568) 13559 

Un alınacak 
Isparta Tümen Satın Alma Komisyo -

nundan : 

l - Fethlye'deki kıtaatın senelik ihtiya
cı olan 144.000 kilo' un kapalı zarf usully
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi lsparta'da tümen satın 
alma komiıyonunclıdır. İstekliler ıartna -
meyi komisyonda okuyabilirler. 

3 - İşbu 144.000 kilo unun muhanımcn 
tutarı 216-00 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 mikdar faz -
lası da dahil olduiu halde ilk teminatı 1620 
liradır. 

5 - Eksiltme 26/7/940 tarihine tesadüf 
eden cuma günü saat 16 da lsparta'da tü • 
men satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İstekliler 26/7/940 cuma gunu saat 15 e 
kadar teklif mcktuplarıııı Isparta tümen 
satın alma komısyonu bıı.şkanh{:ına verecek 
ve yahut göndereceklerdir. Ilu saatten son
ra vcrilon ve yahut gönderilen mektuplar 
alınmıyacaktır. Saat ayarı tilnıcn daire sa
atiyle yapılacat:tır. 

6 - 2490 sayılı kanunun hükllmlerine ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye igtirjk etti-
rilmiyecektir. (3569) 13560 

Kömür alınacak 

lstanbul Levazım Amirlili Satın Alma 
Komisyonundan : 

1 - 49g3 ton lavaınarin kömürü alına • 
caktır. Kapalı zarfla eksiltm«i 25-7-940 
perşembe ııinü saat 15 de Tophanede İs -
tanbul Lv. imirliği aatm alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 67405 lira 50 kuruı; 
ilk teminatı 4620 lira 27 kuruıtur. Şartna

mesi 337 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanuni vesikalariyle be
raber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir r.aat evci komisyona veımeleri. (3581) 

13570 

Kuru ot alınacak 

lstanbul Levazım Amir/ili Satın Alma 
Komisyonundan : 

l - 1278 ton kuru ot alınacaktır. Kapa
lı zarfla ebiltmcti 25-7-940 perıembe iÜ· 
nü dal 15,SO da Topbane•de İstanbul Lv. 
&mirliği dtın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tahmin bedeli 57510 lira ilk temina-

tı 4125 lira 5 kuruıtur. Şartname i 2t19 ku
ruıa komisyandan almır. İsteklilerin kanu
ni vcaikalariyle beraber teklif mektupları
m ihale Natlnden bir saat evel komisyona 
vermeltti. (3582) 13571 

ANKARA DEFTERDARLIC 

Satılık ana 

An.i:ara Deltt1rdarlılından : 

Cinsi : Kayden hane halen arsa 
Mevkil : Hacı .&Jshap mahallesi Acıca 

çeşme sokak 
Kayıt nıımara.eı : 929.64 
Ada: 190 
Parsel : 5 
Kıymet : 600 (lira) 
Miktar : 200 M. 

86 M. yola verllmlf 
lH M. satılacak kı11m 

(§Uyuludur) 
Salılbt : ÖIU Hızır veresesi 
Yukarıda evsafı ve kıymeti yazılı arsa, 

anhlplerlnln satıt bedelinden doğma borç
ları için hazinece haciz edllmı, ve açık ar
tırma llo 20 hazlftUl 940 peroemlıo gtlnün
den ttlbaren 21 gUn müddetle ıatışa çıkanl
mıştır. İeteklllcrln % '7,5 mlktannda temi
r akçesi yatırdıktan sonra ihalesi olan 
11 temmu:s 940 parfembe gUnU saat 16 da 
vllAyet idare heyetine rnUracaatları llll.n o-
lunur. (2992) 12992 

Bir kalem tefi almacak 

Ankara Delterdarığından : 

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

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

(3482) 13529 

.Ankara defterdarlığından : 

Ahmet Hamdi : 

Ankara'da Çocuksarayı caddesinde 
Hilal So. Murat Hakkı Ap. No. 14. 

930 yılında hususi idareye itasını te-
ahhüt etmiı olduğunuz telefon, tel ve 
direk teahhüdatından dolayı namınıza 
tarholunan vergi hakkında Vergi İti
ruları Tetkik Komisyonunca mütte
ruu 25. 5. 940 tarihli ve 18 numaralı 
kararla. mevzuubahis teahhilt bedeli -
nin kayıtlı olup olmadığının tetkiki 
için 1930 senesi defterlerinizin 15 gün 
zarfında komisyona ibrazı hakkında 

taıdir olunan davetname, adresi ve ika 
metgahınızın meçhul olduiundan teb
liğ edilememiıtir. 

Keyfiyet 3692 numaralı kanunun 10 
uncu maddeıi hiikmtıne &öre ilAnen 
teblii olunur. (3522). 13551 

Satılrk e,ya 
Kızı/bey Maliye Şubesinden : 
Adet 

27 Muhtelif avize 
80 Muhtelif mumlulc elelt.trik ampulu 
ı Elektrik ocağı. 

14 ince ve kalın elektrik lcablosu 
50 Elektrik anahtarı. 
25 Kablo borusu 

426 Muhtelif kll"tasiye eşyası. 
Yukarda cins ve mikdarı yazılı t1şyaların 

18-7-940 t.3rihine miısadif perşembe günıi 

saat 12,30 da hilkümet caddesindeki Anka
ra belediye müzayede salonunda açık art -
tırma suretiyle satılacağı ilin olunur. 
(3577) 13567 

Satılık makina 

Kızı/bey Maliye Şubesinden 
(60) santimlik tomrukları biçmeğe 

mahsus yerli mamulatından elektrik -

-
-
-
-

le müteharrik ve 20 beygir kuvctinde 
A.F..G. dinamo motörlü mübayaa be 
deli 1200 lira olan bir adet mahcuz ka 
tarak makinesi 19. i. 940 tarihine mü 
sadif cuma günü saat 16 da açık artır 
ma ile yerinde satılacağmdan daha faz 
la izahat ve bulunduğu yer hakkında 
nıalümat almak istiyenlerin şimdiden 
şubeye müracaatları il5.n olunur. 

(3578) 13568 

A. LEVAZIM AMlRLICl 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amırlığı Satın Alm B 

Ko.: 
1 - 16-0 ton koyun etinin kapalı zarfla 

eksiltmesi 20/7/940 saat 11 de Ankata Lv 
imırliği satın alına komisyoııunda yapıla . 
caktır. . 2 - Muhammen bedeli 67200 lira ilk te 
minatı 4610 lıradır. Şartnamesi 336 kuru 
ınukabilınde komisyondan alınır. İçind 
kanuni ve bu işlerle meşgul olduguna dai 
vesikalar da bulunan tekli{ mektuplarımı 
saat 10 na kadar komisyona verilmesi. 

ş 

e 
r 
l 

(3356) 13388 
Odun alınacak 

Ankara Levazım Amir/ili Satın Alma 
Ko.: 

1 ı - 1200 ton ıürgen odununun kapa! 
zarfla eksiltmesi 23. 7. 94-0 saat 15 de An 
kara Lv. amirliği satın alma komisyonun 

-
-

da yapılacaktır. 
k 2 - Muhammen bedeli 27.000 lira il 

teminatı 2Q25 liradır .• Şartnamesi 135 ku 
ruı mukabilinde komisyondan alınır. Ka 
nuna uyıun ve içinde kanuni ve ticaret o 
dası vesikası da bulunan teklif mektup 
ları saat 14 de kadar kabul olunur. 

(3392) 13432 

Çadır tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirlili Satın Alm 

Komisyonundan : 
ı - 172 çadır tamir ettirilecektir. Pa 

zarlığı 10/ 6/ 9"0 saat 15 de Ankara Lv. a 
mirliği satm alma komisyonunda yapıla 
caktır. 

-
-
-
. 

a 

-
-
. 

in 
2 - Çadırlan cörmek lstlyenlerin harp 

okulu Lv. müdürlilğUne ve pazarlık iç 
teklif edecekleri fiyatın % 15 kati tem 
natlariylc komisyona milracaatları. (3564 

I· 

) 
13555 

Gürgen odunu alınacak 
Anlrara Lt1vazım Amirlili Satın Alm a 

Komi:syonundan : 
lı-1 - 60 ton gürgen odunu pazarlıkla a 

nacaktır. Eksiltmesi 10-7-94-0 saat 11 
Ankara Lv. llmirliii satm alma komisyo 

de 

-
nunda yapılacaktır. 

e-2 - Muhammen bedeli 1200 lira kati t 
minatı 180 liradır. Şartnamesi komisyon -
da ~öriiliır. (3583) 13572 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alm a 

Komi:syonundan : 
esi l - 60 ton arpanın pazarlıkla eksiltm 

10-7-940 saat 15,30 da Ankara Lv. lmirl 
aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 

iıi 

i -2 - Muhammen bedeli 3600 kati tem 
natl 540 liradır. Şartnamesi ve nümun eıi 
komisyonda ıörülür. (3589) 13576 

F urun tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirlili Satın Al ma 

Komisyonundan : 
a-
i-

1 - İstasyon amirlik fırınının tamiri p 
zıulığı 11-7-940 ıaat ıs de Ankara Lv. 
mirliii satın alma komisy0nunda yapıla -
caktır. 

ira 

ADLiYE VEKALETi 

Bir mimar veya mühendis 
aranıyor 

Adliye Vekaletinden : 

le 
Adliye Vekaleti Ceza ve tevkif ev

ri umum müdülüğü kadtosundaki 
lira asli maaşlı (mühendi!ilik veya 

imarlık) münhaldir. 
90 
m 

si 
in 
se 
m 
le 
d' 

Memurin kanunun 4 lincü madde
ndeki vasıf ve şartları haiz olan ve 
şaat işlerinde ihtisası bulunan yük
k mühendis veya mimarların evrakı 
üsbiteleriyle birlikte Adliye Veka· 
ti Ceza ve tevkif evleri umumu mü
ıirlüğüne müracaatları. (3551) 13522 

Tamir ve cila i§leri 
Adlı°yc Vekaletinden : 

y 
Ycnişehirde Adliye binasiyle Tem
ız mahkemesinde mevcut 28 adet 
andalye 33 koltuk 9 adet küçük ma
a ve yazıhane 13 adet büyilk masa ve 
azıhane ve bir paravane ile 3 dosya 
olabı tamir ve cilaları pazarlıkla 

aptırılacaktır. 

s 
6 

y 
d 
y 

g 
sı 

r 

9 
1ı 

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

nüracaat ederek görmeleri ve 12. 7. 
40 cuma günü saat 14 de de pazar -
kta bulunmak üzere gelmeleri ilan 

o lunur. (3550) 13545 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak 
Vezirköprü Belediye riyasetinden: 
(80) hektar meskun (30) hektar 

ayrimeskOn vüsatinde tahmin edilen 
asabamız halihazır haritası kapalı 
arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

g 
k 
z 

r 
Muhammen keşif bedeli (2360) H

adır. Muvakkat teminat (177) lira-
d ır. 

s 
e 

Kati ihalesi 15 temmuz 940 pazarte
i günü saat 15 te belediyemiz daimi 
ncümeni tarafından yapılacaktır. İh
ısas vesikası musaddak taliplerin mez 
Cır gün ve saate kadar. belediyemiz 

t' 
k 
miiracaat etmeleri ve bu işe ait şart

ameler Vezirköprü belediyesinden n 
p arasız verileceği. 13462 

D. D. Yolları Satın Alma KotJJ 
dan: 

Sirkeci ı;ıırı meydanı ile pi ne!' 
rilen yolların topekn sistemi as!al 
işi 28Sl9.20 lira muhammen bed 1 
palı zart usullyle munakasa) a k 

1 Bu l in rnuvaldt t t mınatı 2~~ 
dır . .Munııknsa 20. 7. 940 cumarl.P" 
saat 11 tle Sırkccido U. işletme 
A. E. komla) onn tnrnı:ındılII ) :ıpı 
isteklJlcrln aynı gUn s:ıııt 10 R k 
nunt vesaik, teminat ve ehliyet "' 
rını ihtiva ed cek olan ltap:ılı 
komisyona v rmelcrl lllzımdır. 

Şnrtn:ı.melcr 144 kuruş mukabl 
keci vcznesind n verilmektedir. 

(5521/3348) 

Döküm ifleri 

D. D. Yolları Satınslma Ko : 

il. wıcu iıletme ihtiyacı için 
zaıfında di:>ktunilccek olan ve al 
dııt ınıkdaril~ muhu.mmen bedeli 
yazılı bulunan ııgara, soba maki.o' 
gon parçalarından ıbaret dokum ifl 
lira bedelle ve kapnlı zarf usulıiC 
s:.ya koıımu"jtur. 

Münakasa 24. 7. 940 ı;ar~mba 
11 de Sirkeci'de 9 İşletme blnas 
Komısyonu tarafından yapılacaktı 
lilerin 1821.93 lira muvakkat tcmı 
nuni vesiknlarile teklif mektuplar 
edecek olan kapalı zarflarını ayrıl 
at 10 a kadar komisyona vermclctl 
dır. Ş:ırtnameler parasız olarak k 
dan verilmektedir. (3506) 1354' 

Mikar 
kilogram 
31935 

103600 
6800 

Nevi 
Makine ve vagon 
parçaları 

Soba 
Izg:ı.ra 

D. D. Yolları 4 üncü işletme 
lünden: 

Kuma§, astar ve tcUısı idarece 
Uzer tahminen 1373 taıum etbl!e 
ıı.dct palto ne 758 o.det rcsmt kO.S 
tırllrncsl kapalı ?.art usullyle eksil 
nulmu tur. 

Ekatltme 24. 7. 940 tarihine 
pazartesi gUnU saat 15 le Ka:ı: se 
eli iıılctme mUdUr!Uğll blnasındıı. 
caklır. el 

Bır ta,kım elbisenin muhamrıt 
bedeli 5 ve bir adet paltom.ın 6 ve 
tolonun 2 lira ve bir ad t resmi 

Bir makinist aranıyor 150 kuruştur. 1 Bergama Belediye Rei:slılınden : Bu ite gırmek lstlyenlerin 121 

il 
n 
d 
y 
h 
ö 

Elektrik santralımız için aylık yüz lira teminat vermeleri ve k~unun 11' 
cretle bir makinist arıyoruz. Buhar maki- veslkalarlyle ekslltme}e gtrrn ~ 
al::ırından anlar kimselerin bu ilite ehil ol- kanuni bir halt bulurunadığma ı 
ı:klarını blldiren belgeleri ve ayrıldıkları nfn:~~criyl~Ubir~~~~e~e~tte1!'eblt 
~rl~rden iyi hizmet ve p~klık ka&ıtla~ın~ 1 !~~inem:a~ar k:;1mlsyon reisliğine 
amılen ve yahut bu vesıkaların tasdıklı ı rl IA mdır Postada olacak gecl 
rneklerini ıöndermek suretilc Bergama bul :~ilme~. Bu iııe alt ııartname ti 

belediye riyasetine müracaatları ilin olu-ı vele projeleri Ankara. Kayseri. 
nur. (2720/3S25) 13553 garlarındnn ımrasız olarak da#~ 

dır. (58G7/360S) 

Balast münakasası 
D. D. Yolları 4. !iletme Müdürlülünden : . . . . ~ 

940 mali ıeneıi iıletmemi.ı ihtiyacı olan, keşıf bedelı ıle mıktar 
kileri, teminat miktarı, ihale tarihleri aşağıda yazılı 4 şubeye ait 
rı ayrı günlerde ve saat 15 de ihalesi yapılmak ü.ıere kapalı zarf 

eksiltmeye konulmuıtur. • • .,. 
Bu ite girmek iatiyenlerin hizalarında yazılı temınatı vermeleri 

nun tayin ettiği vesika ve eksiltmeye girmeğe manii kanuni bir hali 
madığına dair beyannameleriyle teklif mektuplarını eksiltme gilrıil 
yen olan saatten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine ve 

zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Bu işe ait mukavele ve prtname projeleri 4. işletme 

Ankara, Haydarpaıa. Sıvaa, Amasya, Samsun istasyonlarından pa 
rak dağıtılmaktadır. 

Ocak Kın. Miktarı 

365+850 
483+000 
238+200 
260+265 
278+280 
311+000 
352+355 
361 +365 
204+000 
214+000 
215+000 
s8+ooo 

M3 
4000 

15000 
2000 
3000 
2000 
2000 
4000 
3000 
1000 

500 
500 

1000 
1000 
3000 

Keşif B. 
K. 

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

Muhammen B. 
L. 

5200 ) 
18000 ) 

2400 ) 
3600 ) 
2400 ) 
2200 ) 
5600 ) 
3600 ) 
1400 ) 

1485 

776 25 

2 - Muhammen keşif bedeli 1000 1 
katt teminatı 150 liradır. Şartname ve ke-
ıif komisyonda görülilr. (3590) 13577 ı 

25-26+000 
5-8 sahil 
636+000 
680+000 

7000 
5000 

(5554/3377) 

140 
120 

700 ) 
650 ) 

1400 ) 
1400 ) 
4800 ) 
9800 ) 
6000 ) 1185 

13367 

Balast mü na kasası 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : • 

Muhammen bedelleriyle miktar ve yerleri ve muvakkat t•min.atları aıağıda yazılı olup her biri ayrı afi 
eksiltme mevzuu teşkil eden 9 ocaktan çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterilen gün ve saatlerJe sıra il• 
leri yapılmak üzere k:ıpah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeler Ankara istasyonurıda 2. c;i 
müdilrlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu ite girmek istiyenlerin hizalarınd::ı miktarJ,fl 
1ı muvakkat teminat makbuz veya idarenin kabul ettiği foLmüle mutabık banka mektuplariyle, lt<ınun "' 
menin tayin ettiği vesdiki de ihtiva edecek tekliflerini ek5iltme saatinden bir saat eveline kadar komisyoıı' 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Şartnatl'e ve mukavel~ projeleri Annkara'da ı: ci 
köy istaayanlarından parasız verilmek:ediı . 

İstasyonu 

Sıra No. Yeri ve Klm.si 

1 Ankara - Kayseri Km. 35- 37 Lala bel 
2 .. 52 Kurbağalı 
3 " 102-110 Mahmutlar 

Bahıeyh 
4 

" 
204-208 Yerköy 

5 
" 365 B. Köprü 

6 Irman-Zonguldak Km. 31 Kalecik 
Ali bey 

7. .. 62 Tüney 
Germece 

8 .. 318 Bahlnıık 

9 .. 347 Kayadibi 
Xcfeıı 

itlctme komisyonu ile Kayseri, 
(34 7~) 13543 

Çankırı, Zllnguldak .,, 

Balast Beher M3 
miktarı muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
M3 kuruı Lira , 

3000 150 337,50 
3000 150 337,50 .. 
4000 110 330,00 

" 3000 130 292,50 
" 3000 150 337,50 

2000 100 150,00 

3000 150 337,SO .. 
3500 150 393,75 .. 
4300 130 419,25 ,, 



ASKERi FABRiKALAR 

. ı- ı&mlefi alınacak 38 ton 5 X 20 mm. lama deuıiri 
: •liı~, Sııun Almıı Komisyo- 15 ton 6 mm. P demir tel alınacak 

ı....__ tllını.in edilen fiyatı (175) 7tlz 
"'kıuııı olan (17.600) on yedi bin 
'elet flrenır ıömleti kapalı zarfla 

lronanııtur. İhaleli 11-7-!MO 
ilci et.Al saat oa birdir. llk teminatı 

.. ..t•lltıtı hbı Uç 7tlz on liradır. Evsaf ve 
il ~lSS) 7Uz elli bet kuruı muka

. t .v. satın alma komiıyonundan 
• ltelrlilerin kanunmı emrettiti 
• lbaıe laatından en az bir saat e

kOllli11ona teklif mektupları-
(3089) 13100 

tif Ç4ldır bezi alınacak 

t llaını besabma beher metre
eıuı. fiyatı (95) dobuı bet 

da(l.049,429,90) bir milyoa kırk 
rt 1ib yirmi dokuz metre dok

iak ... ~ Portatif ~dır bezi açık ekailt
"4o lllinakaaaya konmuıtur. İba -

C-. cilnil aaat on birdedir. 
ta 04.771.90) yetmiı dört bin 
~bir lira dokaaıı kwıııtur. 
~esi 49,85 kırk dokw: lira 
...._-_ı:111 nıukabillnde M. M. V. sa
'""llli'>'oadndan alınabilir. İıteldi

: 

__.. ...... _ .emrettıtl bolıelerle ihale 
(ı..... komiıyonda buır balwı -
......,) 13101 

~sbrl '11bril:al11r Umum ·•iidiirlüli 
lllerl:eıı: Sııtın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeH (19.000) Ura olan 
:pakarda yuıh 31 toa lama demiri n 15 
ton demir tel Aakerl Fabrikalar wnum mil
dürlüiü merkeıı: satın alma komiıyonunca 
18-7-940 pereembe ıünü aaıt 15 de kapa -
h zarfla ihale edilecektir. Şartname ıı-ra
ııs olarak komiıyondan verlJ.ir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1425) lirayı bavf 
teklif mektuplarını mezkdr ıilnde aaat 14 
de kadar komiıyona vermeleri ve kendile
rinin de M90 numaralı kanunun 2 n S. 
ımddelerindeki wıeaaHı:le komiı)'Oftcu olma
dıklarına ,,. bu itle alikadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret oda11 ve.ikuiyle 
me:ddlr ıf1n ve uatte komiıyona milrecaat-
lan (3284) 1S32S 

8800 Kı. Reçine alınacak 
Aı1:erl Fıbri1:ıılır Umum Jlüdiirlüfl 

111 erlın Sıun Almıı Komiıyonuadıın : 

Tahmin edilen bedeli (4400} 14ra olan 
8800 Kı. reçine Askeri fabrikalar umwn 
miidiirlüiü merlıeıı: aatJn alma komisyonun
ca 19-7-940 cuma ıünü .. at ·14 te açık ek
ıiltme ile ihale edilecektir. Şartname para
au olarak komlıyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (330) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. aıaddelerindeld 
vesaikle komiıyoncu olmadıklarına ve ba 
itle allıkad&r tüccardan olduklarına dair 
ticaret oduı vesikuiyle mezkdr gün ve 
1&atte komisyona müracaatları. (3370) 

13364 

1 O Ton zeytin yafr alınacak 
Aıbrf Fabrihlıır Umum Jlüdürlüfl 

Jlerl:n Sııtın Alm• Komısyonundan: 

Tahmin edilen bedell (6200) lira olan 
10 ton zeyttnyatı ukerl fabrikalar umum 
mUdUrlutU merkez eatın alma komlıyonun
ca 20. 7. 940 cumartesi gUnU ııaat 11 de 
}Capalı sarfla ihale edilecektir. eartname 
paruıs olarak komisyondan verilir. Taıtp. 
lerln muvakkat teminat olan ( 3901 llrayı 
havi tek1tf mektuplarını mezkOr gllnde ııa
at 10 a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 1490 numaralı kıunuıun 2 Ye a 
maddelerindeki veaatkle komlııyoncu olma
dıklarına n bu itle allkadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası veıılkaslyle 
mezkQr gOn ve aaatte komisyona ml\raca-
atıarı. (3'49) · 13•2• 

1800 Tüp okıijen almacak 
Asl:erl Fııbrihlar Umum JlüdürlüliJ 

Jlerlıe:r. Satııı Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (76501 lira olan 
1800 tüp okaljen ukerl fabrikalar umum 
mUdUrlutll merkez ıatıa alma komlııyo
nunca 20. 7. 940 cumartesi gUnU ııaat 12 de 
kapalı sarfla ihale edilecektir. Şartname 
paraııız olarak komlııyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (6731 lira 
(76 ı kuruf\1 havi teklif mektuplarını mes
kOr gUnde ıaat 11 e kadar komlııyona ver
meleri ve kendllerlaln de 2490 aumaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veııalkle 
komi9)'onctı olmadıklarına ve bu itle al& -
kadar tllccardan olduklarına dair ticaret 
odaaı v~kaslyl~ ]llezkfu' gUn ve ıaatte 
~flf#l> ..f"Opoe=!Jen. (MBl .lJ6G2 

70 T OD petrol almacak 
A•l:erl Fııbribl.ıtr Umum •iidürli!jii 

Jlf!rl:e:r. Satın Alma Komisyonundl'lı.' 

Tahmin eclllen bedeli (16.8681 lira olan 
70 ton petrol askerl fabrikalar umum mU
dUrlUttl merkez ııatın alma komisyonunca 
22. 7. 940 pazarteal gtınU saat 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir .. Şartname panuna 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1174) lira (48) ku
J'UIU havi teklif mektuplarım mesltOr sflıı· 
de ııaat 15 e kadar komisyona vermeleri Ye 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
Ye a. maddeler1Ddekl vePlkl• komisyoncu 
olmadıklarına ye bu itle allkad&r tüccar
dan oldukların dair ticaret oda/il vesika. 
iliyle mezkOr ırUn ve aaatte komiıyona mU
racaatıan. (3371) 13464 

117 Kalem muhtelif zımpara 
tqr alınacak 

,Aüerl Fııbrihlıır Umum JfüdürlUIU 
•uie:ı Satın Alma 1Comi:ı7ür.urıdan: 

TJbmln edilen bedeli ( 18.000) lira ol&a 
117 kalem muhtelif zımpara tqı aııkert 
fabrikalar umum mUdUrlUqU merkes .atın 

ma koml9)'onunca 22. 8. 940 pel'lembe :!mu ııaat 16 te kapah zarfla ihale edlle-
ktl şartname parasız olarak komlsyon

ce r. lllr Taliplerin muvakkat teminat 
d~ ~~~) 1'"'11 havi teklif mektuplarım 
o aa _.,ııde ııaat u e kadar komlııyona 
mezk°[ r'rve kendilerinin de 2490 numaralı 
verme e 2 8 maddelerindeki Y..Ukle 
kanunun vel~ıklann& ve bu ıııe all-
komisyoncu ~ olduklarına dair ticaret 
kadar tUcc an kC gtın ve ııaatte 
odası veslkasiyle mez r(S(18) 1H67 
komisyona mUracaatıan. 

10 Ton 5-5,5 mm. ~d~ ~e 
640 mm. Tulünde cıva çelıiı 

alınacak • 
Asl:erf '•brilalıır Umrım •tJtllrliill 

• •rin Satın Almıı IComiqonand•~ : 
Tahmin edilen bedeli (50.000) l!ra o: 

anda yazılı 10 ton cin çeliiı aık 
r.:rikalar umum mtldiirli1iil merk~~ rtm 
alma komiıyonunca 23/ 7/ 940 aalı .... n •.a· 
at ıs te kapalı zarfla ihale ed~le~.~~tr 
Şartname (2) lir~ .<SO) ~ruı .mum!v~:.~ 
komiıyondan verılır. T':lıplerınh . tekrf 
teminat olan (3750) lırayı ıvı ı 
mektuplarını mezlı:dr ıünde aut 14. de .~
dar komiıyona vermeleri ve kendılerının 
d 2490 numaralı kanunun 2 ..,. S. madde.-
1.:rlncıeıri veMtkle komiıyoncu olmadıldan· 
na ve bu itle ali.kadar tüccardan olııhakla· 
rma dair ticaret odası veslkaıiyle mezlı:dı 
cün ve 1aatte komiı1ona müracaatlan. 

(3361) 1S472 

155 Ton benzin alınacak 
Aıl:erf Fabrilalıır Umum Müdürlü;ü 

J1 erl:n Sıtnı Alma IComiıyonundaa : 
Tahmin edilen bedeli (57.S50) lira olan 

155 ton benıı:in askeri fabrilçalar anıum 
mlldürlUıü merkez aatın alma komfıyonun• 
ca 22/ 7 / 940 paaartesi. cilnll .aaat 15 te ka
palı zarfla ihale edılecektır. Şrıtname 
(2) lira (87) kuruı mukabilinde komlı~on
dan verilir. Taliplerin muvakkat temınat 
olan (4117) lira (50) kuruıu havi teklif 
mektuplarım mezlı:dr ıfln~e uat 14. de .~· 
dar komiıyona vermelen ve kendilerın111 
d• 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde 
Jerlndeki vesaikle koaıiıyonC1l olıaıadıklı · 
nna ve bu itle ali.kadar tlccardan old1l1ı 
lanna dair ticaret odMı veaikııiyle mez 
... , ıillB Ye uatte komlıyoaa mllrıcaııtlırı 

(3361) &147S 

ULUS 

KmkkaJe'de tutname.ine ıöre 
mukaYelenin imzaar tarihtnden 

itibaren 31. 5. 941 tarihine kadar 
10.000 ili 15.000 ton eıya 

naklettirilecek 
A:ıl:erl Fabril:a/ıır Umum Jlüdürlüği 

Jlerlı:ez Satın Almıı Komisyonundu : 
Beher tonuna 85 kuruı bedel tahmin e

dilen :YUkanda yazılı nakliyat ukerl fab. 
rilralar umum müdürlüiü merkeıı: ıatın al
ma komiıyonunca 23/ 7/ !MO aah günü aaat 
16 da kapalı zarfla ihale edilec~ktir. Şarı. 
name paruız olarak lı:omiıyondan verilir 
Taliplerin muvakkat teminat olan (956) 
lira (25) kurutu havi teklif mektuplannı 
mezkdr günde aaat 15 eıı kadar komiıyonıı 
vermeleri ve kendilerinin do 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
iJı:le komiıyoncu olmadıklanıwı ve bu iıle 
alllradar tüccardan olduklanna dair ticaret 
odaaı veslkaslyle mezkt\r gün ve saatte 
komiıyo~ müracaatlan. (3513) 13507 

Bir hayvan alınacaiE 
Aakert fabrikalar tekaüt u.ndıtı için 

bir hayvan alınacaktır. Hayvanın Azamı 6 
yqında ya kısrak veya ltdlı olmaııı ıart
tır. :r'aliplertn her gün öğleden ııonra ısaat 
H ten aonra aııkert fabrikalara hayvaoıa 
birlikte mtiracaUarı. (3331) 13~36 

663 ton eönmemit kireç almacalc 
Asierl Fııbrikıılar Umum lllüdürliitiJ 

Merlıez Sııtıın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (8875) Ura (50) 

kunıt olan 663 ton IÖnmemiı kireç Askeri 
Fabrikalar umum müdürliışü merkez aatın 
alma komiıyonunca 2417 /940 çarşamba &Ü
nü ıaat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname paruız olarak komisyondan ve • 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(665) lira (67) kurusu havi teklif mektup
larım meıkdr cünde uat 14 de kadar ko _ 

140 adet n yape ılacak' 

lzmir lskln JIQdQr. etinden 

1 - Vilayetimizin U~ 1 kuuı mer
kezinde 100 ve Berpmö kazasının 
Kınık nahiye merkezinde 40 evin ke
reateıi lakin daire,inden verilmek ve 
diğer malzeme ve itçilifi müteahhide 
ait olmak illere inpaının kapalı zarf
la yapılan ihalesinde ketif bedeli ü
zerinden yapılan tenzilit layık had
de görülmediğinden mezkQr evlerin 
inıası 28. 6. 940 tarihinden itibaren 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak evler 10 No. lu 
klrgir tiptir. Urladaki evlerin mu -
hammen keıif bedtli beheri 599 lira 
48 kuruıtan ceman 59948 lira ve Kı -
nık nahiyesindekilerin beheri 475 li
ra 78 kuruıtan ceman 19031 lira 20 
kuruıtur. 

3 - İhale 13. 7. 940 günü aaat on
da İzmir lakin Müdürlüğünde mü
teşekkil komisyon tarafından yapıla
caktır. 

4 - isteklilerin % 7,5 dan Urla i
çin 4496 lira 10 kurut ve Kınık için 
de 1427 lira 34 kurut muvakkat temi
natlarını yatırdıklarına dair makbuz
la ve 2490 sayılı kanun hükümlerine 
göre icap eden vesikalarını hamilen 
müracaat tarı. 

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

Katran kaplama iti 
miıyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 lstanbul Belediyesinden : 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
veaaikle komiıyoncu olmadıklarına ve bu Vilayet dahilindeki makadam to1e
i1le allbdar tüccardan olduklarına dair ler üzerine yapılacak katran kaplama 
Ticaret Oduı vnikaııiyle mezkdr cUn ve işi kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye 
ıutte komisyona müracaatları. (3580) • konulmuıtur. Keıif bedeli 31006 lira 

13569 ve ilk teminatı 2325 lira 50 kuruıtur. 

VILAYETI.ER 

Satıblc ana 
lzmir belediyesinden : 
Belediyemize ait 21 inci adada 

12.134,75 metre murabba~ndaki arsanın 
satışı yazı itleri müdürlüğünden 270 
kurut mukabilinde tedarik edilecek 
şartnamesi mucibince kapalı zarflı ar~ 
tırmaya konulmu~tur. 

Mukavele, ekıiltme, bayındırlık işle
ri genel, huıuıi ve fenni tartnameleri 
ve buna müteferri diğer evrak 156 
kuruı mukabilinde Nafıa müdürlü
ğünden verilecektir. İhale 16. 7. 940 
sah günü saat 15 de daiml encümen
de yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektupları, ihale ta
rihınden 8 gün evel Nafıa müdürlü
ğüne müracutla alacakları fenni eh
liyet ve 940 yılına ait ticaret odası 
vesikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevreainde hazırlıyacakları 

teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermele-
ri. (5356/3262) 13294 

Arpa alınacak 

Muhammen bedeli 9i078 lira, munlc 
kat teminatı 6104 liradır. ihalesi 10. 7. 
940 çarpnba günü ... ı 16.30 dadır. 
2490 aayılı kanunun tarifatı dahilinde 
huırlanmıı teklif mektuplan ihale 
günü azamt aaat 15.30 a kadar eridl -
men riyuetine verilir. (2372/ 3222) lstanbul Belediyesinden : 

13221 Temizlik itleri hayvanatının yıllık 
Muhtelif yol mtaatı ihtiyacı için lüzumu olan 391.soo ki-

Hatay Vilfyetinden lo arpa kapalı zarf usu.tiyle ek~iltme-
1 _ Vi!Ayet 7011anıııa ,muhtelif ye konulnıuıtur. Tahmin bedelı 234g() 

Km. Jerlnde (250000 m•)bir kat u- ltra ve llk teminatı 17151 Ura 75 ini· 
falt kaplama ve yine (15000 m--, blo- ru.~t~.r .. §~name ~abıt v~ muamel.At 
kajlı ıosa inpatı ile iki kat ufalt mudurlüğu kalemınde görülecektır. 
kaplama ve Antakya, İakenderun İh~le. 16 .. ?·940 talı günü aaat 15 .de 
Kırıkhan tehirleri dahilinde (40610 daunı encumende yapılacaktır. Talıp
m') ıosa inıaatı ile Uç kat asfalt kap- lerin ilk teminat mak?uz. veya mek
lama iti kapalı zarf uıuliyle ikinci tupları ve 940 yılına aıt tıcaret odası 
defa olarak münakasaya konulınuı- vesikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tur. tarifatı çevreainde hazırlıyacakları 

2 - Ekailtme 24 temmuz 940 çar- teklif mektuplarını ihale günü saat 
f&lllba günü saat 15 de Antakya Na- 14 .de kadar daimi encümene verme
fıa MüdürlUfil ocluında mütetekkil len lazımdır. 
komisyonca yapılacaktır. ( 5357 /3264) 

3 - İsti yenler f ennl ve huaual prt 
namelerle evrakı kitfiyeyi (468) ku-

13295 

Satıbk ana 
• 

ruı bedel mukabilinde Nafıa Müdür- lzmir Belediyesiaden ı 
lillünden alabilirler. 

4 - Bu itin ketif bedeli (doksan 
llç bin altı yti% kırk bir) lira seklen 
bir kuruıtur. 

Muvakkal: teminat Cbet bin dokuz 
yill otuz iki) lira (dokuz) kuruıtur. 

1374 cü sokakta 1024 adanın 2705 
metre murabbaındaki, 2 aayılı ananın 
aatıtı, yazı itleri müdürllifUndeki 
tartnamesi veçhile, kapalı zarflı art
tırmaya konulmuttur. Muhammen be 
deli 18935 lira, muvakkat teminatı 
1421 liradır. lhaleai 15. 7. 940 puarte· 
ıi günü aaat 16,30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde huırlan
mıı teklif mektupları ihale günü aza
mt saat 15,30 a kadar encümen riyase
tine Yerilir. 

(2447/3345) 13315 

Köprü İDfUI 

6 - Taliplerin ihaleden en u ae
kiz gUn evet bu ite benzer inşaatı ba
prdıklarına dair evrakı müabiteleriy
le birlikte Viliyete müracaat ederek 
alacaktan ehliyet veıikaaını (2490) 
sayılı kanuna uyğun olarak hazırlı
yacakları teklif mektuplarının ve 
bunlarla birlikte teminat mektup ve
ya makbuzlarını ve ticar~t odası ve
sikaıını ihale gUnü saat 14 de kadar 
komiayon riyuetine makbus muka- Balılcnir Yılililinden : 
bilinde verecelderdir. 

Postada olan pcUnneler kabul e -
dilmez. (3303) 13270 

1 - Bandırma • Gönm yol11111111 44 tin
cü kilometresindeki köpriiıilniln ahfap o
larak iJlfUı kapelı sarf uauliyle eksiltme-

Et ahnacak 
Aııhrıı Z....ııaım Amirlili Sııtıa Alm• IComiqonuntlaa: t .... Alaiıda mlkdar, mutıaımrıa bedel, ihale gün ve ııaatlerl :yuılı ıııtır ve koyuıı 

eti .._.ıı zarf!a elmt1t!ne)'9 Jrdlulmuft\Jr. 
2 - IJartnameıl İetanbul, Ankara Lv. Amirlikleri ve KayHri ukerl .atın alma ko

mlsyonllllda sGrUlebııtr. 
a - tatelrUler 1ranuınm 2, a maddelerin de yazılı veaalk ile teklif mektuplarım 

ihale BUtinden lAakal bir saat evel komtıı yon bqkaıılıtına vermlt ohnalan llzım -
dır. (3670) 
Clna1 

Sıtır eti 
Koyun eU 

!ıllkdan 
Kilo 

190000 
72000 

Muhammen 
bedeli 

LI'. Kr. 
1NOO oo 
21840 00 

İlk Tem. 

Lr. Kr. 
2280 00 
1638 00 

tb&le sOn ve aa&U 

26. 7. 940 cuma 15 
26. 7. 940 cuma 16 

181!61 

Şartnamelerinde değişiklik yapdacak 
malzeme ilônı 

Asl:erl '•brl1:ıılıır Uınrıın JllJdlrlDlü il ~rkez Satın A1mıı Komiqonund1111: 
MalzemeniD cimi ve mikdan İhale tarihi 

80u - 1000 ton yerli llatera P&ml1411 ıı. 7. 940 pertembe lfilnU ...ı 16 te 
coouo metre ipek kumq . 12. 7. 940 cuma gllnU aaat 16 te 
14 kalem ve ceman 162 ton maden J'alt 19. 7. 940 cuma UDU aaat 16 te 
:JU'l ton elektrolit bakır 1. 8. 940 pel'fembe ,.unu aaat 16 te 
:Al ton ferro krom 12. 8. 940 puarteet stıaU aeat 16 te 
2D toa nikel 12.. 8. 940 pUU'teel fl'ClnU ...ı ıe da 

aısaıannda :tfll81h ~ •e ... Uerd,. Jc~ l!lllı ama 11ıa1e edlleceklerl uu edilen 
yukarıdaki malzemenın auuıameltııng• uegfflldlk ;yapıl~ mukQr Jhele 
siinleri bUktlmntlır;dUr. l'1iltJ 111&7 

" çlbnJauttlr. 
2 - Ketif bedeli 21565 lira 6S kunJt 

muvaldıat teminatı da 1616 lira SO lı:unlt
tur. 

S - Bu ite ait bilQmum evrak her cün 
nafıa müdürlüiünde ıörülebilir. 

4 - Eksiltme 24 temmuıı: 940 ç&l'f9ılDba 
cünil saat 16 da Bahkeair nafıa müdürlü
iünde miltqeliril komisyonda yapılacalr

tır. İltekliler zarflannı ihale saatinden bir 
saat nel mezkdr lı:omiıyona vermiı ola
cuı:ludır. 

S - Muvak:lı:at teminat~rmı Balı1te9ir 
mal aandıjima yatırdrklarma dair makbu
su veya bu miktar l&J'llU bba1 mektubu 
ile ihale tarihinden ıeklz gün evel villye
te müracaatla alacakları ehliyet ve tica
ret oda11 vesikalannı teklif mektuplanm 
ihtiva eden sarfa koyarak mezkt\r Hdlan 
2490 aayılı kanun hükümleri dairesinde 
tanzim ve imza etmiı olarak bildirilen aa
atte eksiltme komfıyonuna müracaat ede
ceklerdir. 

6 - Poatada vuku bulacak ıecilaneler 
kabul edilmez. 

(5565/3423) 

Yol inşası 

1S431 

Seyhan vill.yeti daimi enciimenin
den: 

1 - Adana - Tarsu• yolunun 2+900 
- 8+ 480 kilometreleri arasındaki muh 
telif kıaımlarının tesviyei turabiye ve 
ıose inşaatı ketif tutarı olan (20911) 
lir (87) kuruşla kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmut tur. 

2 - Eksiltme 25-7-940 tarihine mü
sadif perşembe günü aaat onda Sey
han viliyeti daimi encUmeninde ihale 
edileceğinden kapalı zarfların en geç 
aynı günde saat dokuza kadar bu en
cümen riyasetine verilmeıi. 

3 - lstiyenler bu ite ait ketifname 
ve sair evrakı görmek ve almak üzere 
Seyhan nafıa müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

4 - isteklilerin "1568" lira "39" ku
ruş muvakkat teminat vermeleri ve i
kinci maddede yazılı günden eakiz 
gün evet bu derecede it yaptığını la
pat etmek üzere viliyete müracaatla 
ehliyet vesikan almalan lazımdır. 
Posta ile gönderilecek tekliflerin dış 
zarfı mühür İnumu ile iyice kapatı
lacaktır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (5629) (3427) 13440 

Sade yair ahnacak 
Kütahya tayyare birliği satın alma 

-7-
4eoG lira muahammen lu7met1i KAyı tıb
bıyenin li•teleri form.olu İıtanbul ve lımi.r 
vo Aydm sıhat müdurliiklerıle Aydın vıli
Tet daimi mcümen kalemınde mevcut ol!Jll 
iıtiyenlerin her ıUn bu makamlara miira • 
caatla listeleri &örmeleri. 

Talip olaıılann yüzde 75 teminat Uça • 
larile 25. 7. 940 tarihli perıembe ıünli saat 
16 da Aydm viliyet daimi encümenine mil. 
racııatlan ilin olunur. (2524) 13552 

Ahar yaptmlacak 
Konyıı Harası Jlüdür/üfünden : 
1-7-940 tarihinde kapalı zarf wıuliyle eJD. 

ailtmesi yapılacaiı evelce ilin edil• 
"20.458" lira "83" kuruı kqif bedelli abJI' 
İ!lf&IU ebiltıaeaine talip çıkmadıtmdıım 
aynı ıerait ve esular dairesinde yeniden 
15 ıün mıiddetle ve kap.alı zarf usuliyle 
tekrar eksiltmeye konulmuıtur. Muvakbt 
teminatı "1534" li-ra "41" kurut olup hara 
vesn•iae 1atınlacak ve ebiltme 16-7-941 
çarpmba cünü Konya bara merkezftlde .., 
at 15,30 da yapılacaktu. 

Proje ve kqif bulhaıı ve tannameler 
bir lira bedel ile Konya bara müdürlüiti ile 
villyet veteriner müdürlüiünden tedarik 
olunur. 

İsteklilerin belli sün ve aaatte 244IO • -
yılı kanunun ahklmına tevfikan maktul 
veaikalariyle teminat mekbuauna ve teklif 
mektubunu elrsiltme saatinden bir saat evel 
komiıyona tevdi e)'lemeleri ilin olunuc. 

13574 
Etüvmaimnuı alımcak 

Manisa Bell!diynindn : 
1100 lira muhammm laJ'metle W.. etil-# 

makinesi açık eks.iltıne ile mübayaa oluna
caktır. 

"Muvakkat teminat (12) lira (50) lıcunıt
tur. 

İhalesi 19.7.940 cuma ıUnll saat (15) de 
belediye dairesinde yapılacaktır. 
Şartname ve reaiml• belediye tababetin-

den verilir. (3586) 13575 

Şoae intaata 
Bolu Ralııı Müdürlüğündn : 
Yeniçafa - Zonpldaık yolumm O + 000 

- 35 + 950 inci kilometreleri anımda 
23250 metre uunluiunda IOM iatudl 
2-7-940 tarihinden itibaren bir q islad• 
istelı:liıine ihalesi yapılmak ti:ıere P&.arı.. 
ia konulmuıtur . 

Ketif bedeli "41174" lira 45 kurqtuı: .. 
iıe ait ebiltme tartnem•i, mukuel .. 
nel •e fenni, buıusl prtname, metraj ...,. , . ...,r...,, .. 
ketif hulb.11ı cetvelleri Bolu nafıa .U • 
dürlüiünden iki lira 40 lnınıt bedel ile a.
lınacaktır. İsteklilerin ticaret odası ve eh
liyet vesikalanm lbru etmeleri llzımdır. 
Muvakkat teminat u3e14.. liradır. 

HS804-3603" 1SS84 

komisyonundan : =============== 
1- Kütahya tayyare birlikleri için JANDARMA 

Mayıa 941 sonuna kadar 9000 kilo aa- --------------
de yağı eksiltmeye knnulmuıtur. Battaniye alınacak 

2- Eksiltme 23. Temmuz 940 salı 
A.duıı ]. Ga. K. Sııtnı A111111 IComi•yo _. 

günU aaat onda Kütahya merkez ko - aundıın : 
mutanhğındaki komiayonumuzda ya - C4nsi lliJraan 
pılacaktır. ad'et 

3--- Eksiltme kapalı zarf uauliledir. Battaıi,.. soqo 
4- Sade yağın muhammen bedeli Tahmin bedeli tik ~ 

10800 lira muvakkat teminatı 762 lira- lira Hra -. 
dır. 47500 3562 50 
5- Şartnameleri aarmek latiyeııler ı - Ciaei milııdlın, tabmia bedeli ve ia 

her cOn koaai•yona müracaat edebilir- teminatı 7Ubrda ,,uılı bet bin edet batta. 
ler. niye kapalı •arf ebiltmesiyle 22-7-940 pa. 

6- Eksiltmeye ittirlk edecek olan- zarteei cüni1 u.at ıs de Anara'da Jandar
lar kanunun icap ettirdiği veeaik mev- ma ıenel komutanlık binumdalci J. saı,a 
cut olmak ıatriyle teklif mektuplannı alma komisyonun~ alınacaktır. 
23 Temmuz 940 salı günü saat dokuza 2 - Bu alıma aıt llrtname (231) kunıı 
kadar makbuz mukabilinde komiayon bedel mııkıı1ı:l~• daİıta1nbul'da lmaJandk ~ 

~ . muayene ve ıumara . satm a onıı .. 
başkanlıgına vereceklerdır. 13500 yonlarmdan alına.bilir. Nümune her cüa 

Yol iınşaatı 
lstanbul Belediye Rei$/iğinden: 

iki komiıyond.a &öriilebilir. 
s - 2490 aa)'Jh anımda yaaılı eeraitıl 

hais iat+lilerin uaulllne &öre tamim 
cekleri kapalı zarf teklif melrtuplarmı 

malı:bus kartıhlmda ihale ıiinfi ...ı oa 
dörde kadar adı ceçaı Ntm alma komla • 
yonuna vermeleri. (3302) 1SS85 

Uskudar, Beykoz, Akbaba, Poy -
raz köyü yol intutı 2490 numaralı 
kanunun 46 ıncı maddesinin L fıkra
aına göre pazarlıkla yapılacaktır. Ke
tif bedeli 59444 lira 85 kuruı ve te • 
minatı 4223 liradır. Keıif, ,artname, HARTA G. DIREKTÖRLOCO 
zabıt ve muamelit müdürlliğü kale- 1200 Çift fotin alınacak 
minde görülecektir. ihale 13. 7. 940 Harta Genel DireJ:tilrlütUndea: 
cumarteai günü aaat 12 de Daimi en- Harta Genel Direktl:Srltlfü kıtal 
cümende yapılacaktır. Taliplerin te- için 1200 çift fotin kapalı zarf usulile 
minat, makbuz veya mektuplan ve alınacaktır. Muhammen bedeli 7200 ll
Nafıa müdürlüğüne müracaatle ala - radır. Ekliltmesi 25. 7. 940 ptttembe 
cakları fenni ehliyet "e 940 yılına ait günü saat 3 de Cebeci'de Harita Satın 
Ticaret odaaı veaik~la:iyle .ihale fÜllÜ alma komisyonunda yapılacaktır. E'V'
muayyen saatte Daımı encümende bu- saf ve tartnameıile nümunesini gör • 
lunmaları. (8516/ 3553) 13523 mek iıtiyenler komisyona mllracaat 

Muhtelif ecza almacak edebilirler. Vermeye iKteklilerin mu· 
. . . " . ayyen gün ve ihaleden bir saat eveline 

Aydın vıliyetı daıml encum~a_ınden : kadar kanunun tarifleri dairesindeki 
Aydm memleket haıtabanesının llbora ·ı . . 

tııvar ve ecnneslnde lnıl~mlmak ti:ıere tekhf mektuplannı komısyona verme-
- -------------teri lazımdır. (3311) 13331 

4 kalem giyecek ahnacak 
Harita Genel Direktörlüğiinden : 

Cinsi Adet MuhammenMuvak. Temi. Lira 

Kaput 
Kıtlık elbiae 
(takım) 
Çamaıır (Don, 

lOO 

Be(!. Lira 
3600 

2200 

270 

165 

İhale Ta. 

18.7.940 

18.7.940 

Saad 

14 

15 

gömlek) 1200 1800 135 19.7.940 14 
Çorap 2500 750 56 19.7.940 15 

Harita genel direktörlüğü kıtuı için cins ve miktarları ile muhammetı 
fiyatlan yukarıda yuılı dört kalemgiyecek açık eksiltme ıuretiyle aatın 
alınacaktır. Evsaf ve prtlan ile nümyneleri Cebecide Harita aatın alma ko
misyonunda görülebilir. İtaya talip olanlar muayyen gün ve aaatlarda 
temina$ ımkbuzlariyle milracaatlan ilin olunur. (3310) 13330 

5 kalem malzeme ahnacak 
Harita Genel Direktör/Qğüaden : 

Cinai Adet MuhammenMuvak. Temi. Lira ihale TL Saati 
Bed. Lira 

Kilim 100 400 30 20.7.940 10 
Palaaka kayıtı ~oo 800 60 22.7.940 ıs 
Tüfek kayıtı 20 10 1 22.7.940 15 
Matara 100 200 15 23.7.940 15 
Ekmek torbası 200 400 30 23.7.940 16 

Harita genel direktörlüiü kıtuı için cina ve miktarları ile muhammea 
fiyatları yukarıda yazılı bet kalem malzeme açık ekailtme suretiyle satın 
alınacaktır. Evaaf n tartları ile nümuneleri Cebecide Harita satın alma ko
mi8yonanda ıörUle~illr. itaya talip akalar muyyen ctlD ve uatlarda 
müracaat etmelidirler. (3312) 13332 
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Kok kömürü satışı 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden · 
Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, mü~terinin ve· 

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

Müracaat )'eri: Bankalar caddesi, Eti Bank Ticaret Servisi, 
Telefon No: 2012. 2717 

. ~ ~ . ..., ~ :! t: '- . .' :· ' ' ~ \ . . . :_ "';J. .. 1 ·' ... ~ ..... : ' • '• • :· ' 

Senelerdenberi 
lstanbul'da müesses ve muhtelif fabrikaları temsil eden, teah

hüt i~leriyle me§gul bir firma Ankara için 

BİR VEK İ L ARAMAKTADIR 
Taliplerin Vekaletler nezdinde düriistlüğü ile tanınmış olması 

şarttır. "Müteahhit" rumuzu ile İstanbul 176 Posta kutusu adresine 
yazılması. 6184 

.1 

8 Temmuzdan 15 Temmuza kadar muhtelif 

ha tlara kalkacak vapurlann isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kall·acakları nhtımlar 
Devlet Deniz Yolları !.'iletme Umum Müdürliiğünden : 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu), perşembe 12 de <Tarı) ve 
pazar 16 da (Cümhuriyet) Galata rıhtımından 

Bartın hattına - Salı 18 de (BurGa), cumartesi 18 de (Antalya). Sir
keci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı, perşembe "'e pazar 9,30 da (Uğur). Toptane rıh
tımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13, salı 9,50, çarşamba, p~rşembe, cuma 
16 da ve pazar 8,lS de (M&rakaz). Ayrıca cumartesi 14 de ve 
pazar 19 da (Trak). Galata ,rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, carşamba ve cuma a.15 de (Trak). Ga
lata nhtımından. Ayrıca çarşamba 20 de (Antalya), cumartesi 
20 de (Bursa). Toptane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımın
dan. 

İmroz hattına - Par.ar 9 da (Tayvar). Tophane rıhtımından. 

Ayvalık hattına - Çarşamba ıs de (Kemal), Cumartesi lS de (Bar-
tın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sürat hattına - Pazar 11 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 
İzmir aralık postası - Salı 19 da (Konya) . Tophane rıhtımından. 

NOT : Vapur seferleri hakkında her türlü mallımat aşağıda tele· 
fon numaraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata baş acenteliği - Galata rıhtımı, limanlar umum müdürlüğü 
binası altında 42362 

Galata şube acenteliği - Gahta rıhtımı, mıntaka liman reisliği bi-
nası altında. 40133 

Sirkeci şube acenteliği - Sirkeci, yolcu salonu. 22740 

Yiyecek ve yakacak ah nacak 
lstanbul'da Liseler Alım Satım Komisyonu Reisliiinden : 

Beher fiyatı 
Cinsi Kr. S. 
Tüvanen M. K. tonu 

Mikdarı 

1300 2000 ton 

Eksiltmenin 
İlk teminat yapılacağı 

Lira Kr. gün ve saat 
19. 7. 940 rnma 

Şartname 
bt-deli 

Kr. 
177 

Kriple " " " 1700 550 M 26S2 günü saat 16,lS de 

Toz ~eker 37,50 86500 kilo 
K k 41 23000 kl.10 3140 25 

esme ıe er 
.. lS,45 210 

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

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

İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminat m:ıkhuziyle teklif 
varakalarını havi kapalı 'zarflarını yukarıda hizalarında göı.terilen saatten 
Mr saat eveline kadar sözü geçen komisyon reisliğine makhuz mukabılinde 
t eslim etmeleri muktazi olup postada olacak gecikmeler 1ı:al.ıul edilmez. 

Teminat yatırmak ve şartnameleri bedelleri mukabinde atmak istiye~lerin 
Galatasaray Lisesinde Komisyon Katipliğine müracaat etmeleri 

Yol 
lstanbul Belediyesinden 

Keşif İlk Keşif ve 

bedeli teminatı 

90287,15 5764,36 

şartname 

bedeli 
4,52 

(S406/ 328S) 133S4 

inşaatı 

Halkalı • Nalbant Çeşme - Hadımköy 
iltisak yolu inşaatı . 

ULUS 

ANKARA v ALILtGI 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valıliğindcn : 
Ankara merkez İstikıat, Albayrak, Mi -

markemal okullarının tamirleri 1436 lira 
20 kuruş keşif bc<leli üzerinden açık eksilt
meye konulmuştur. İsteklilerin keşif ve 
şartnıımeleri görmek üzere her gün Maa • 
rif müdürlüğün~ ve ihale gunü olan 
ıs. VII-1940 perşembe günü saat 15.30 da 
ve % 7,5 teminat akçesini hususi muhase -
be müdiirlüğü veznesine yatırarak vilayet 
daimi encümenine nıiiracaatlarr ilan olu • 
nur (3409) 13380 

Temizlik malzemesi alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Hususi İdare ihtiyacı için satın a

lınacak olan ve muhammen bedeli 488 
lira 1 S kuruştan ibaret bulun<:n te • 
rnizlik malzemesi 11. 7. 940 perşembe 
günü Vilayet Daimi encümeninde i
halesi yapılmak üzere pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Taliplerin ihale giinii 
saat 15 30 da 37 liralık teminat mak · 
buzlariyle birlikte Vili\yet Daimi en
cümenine miiracaatları ilan olunur. 

(3518) 13521 

Benzin ve mazot alınacak 

A nknra Valili~inden : 
Nafıa dairesi icin alınacak 1000 te

nelc-e henzin ve ırıo teneke m<>,;ot m"i. 

bayaa işi 11. 7. 1910 perşembe giinii .. ;ı. 
at J ~ buçukta cinimi erıdimcııde 1hn le
si yc.pılmak üzere pazarlığa konulmuş 1 

ANKARA BELEDiYESi 

Buz kalıbı alınacak 

Şehir Buz Fabrik:ısından : 
1 - Fabrikamızın küçük jeneratörü 

için 300 adet buz kalıbı açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - 1 metre boy, 10 X 20 ağız geniş
liği, 9 X 16 dip genişliği. 

3 - 2 mm. kalınlık ve kalvanize saç
t<ın yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenle
rin her gün Yeni ehirde buz fabrikası 
idareı;ine müracaat etmeleri. 

(3595) 13580 

Ankara· icra d airesi iflas 
murluğundan : 

m e-

Ankara'd' Bankalar caddesinde hnh ve 
gumüş "FırsH" nıagazaq sahıbi Feyzullah 
Kent hakkındaki ifliisın ticaret mahkeme
since kalkmasına karar verildiı;i ilan olu • 
nur. 2720 

MERAM -Meyva suları 
Meyvaları 

Dondurmaları 
Pastall'rı 

Atatiirk bulvarı 31 • 33 Y. şetıir 
2724 

tur. t ~ı•••z•••••••••••m•ı~ 
Maa nakliye keşif bf'deli (.'i489) lira 

(84) kuruş ve muvakkat teminatı 411 
lira 83 kuruştan ibarett:r. 

lstcklilerin muvakkat temimıt mek
tup veya makbııziyle ticaret odası ve
sil·asiyle birlikte Jözü ~eçen gün ve 
saatte daimi encümene gelmeleri. Bu
na ait keşif ve şartnameyi her gün na
fıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

(3S76) 13566 

Köprü tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 
Malı köyü civarındaki ahşap köprlinün 

ayağı tamir işi 25·7-940 perşembe guniı sa
at 15 buçukta daimi encümende ihalesi ya. 
pılmak üzere aı;ık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

Ke$İf bedeli (1613) lira (7) kuruştur. 

Muvakkat teminatı (121) lirn 27 kuru~tan 
ibarettir. İsteklilerin muvakkat teminat 
mektup veya makbuziyle ticaret odası vesi
kası ve bu iş hakkında nafıa müdürlüğıin1 -

Dil öğrenmenin ideal yolu! 
Bir yabııncı dil iı~rrnırwııin ideal 

Şt'kli hiç şUplı>'Si?. lııı dilin konıışul
du;'\ı mı mlckrtc gidip bir mlldrlı•t o-

• tumlllktır. Fakııt sırf bu mnkımtla 
: bunu y:ıp:ıcalt vnklt ve parası mll~nlt 
: lçiınlulc kııc· ıusl val'dır ? 
: • Hııllıııki ı.1NGllAPIIQ , 'T;; mcto· 
: d11 llı' volıı I• ı·shıtlrn sokılyor ve si?. 
! oraya ırlrlt r lıılze oı·aınnı ayıı~ını?.a 
~ ı ı:rnmofon plfılılnrı sekllnclf' ı g<'tlri
: yıırsunıı?... HavntlyPt dolu d<>ı·ııl<>rl, 
• dll<'tlığini?. ?.nmıı.n. evinizde. koltuJ;'l.ı· 
! m1?11 otunımş \'ILziyf't!P, dllnynnın • n i kll\'Ptll profrriirlt•rinıkn dinlersiniz: 
+ ho<'ıılıwınİ7. ne vorfılrı<'.aklar, ne sinır· 
: len<'<"eklr.r. ne de b11tacn.l<lnrdır. : Kitnbevlmize mllr:ıc..-ıat cdcrı'k : • l.İNGUA PUONF.'u bizzat glirUııliz 
: ve plllklnıımızt S g!ln evlui?.ıle trcrll· 
i beye alınız Hiç bir ücret vcnnlycc<'k, 
! hiç bır tnahlıllllP ~lnıılyrceksinl?.. fıı-
1 tivt:ıılerc paı·nm?. olnrak ınıır:ı~ıınl 
! hrnşilr ı::-öııılt>rillr. 2601 

\. ........ HAŞET Kitapevi::= 

den alacakları ehliyet vcsikalariyle birlik- .JlllllllllllllllllllllllllllllllllllUIL 
tc SÖlİİ geçen gun ve saatte daimi encüme ---Kızılcahamam kaplıcatan -
ne gelmeleri, buna ait keşif ve şartnameyi 
her giın nafıa müdürlüğünde gorebilecek - _ 
leri. (3591) 13578 -

Birçok tndillltlrı bu S(!lle yeniden : 
: açılmış olan Kıı1ılcahnmam knıılıca

lnn. Romntizma siyatik ve sair has- : 
: tnlıklarn knrşı gayrt ıniiesslr btr. de· : 

Müteferrik tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinclen : 
Stadyom ve Hipociromda mütefer

rik tamir işi 11. 7. 940 perşembe günii 
s~at 15 buçukta dniıni encümende iha· 
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli (219) lira (8S) kuru~
tur. Teminatı 16 lira 49 kuruştan iba
rettir. İsteklilerin muvakkat teminat 
mektup veya makbuz ticaret odası ve
sikasiyle nafıa müdürlü~ünden alacak 
!arı ehliyet vesikalariyle birlikte sözü 
geçen gün ve s.aatte daimi encümene 
gelmeleri. 

Buna ait keşif ve sartnameyi her 
gün Nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. (3592) 13S79 

M ünakasa t ehir i 
Ankara Valiliğinden : 
Vilayet hizmet otomobili ihtiyacı 

için 11. 7. 940 perşembe günü saat 
lS,3(1 da vilayet daimi encümenince 
ihalesinin yapılacağı il5n edilen 4SO 
teneke benzinin fiyat telıeddülü dola· 
yısiyle şimdilik ihalesinden sarfınazar 
edildiği ilanolunur. 

(3599) 13581 

İyi su alınacak 

Ankara Valiliğirıden : 
Hususi idarenin !lir senelik ihtiyacı 

ic;in satın alınacak olan ve muhammen 
bedeli 3i5 liradan ıbaret bulunan 3000 
teneke Ayvalı hayat suyunun ihalesi 
11. 7. 940 pazartesi f;Ünü vilayet daimi 
encümeninde yapılmak üzere pazarlık 
la satın alınacaktır. 

vndır. Her gıln 11nat 12 de :.\filclrıfıtn1 : 
: lJukuk caddr~d Çankırı otllli yanın- : 
- dal<i ~:ırajdn otobiis mevcuttur. Cu- : 
: mnrt"si ghnle1·1 snnt 14 te nvnı lna- : 
: lınldcn ve pazartesi J;"llnlerl de Kızıl- : 
: <~hamamdan snnt sabah 6 dn otoblls : 
: hareket ettirllrrek hnftıı tatillnd<'n : 
- tsUfn<le ediln1e~i tr.ınln edihuişttr. : 

Her tiiı·lü istirıdınti cıi.mldir. 2623 : -"1l11ıııııııııırıııııııııı ı ırıı ı ıııııııı,. 

... -Daktilo kursu--.. , " 
1 73 llne!l dcvrı>sl ka),tlnrınn bnş- ı 

lanmıştır. Dı>lediye sırası Hıı.nct a-
part. No. 4 Telefon: 3714 2689 ' , 

Kirahk ev 
Eski Erzurum Yeni Sümer mahallesin· 

de Snrı Kadıoğlu sokağında 44 No. lu altı 
odalı elektrik ve suyu mevcut olan müsta
kil bir ev kiralıktır. Taliplerin Vehbi Koç 
ticaret evinde Osman Aslan'a müracaatları. 

2707 

KİREÇ •• KUM •• (AKIL 

*MOZAYİK 
ı-.üt.ahy;ı namındaki kaymak kireçleri , 

11edC'f parlaklıj!'ı veren ) ıldız marka. moza. 
yık, topraksız en temiz MALIKÖY kum 
ve çakıllan. 

Sanayi caddesi Alt Rı7.a Ap. No : 6 Hil
aeyln Orak tlcıırethnnesinde bulunur. Ti. 
201s 2rns 

Satı hk zeyti nyağ ı fabrikası 

Bank İ sta n bu l şubesinden : 
Orha,;gazi Kazasının aşağı Sölöz köyünün köprü ve kariye 

varı m evkiinde kain §arkan: Sölöz deresi garben §OSe yolu §i 
len ~ose yolu cenuben Hamit zeytinliği hudutları ile mahdut 
600 metre murabbaı arsayı havi etrafı dört metre yüksekliğİıt 
kerpiç duvarll\r ile çevrili ve Üzeri kiremit ile örtülü ve 200 Ol 

re murabbaı bah çeyi havi zeytinyağı fabrikası satılığa çık• 
mı§trr. 

Fabrikanın cümle kapısından girilince bekçi odası Te kaJTlil 
beton dö~enmiş bir zemini vardır. Fabrikanın orta yerinde ve 
ton zeminde zemine doğru kazılmış be§ adet yağlık zeytin k 
mağa mahsus anbar vardır. 

Fabrikl\nın snğ tarafında yağ dinlendirmeğe mahsus yağ 
posu Volf m arka 30 beygir kuvvetinde lokomobil (buhar rn 
nası) çift ta~lı zeytin kırma tertibatı hidrolik Üç tazyık tulu 
~ı kayış ve kaıınak tertibatı 140 amperlik dinamo ve 12 adet 
şer mumluk elektrik lambası ve dinamonun sigorta volt, adi 

kuvvetlerini gösteren mermer tablo Üzerindrki saatlar üç • 
ezilmiş zeytinleri sıkmağa mahsus teferruatı ile birlikte 
baskıları 20 metre uzunluğundaki bir demir boru ittisalind 
dereden m alarak fabrikanın dahili su ihtiyacını temin edell 
tcsiııatı ve tulumbası ve fabrika bahçesinde 3 metre derinli' 
de su kuyulıın fabrikanın bahçesinde kaçmış yağları topla 
mahsus 4 gözlü beton havuz ve iki varili vardır. Fabrika d 
nunda 6 adet 600 kiloluk demir kuşl\klı aaaç fıçı 6 adet 180 
kiloluk demir kuşaklı ağ<'ç fıcılar 10 adet demir yağ depofll 
adet 300 kiloluk varil 4 adet küp 19 adet eski 200 zer kiJol 
varili vardır. 

Satış peşin para iJ,•dir. Taliplerin muhammen kıymeti ol 
8.000.- liranın % 7.50 nisbeti.-de pey akçesi verecektetd 
Görmek istiyenlcr Gemlik Sunğipck Fabrikası Müdüriyetill 
alacakları müsaade varakasiyle Fahrikadllkİ bekçiye müra 
f'deceklerdir. Satış 30 temmuz 1940 tarihine müsadif salı 
sa:ıt 10 da Istanbul'da G alatada Sümer Bank İstanbul şubesi 
yapı lacaktır. Ancak Vt"rilecek son bedelle ihalenin yapılabil 
si Sümer Bank Umumi Müdürlüğiinün tasvibine bağlı olaca 
Bu suretle taliplerin yukarda yazılı gün ve saatta Sümer 8 
lstanbul Şubesine müracaat etmeleri ilan olunur. 2 

il 
ve ot 

Cinsi ::'lllkdarı Beher kilmıu için tahmlnl Fi. 

Yulaf 
Yem otıı 
Yatak otu 

l<llo 
[ı!l209 

6!1209 
53009 

Ku. ~nn 
5 50 
4 
2 50 

thıııe gllııtı 25. 7. 940 per§embe ~unu saat 115 te 
Emniy,.t 111ürfıirluliiııden: 
Yukarıda cins ve mlkdarları yıı:ı:ıh yu lnf ve otlar açık eksiltme ne atı 

Gösterilen g-un ve saatte mUdUriyetlmi?.de toplıınııcak olan komisyona gellll 
(35il) 

Alôkadarlara ..ı ı ı 111111111111111 111111111111111 

-T i.irkiye Cüm hur iyet M erkez : 
Bankasından : : 

Elektrik sayau ahn 
İı:kcndcrun'da bulunan ubcmizin E Ankara Elektrik T. Aı -kapatılması kararlaştırılmıştır. : ketinden : 
Bu şubemiz 15 temmuz 1940 tarihin- r; 

den sonra muamelatını tatil eyliyccek- - 250 adet elektrik sayacı 2 IJ 
tir. Bu şube ile münasebetleri olanla- : SO frekans 10 amper evsafırı 
rın 31 temmuz tarihine kadar İsken· ;: mak şart:iyle satın alınacaJc'. 

: sayaçlar ı"hale tarı'hı'nden iti <lerun'da bulunacak olan selfihiyetli 
memurlarımıza ve ondan sonra da ;: hir hafta zarfında teslirn 
Mersin şubemize müracaatları lüzumu : cektir. 
ilfin olunur. 2724 : Tekliflerin 15. 7. 940 tal' 

: müsadif pazartesi günü sa•' 
: kadar şirketimize tevdi ed1

3 
..Jllllllllllllllll l lll l lll l lllll l lllllllt.. 

: ilfin olunur . ı7Z 

= -:; ı 11111111111111111111 11111111 ı • 1 

----- Sa td ık eşya 
- Aeele yolculuk dolayısiyle modern : 
- ve az kullanılmış salon moblesi ve : 
: ııeçme 25 adet klasik gramofon pilai:ı: 
: elverişli fiyatla acele satılıktır. Adres: 
: Yenişehir Tuna caddesi No. 10 1 knt.: 

2721 --"11llllllllllllllll l llll l l l lllll l ll lll l lr" 

Zayi - İstanbul Gedikli Hisarı 
ş:ıhadetnamem dosynmda ka1 
Yen isini çıkartacagımdan eskisııı 
mıi olmadıfmı illin ederim. 

Sungurlu Yusuf oğlu Mustıı.f•9 271 

r Leyli ve Nehari 

SEN BENUA F ra ns ız ERKEK LiSE 
İstanbul - Galata Posta kutusu 1330 

İhzari Fransızca kurları vardır 
OLGUNLUK İMTfl IANLARINA HAZIRLAR 

Kayıt muamelesi pazardan maada her gün 9 dan 12 ye kadar Y'. 
Okul 16 Eyliil !Pazartesi günü açılacaktır. = 616 

ADEMİ 
21986,22 1648,97 1,10 Topkapı Maltepe . Halkalı yolunun 

esaslı tamırı. 

Keşif bedelleriyle ilk teminat mikt arlan yukarıda yazılı 2 parça yol in
taat ve tamiratı ayrı ayrı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameli 
proje keşif hulasasivle buna mütefeferri diğer evrak hizalarında gösteri
len bedeller üzerinden Nafia müdürlüğünden verilecektir. İhale 12. 7.940 
cuma günü saat 15 de İstanbul belediyesi daimi encümen odasında yapı· 
1acaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihin · 

Taliplerin 28 lira ıs kuruşluk temi
rıat makbuzlariyle oirlikte ihale günü 
saat 15,30 da vilayet daimi encümeni· 
ne müracaatları ilan olunur. 

(3600) 13582 

Zayi - Örta mektep sınıf 2·4 1202 No.
hı aldığım tasdikname ile nüfus cüzdanımı 
kaybettiğimden alelusul yenisini alacagım 

-
·, H o YRMEöiB i 

T a b.I et 1 e r i h e r ecza n ede b u 1 u n u r 
(Poııta kutuııu 1255) Galata, lstanbul 

den 8 gün evci Nafıa müdürlüğü ne müracaatla alacakları fen · 
ni ehlivet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalariyle 2490 numaralı kanu
nun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü 
saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. (5227/3129) 3173 

Kömür ah nacak 
Ankara Nümune Hastanesi Baştahipliğinden : 

ve bulanlar için hükmü olmadııiını bildiri -
rim. Mahmut Kemalettin Uslu 

Zayi - Ankara Belediyesinden aldığım 
1095 numaralı bisiklet plakasını kaybettim. 
Hükmü yoktur. Necip Sczengöz 

2718 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat Şekli İhale tarihi Gün Saat 
Sömikok veya Karabük (1200) 31200 lira 2340 lira Kapalı zarf 16. 7. 940 Salı 14,30 

1 - Ankara Nümune hastanesinin 1940 mali yılı ihtiyacı olan 1200 ton kömür kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. İsteklilerin yeni yıl Ticaret odası vesikasiyle ilk tem inat mektubu veya mııkbuzu ve tica
rethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletnameleriyle birlikte, 2490 sayılı kanunun tarifa
tı dairesinde hazırlıyacakları mühürlü teklif mektuplarını belli günde yazılı saatten bir saat evetine kadar 
Nümune hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 

2 - Şartnameleri görmek isti yenlerin hastane idaresine müracaat etme teri ilin olunur. (31S6) 13293 

Ut.. US - 21. inci yıl. - No. GSOO 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 
Mümtaz Faik FENiK 

MUesııel!lf' MUdUrll: Nqlt ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 
.1 

Buz dolaplarımızm bütün çeşitleri gelmiştir KAZ 1 M 

if ==============================~========:::::::....-

YE N İ S İ N E MA HALK S İ NEMAS I 
Bu gün bu gece 

Srtnt: 16,30 • 21 
sennıılarındn 

Yannın kndınl arı 
Saat : 14.30 • 18.30 
sea.nsl:ırı nda 

Monmıı.rtr Geceleri 
Hamamönii açık hava 

sineması 

Bug{ln bu gece 
İki yeni filim lıirden 

1 - Knnunsuzlar treni 
2 - MaSunı kntll 
Sennıılnr: 
14,30 • 16,30 • 18,30. 21 

Sıuıt: l2,15 te 

TUrkçe sözJU JllU 
rilirn 

Saat: 14·18 seant"rt 
ALl~AHIN cr, 
Türk sanatkArıııt' 

ştı.ııeserl 
Saat: 16 d'ı-' 

ALLA HIN CENNF.Tİ 

ucuz matine 
Namus Diişnıanlan 
C<:becl Yenldoğan 

GUJ .. NAZ SUJ,TAN 
Türkçe sözlü 

BATA~J11' 
Saat 12 de ucu• f(l 
BATAKHAN:E: Tilrk filmi 

RÜ~TÜ AdHye Sarayı caddeıi Gençağa •!!., 
numara 6 da arayınız. Telefon : "U""" 


