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aarruz ve mukavemet devam ediyor 
~----~~~--------....,. ... m:.-~---,,.------_,,--~ 

Dünkü muharebelere sahne olan mıntakaları gösterir harita 

Falih Rıfkı ATAY 
''rrı h,11 an taarruzu geçen ay 

•,&o '~•thr. Führer, yedi se
'-'d lrıılyarhk harp hazırhğı
ı.ı,;d Belçika ve Fransa mu
il k anlarına sevketti. 

~ t d ."za~~ı büyük olmuştur: 
il' ıtı~i gunde dü§tÜ. Belçika
. •e 

3
det dayandıktan sonra, 

I~ old 00 bin kitilik orduları 
tıdeıı ular. Belçika'nın imda· 
Uit 

0 
:ney; mücehhez fransız 

.rl uları, kahramanca mÜ· 
ı e k . 

~.llltr•' ~nca esır olmaktan 
·""l> • bın top ve her türlü 
>thıı~taıtalannı ya tahrip et· 

L..·de bıraktılar. Sedan ve 
~, .. :'Phe yarılarak franıız· _, u~ 
'hir Kradılar. Ba§kuman -

tl Çok kumandanlar deği§• 
>eıf V~Ygand, Som nehri bo-
~lçik bır nıüdafaa hattı tesis 
'- hii,·~ ordularını taafiye e· 

i F" Britanya adaları kar· 
~[•naa sahillerini i§gal e· 

d,hr, Veygand müdafaa 
~ •e a fazla kuvetlenmesine 
doirı:ı ~eden, dört gün evel ıa· 
'il t.. u harbin ve bütün ta

Q\l "'k . •1,r. Y\i taarruz hareketine 

Ço h" ı lr .. h leh· :r §Up esiz alman ordu-
'tıı , .. :~dedir. Müttefikler ba~
'I ııı,r::1nın ilk aakeri hatası, 
ltı~ te 1~~zifesini kolaylaştır· ı t, re"hr. 

ııı.-: -•rruzu "lk ·· ·· d b · :o~İiz n ı gunun en erı 
d,h t.e~, fransız mukave· 

tr •. a 1Yı organize edilmit 
• "'e f 

~itte irır ransızların, yeni harp 
~ daıı •hak ederek, panik ve 
tt. llZak - "l ~ 

111
.. 've tam magnası ı e 

~·c11 ... ~dafaası yapmakta ol· 
t tte, b tna.nların da itiraf et
e ile le u :muharebenin misli 

t ~iı111nada~ a.zsa, fransız kah· 
~İr llııalı de o kadar az· 

~.tr,lilc'\~ünü, alınanlar, 150 
'il tank ır cephe üzerinde 
'te te . 'Ve bir milyon insan 
t l.s00ç~r'tnitlerdir. (Dün bu 
~ a "e S Oo i bulmu§tur) Fran
~bil'I haziran hareketlerine 

bıııh 'Ve tarihin en büyük 
._ • arebesi" adını vermek-

k ~ı. orıc"n 
~ -. .. b ç vaziyete rağmen l'l'li ~ .. •atırları yazdığımız 
la, e ttt1.1

11
t 1 Öğleye kadar bazı 

"i ~, aı aza:rn bir ricat yap
l'ttbı,~anları pek ağır zayi
tb'-in· ta İdiler. 9 haziran 

, ·~dek~ tafsilatını bugünkü 
~ ~talta,111 .. 1 tebliğ ve tefsirlerde 

h. '"' ... "'ııı .. arı .. 
' liıı(i :trı eyluldenberi tek cep-
>ı ~fr,k ahıı.retle tatbik etme· 
, •. d1.11aroldular: evela Polon-

1 tldıl ' sonra Danimarka ve 
, ar 'h . 

lli~1 .. "e Fr ' nı ayet Belçıka, 
~· li • ana .. 

~li •rrtka 
1 

a ustunc atıldılar. 
~ ~tefikı n. ardan istifade ede· 

,,.;ta lrte e~ı, kendilerini kuvet 
'"t'•ııı t:nı~r edecek, "çok cep· 
~1 trıızll • ın etmekten, veya
~ --~l'lln trı Ugrıyacakları mukad· 
~-~ eri b' ernleketleri müttefik-
\J •rı ır te .. 
~I, ~"rrtalc sanut içinde daha 

, .... torunu tan rnenettiler. 
~ •n t Yor k. .. f'kl t bi Q\l 

1 
ı mutte ı er 

~~~ I' t'lih Uret1e böyle yüzde 
dil': ~ .. ted~ t~crübesine ihtimal 
~ arık}" 

l'le b' ı bulunmamı§· ı 
• 'ı-, '•keri ır .taarruzu kar§ılı· 
''ct~'att~111.~asi, idari ted-

' ,.. kauf, İngiltere ve 
(' &&Ca 5 ~o.. edan - Meuse .. ., 4 

·uncu say/ada ) 

Yarın avam kamarasında 

Anavatan müdafaası 
. . .. 

Hakkında B 8. Çörçil ve Eden hükümet 

namına beyanatta ·bulunacaklar 
Londra, 9 a.a. -

Reuter aajnsının 
parHimento muhar
riri yazıyor: 

B. Çörçil ve har
biye nazırı B. E -
den Avam Kamara
sının salı günü ya
pacağı gizli celse
de hükümet namı
na beyanatta bulu
nacaklardır. Müza. 
kerenin mevzuu A
navatanın müdafa
ası meselesidir. 
Aynı mesele çar 

şaraba günü Lord
lar Kamarasının ya 
pacağı gizli celse
rlc de müzakere e
dilecektir. Bu cel
;e harbin bidaye
tindenberi Lordlar 
~amarası tarafın

dan aktedilen ilk 
gizli celse olacak
tır. 

Perşembe günü 
Avam Kamarasın

da Metropol emni
yeti nazırı B. An
derson memleket 
dahilinde pasif mü 
dafaa kadrosunun 

lngiltere Başvekili B. Çörçil, Harbiye Naz.ırı 

takviyesi lüzumuna dair mühim be
yanatta bulunacaktır. 
Aynı gün, Avam Kamarasında Lord 

Elibank hükümetten lngiltere'de be
şinci kolun faaliyetine nihayet ver -
mek için ne gibi tedbirler alınmış ol
duğunu soracaktır. 

· Maliye ve Maarif 
Vekilleri geliyorlar 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Birkaç 

gündenberi şehrimizde bulunan Mali
ye vekili B. Fuat Ağralı ve Maarif 
vekilimiz Hasan - Ali Yücel bu ak
şamki ekspresle Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

B. Eden'le bir arada • 

Amerika'dan müttefiklere 

malzeme sevkiyah arflyor 
Londra, 9 ıı..a. - Royter: Londrada bu· 

gün öğrenfldiğino göre, Amerlkadan İn· 
giltcre ve Fransaya yapılan her türlU mil· 
hlmmat scvklyatı dl'rhııl artmıık Uzeredlr. 
İnglllz • Fransız mubayaa komisyonu mUt· 
teflklcre yarıyacak :Amerika harp malze • 
mesl fazlasının satın alınmasını müzake • 
re etmektedir. Bu malzeme e:ıkl model ol· 
makin beraber işe tamamen yarar bir hal· 
dedir. Komisyon, her taraftan daha evci 
yapılım ve her tUrlU harp teçhizat ve mal· 
zemeslnl ihtiva eden siparişlerin tcsl!nıa· 
tına inzimam eden bu malzeme komisyo
na istikbalde mtiamela.tını Amerika cndUs· 
trielnln gcnlı,ılemeıl itibariyle de ayrıca 
ve dalma genlşllycn bir esas Uzerlne lbtl· 
na ettirmek imkruıını verecektir. (Ameri· 
ka'nın müttefiklere ynptığı yardım hak· 
kındakl diğer haberler 4 Uncu sayfadadır.) 

Alman tayyarelerinin 
İsviçre üstünde uçuşları 

İki Alman tayyaresi 
bir İsviçreli tayyareci 

indirildi 
yaralandı 

Bern, 9 a.a. - Ordu erkanıharbiyesi tebliğ ediyor: 
Cumartesi sabahı tarassut tayyarelerimizden biri Porgentruy üzerin· 

de altı alman tayyaresi münhani taarruzuna uğramı§ ve düımüıtür. 
içindeki iki kiti telef olmu§tur. Bir müddet sonra bir alman hava filo· 
su, Wardant'ın §arkında kain Saigneloz üzerinde olmu§tur. 

Chasseral üzerinde vukua gelen bir hava muharebesinde bir laviçre 
pilotu yaralanmıştır. ikinci bir alman tayyaresi Borremtry yakınında 
laviçre arazisi üzerinden uçmuştur ve Jura'da yere inmeğe mecbur ol· 
mu§tur. içindeki iki kişi tevkif edilmİ§tir: Öğl~den sonra la~i~re Üzerin· ı 
de uçmu§ olan diğer bir alman tayyareıı, keşıf tayyarelenmız tarafın· 
dan takip edilmiı, Tıgen'de yere inmiı ve ate§ almı§tır. 

Almanlar denizden Montmedy'ye kadar 
üzerinde taarruz ediyorlar 

il 
bütün cephe 

Alman kumandanhclı dün harp 
sahasına 1.800.000 asker soktu 

• • ';; • :.: .-. ~ • : • • l • 

Forges Les Eaux bölgesinde 
Sergüzeşte 

tayyareleri 
bir zırhlı Alman kolu atılan 

tarafından çok ağır zayiata 
Fransız 
uğratıldı 

Paris, 9 ıı. a. - General \Vcygnnd bu sa-
bah saat 10 da ordulara dakl cmrlyev-
mlyi gönd<'rml tir: 

'"Alman tarruzu şımdi denızden 
Montmedy'ye kadar butun cephe uzerın· 
de başlamıştır. Bu taarru yarın lsvıç· 
reye kadar yapılacaktır. Emır, gene 
herkesın, kumandanlı ın kendısını koy
duğu yerde, g<"rileme i duşunmeksi
zin, dimdik one bakarak dovuşmelıdır. 

Başkumandan muharebeye ıştırıik e
den orduların ve hava ordusunun lası -
/asız bır surette. parlak. misalinı verdik· 
len kahramanlık Fayretlerıne tamamen 
vakıftır. Başkumandan bundan dolayı 
mczkür ordulara teşekkur eder. Fran
sa kcndılerınden daha fazlasını istiyor. 

Subaylar. astegmenler, erler: 
Yurdun selimetı sızden yalnız cesa

rctinızi değıl, fakat muktedır olduğu
nuzu bıldığım butun azim ve ısrarı ve 
butun harp lıkır ve ruhunu ıstiyor. Dıiş
man muazzam zayıata utramsktadır. 
Pek yakında gayretı tukenecektır. Son 
devredeyız, ıyi daynımz., 

Almanlar lransız 
mukavemetinin çetinliğini itiraf 

ediyorlar 
Berlın, 9 a.a. - Ask ri vaziyet hak-

Cephedeki harekôta iıtirôk eden bir Fransız zırhlı otomobili 

., ;; ıla tel Tl r aln.aa ıl r/p. ----
yışının devam ettı ı ve fakat harelr.ltrn 
bu ilk safhasında. F/andr 1 rda oldu· 
ğu uzere, heyecanlı ve yıldırım gıbı mu
vall akıyctlere intızar C'dılmemek lazım 
geldıgi, çunku lransızlnrın gostermek-
te oldukları mukavemetın, şimali 
Fransa ve Be1çıka'dakine nazaran çok 
daha çetın oldugu tebaruz ettırılmek -
tedir. 

Fransızlar istedikleri zaman 
inisyatili ele alabilecekler 

Paris, 9 a.a. - Salıihıyettar maha
lil, lransız ordusunun rıcat etmek su -
retiyle duşmarun kahır olacağını umit 
etmekte olduğu musademeyı defettiği
ni ve slmnnlıırın akurane hucum/arı 

(Sonu J. uncu sayfada) 

General W eygand 

Fransız tayyareleri tarafından 

Birçok Alman kolları 
ve tankları imha edildi 
Bir Alman 
asgari 100 

teşekkülü üzerine 
ton bomba atıldı 

Romanya da 
l . Paris, 9 aa .• - 'Hava nezareti bildi• ı "h ırıyor: Si a Tayyare mürettebatımız fevkalade 

gayret göstererek gece zarfında, düş

alllna ~ağırllanlar 
Bükreş, 9 a.a. - Romanya büyük 

erkanıharbiyesi 30 günlük bir devre 
için, muhtelif sınıflara mensup efrat, 
zabit, ve küçük zabıt davet etmiştir. 
tır. 

Kıralın huzurunda 
Bükreş, 9 a.a. ~ Kral Karo) tahta 

çıkışının onuncu yıldönümiı münase
betiyle Patriği ve hükümct erkanını 
kabul etmiştir. 

manın motorize kollarına, nakliye 
kollarına ve yollar üzerine biribirini 
muteakip bombardıman akınları yap
mıştır. Bir çok iaşe kollariyle takviye 
kolları dağıtılmıştır. Avcı filolarımız. 

düşm~nın motorize unsurlarına sist'e· 
matik bir surette bombalarla hücum 
ederek, ılerlemekte olan teşekki.ılleri 
imha etmeğe muvaffak olmuştur. 

Tank parklarına ani 'bir surette baskın 
yapan tayyarelerimiz, mühim miktar
da araba imha etmiştir. Diğer tayyare 
teşekkülleri dagılmış olan alman kol
larına hücum etmiştir. Bir düşman te
şekkiıhi üzerine asgari 100 ton meva
dı infilakiye atılmıştır. Tayyarelerin 
tanklara her hucum ettikleri yerde. 
tanklar ya imha edilmişler veyahut 
geri dönmeğe mecbur kalmışlardır. 

f Sonu 1 uncu sayfada ) 

haiya'ya petrol 
ihracall durdu 

Meksıko. 9 a.n. - Halen Meks"ka korfe
zı lımanlarında o kad r çok ıt !yan sarnıç 
gemısı vardır kı, 1talya'ya petrol.ıhracı bıl
kuvvc durmuştur. 

7S4 tonluk Fede vapuru telsızle aldıgı 
bir cmır uzcrıne Napolı'ye aıt o a'l hamu • 
lesı ile bırlıkte Tamılco'ya ilt c, etmıştır. 

Bıtaraf l manlara g rm ıç n verılen 

emrin dort İtalyan vapurunu alakadar etti
gı anlaşılmaktadır Bunl r arasında Cnu
va'ya gıdecek olan 6511 tonluk Vı ot va • 
puru da vardır. 

Dün ilkbahar at yarışlarının altıncısı büyuk bır kalabalık önunde yapılmış 
ve neticesi merakla beklenen Gazi koşusunu B. Ahmet Atman'ın Gonca'sı 
kazanmıştır. Yukarda Gonca'yı ve sa/}ibini görüyorsunuz. (Haberlerimiz 
2 inci sayfada.) 

İçlerinde 9660 tonluk Orınoco da dahil 
oldugu halde dort buyuk vapur Me s ka
nın Puetro lımanında k lmakt dır 

(Bugunku harp k r ısında ltalya'nın va
zıyctine dair dıger habcrlcnmız 4 uncil 
sayfadadır.) 
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( ___ H_A_F_T_A __ M_u_s_A_H_A_B_EL_E_R_ı ___ J Trabzon, Fatsa Bugünkü edis Dünkü ilkbahar at yanşları 

SPOR PEDAGOJiSi ve Di ill' de zelzele 
Riyaset divamnın heyeti 

umumiyeye maruzatı 
. Bazı maddelerden istihlak vergisi 
alınması hakkındaki 2731 sayılı kanu 
nun 5 inci maddesinin tefsirine dair 
olan tezkerenin geri verilmesi hak -
kında Başvekalet tezkeresi, 

• az koşusunu A 
Ka spor yapmah mı? 

Trabzon, 9 a.a. - Dün gece saat 
22 yi beş geçe kısa fakat şiddetli ve 
saat 2 de daha hafifçe iki zelzele ol
muştur. Diğer taraftan 15 gündenberi 

A manın Goncası aza 
Yazan : Selim Sırrı T ARCAN fasılalı. faydalı yağmurlar yağmış, 

Kuvelll kadınlar ırkı kuvetıendirir. ha adlı eserinde "kadın vücut idman- zürraın yüzü gülmüştür. 
Dr. Ph. Tissl~ 

Er:keklerin çelimsizliği anaların zA
fiyctl ile başlar. Hahncmon 

ları yaparken içtimai vazifelerini dik- • • * 
kate alarak erkeklerden ziyade tedri-1 Fatsa, ? ~.a. -:- Dün gece saat ona 
ce riayet etmeli ve yapacağı sporların b~ş kal~ ı~ı sanıye kadar devam ed_en 
faydası gibi zararı da olabileceğini şıddeth hır zelzele olmuştur. Zayıat 

B.lr neslin glirbllzlcşlp r- ..ızcllcşme
ıılnln birinci faslını kadının beden 
terbiyesi teşkil eder. daima göz önünde tutmalı ve alkı.,/an- yoktur. 

Nelly Roussel ,. 
Kadınlar spor yapmalı mı? Vatanı- mak scvdasiyle ifrata gitmekten sa -

nın selametini, milletinin 'Saadetini kınrnalıdır. Kadın şampiyon olmak 

d.. · b" k" yoktur kı" bunun diivası ile değil, sıhat ve güzelliği e/
uşuncn ır ımse 

aksini iddia edebilsin. Filhakika es- de etmek emeliyle spor yapmalıdır." 
ki zamanda Atina'da jimnazlara ve Doktor R. Ledent) gibi sporcu mü
Palestra'lara kadınların girmesi ya - tehassıs bir tabibin bu kıymetli fikir
aaktı. Fakat komşuları olan Sparsiat- !erinden bizim için alınacak çok mü
lar kadının beden terbiyesine çok ehe- him dersler vardır. Her gün muntaza- i 
miyet veriyorlar, onun da vücudunun 

man fenni bir usul tahtında yaptırıl

• • • 
İzmir, 9 a.a. - Dikilide zelzele ge-

ne devam etmektedir. Dün de üç sa
niye devam eden hafif bir zel!.t:.ı:e ol
muştur. Hasar yoktur. 

Kü(ült evler yapı kooperatifi 
fevkalade İ(timaı 

ması iktiza eden cimnastiklcrlc vücut-bir ahenk ve zarafet dahilinde güzel- Ankara'da birkııç senedir faaliyette bu -
!arının bilhassa göil-üs, kalr'a ve batın 1 "f" d' leşip lcuvetlenmesine itina ediyorlar- t> :ı unan kuçuk evler yapı kooperatı ı ıin 
adalelerini kuvetlendirmeği ihmal e- H lk · d f k llid b" · · kt d dı. Me!ıhur hakim (Lycurgue) "vata- a evın e ev a e ır ıc;tıma a e e -

:r derek kızlarımızı rekabet. birincilik k k 'f' ff k" ı · · nın kudret ve selametini, milletin sı- re ooperatı ın muvn a ıyet çare erını 

hat ve saadetini temin etmek istiyor-
davası ile manasız.ve lüzumsuz mu . temin etmiştir. 
kavemet yarışlarına scvkedersek is · Bu meyandJ esas mukavele hükümlerine 

sak kadının beden terbiyesine itina et tikbalde kendilerinden çok şey bekle- tevfikan tediyesı icabeden parayı şirkete 
meliyiz. Mademki evlat ruban ve .cis- diğimiz bu genç kızların ralnız bede- yatırmıyanlar ortaklıktan ihraç edilmiştir. 
men fena ve iyi sıfatları tevarüs cdi- .• d •. 1 hlAk d d 1 . 1 Yeni seçılcn idare meclisinin intihabında 

• A nını egı , a a ını a zc e emış o u-
yor, öyle ıse ana ve evlatların aynı çok bass~sıyet gosterılmiş ve şu zevat ye-
modeldc yetiştirilmesi lazımdır. Kız 1 ruzt. t b l'd M d 'd k 1 ni ıdare meclısıne seçilmişlerdir: . . . s an u a o a a ız anınızın 1 ve erkeklerın tcrbıyclcrı tam olması b' k.. k d b 

1 
d H lk General Rıfnt Taşkın, ktısat Vekaleti 

· · ·k· · · d ·k· b d ır ure yarışın a u un um. a miıdiirlerinden Hıfzı Oguz Bekata, İst. U. 
1 çın her ı ı cınsın e musı ı ve e en k" b' · · ld", 1 k' 1 terbiyesine aynı ehcmiyeti vermek ik- keımn bırıncdı gbe ı. merab ıy elçır~ı?ır Md mali lst. Ş. Md. Cemil Koker, Profe. 

. d ,, • en e u sporcu ayan ar ıçın- sor Huseyin Avni Goknil, Dr. Zeki Hakkı 
tıza e er. d h · · h k f tl d 1 z· v k1:.ı · 

H b
.
1
. • k. k. y . 'd e angısı a en ve zara e e, a a e- Pamir, Dr Kemal Arıcan, ırnat e .. etı 

ep ı ırız ı es ı unanıstan a .. . }erini tam bir inbisat ile işletmesini mlitchassıslnrından Fikret Çağlar, Dr. Nus-
(Sparte) kadınlarının vucutlarındakı b'l" ) H · · · b d"k ·· - ·· r .... l•maıl Karasu. lno:ant ş. den Tahsin .. ı ıyor. angısıııın aşı ı . gogsu "' o ~ 

ahenk ve tenasube ol~u~u kada.~, _bu ilerde, mafsalları işlek olduğunu tet _ Dolageç, Malıye Vekaleti müfettişlerin -
kadınların .k~raktcrlerının encrJısınc kik ediyordum. Ne yazık ki içlerinde den Kemal Kuruçay, saylav Fuat ve Şakir 
de hayran ıdıler. vücutları güzel teşekkül etmiş olan- Doran. 

Acaba bundan iki bin şu kadar yıl 1 kl .. t .1 k k d d Murakıpliklere: Ziraat Vekaieti hususi 
evcl yaşamış kuvet ve kudretlerı mü- S b b"? S b b. "kt:. B k kalem muduru Ragıp Adısanlı, Zıraat e -

. ar parma a gos erı ece a ar az ı.

1 
. . v 

• • e e ı e e ı aşı cır u genç ız - /:. d f G 1· Ad o· tenasip adaleleri ile tarihte nam bı - • .. k .. let•n en şe a ıp atepe ve ıvanı 
k 1 (S ) k d l 'b' lar evciden anatomı esaslarına gorc, muhasebat m.ırakiplerinden Bedri Yıldırım. 

r~ m_ış .o an parte a ın arı gı 1 fizyoloji kanunları dahilinde tedrici şeçilmişlerdır 
yırmı.n~ı asır k~?ınlarını!'1. da erkek - bir şekilde rasionel cimnastiklcrle vü- ı Ankarıı.mızda yeni ve güzel bir mahalle
ler gıbı aynı reııı~ d~~lındc, axnı cutlarının terbiyesini ihmal etmişler- nin küşıı.t rcsınine hazırlanarak yeni idare 
sporları yaparak bırer vucut pchlıva- di. ı meclisine muvaffnkiyeder dileriz. 
nı olması doğru mudur? · Her ne mahıyette olursa olsun spor J ...................................... , .................................. i 

Bu suale doktor (Lagrange) şu ce- şeklinde yapılan vücut ekzcrsizlcri an i 
vabı veriy?r.: "Kadınlar.ın sp~r yap - c~k eve~ce ;im~astik ve oyunla:. la te~- H A V A j 
ması kcndını kuvetlcnd1rmcsı, adale- bıye edılmış vucutları tekemmul ettı- ! ........................ - .... _ .......... .. 
l~rini işlek bir hale koyması, mütena- rir. Vücutları gibi dimağları da teşek- 1 
sıp e canlı ve dayanıklı bir vücuda kül devrinde olan çocukları spora Dün hava bulutlu geçti 
sahip olması elzemdir. Yalnız bu vü- sevk etmek çok tehlikelidir. Bir taraf
cut idmanları kendilerini ilerde ana tan beşer makinesinin arızalara uğra
olmağa hazırlamalıdır. Bilhassa erkek ması büyük ihtimal dahilindedir, di -
lere mahsus olan mücadele sporları - ğer taraftan küçük yaşta birinci gel
nın kadınlara tatbikı katiyen caiz de- mek, herkesi geçmek, şöhret almak, 
gildir. Kadın spor yaparak kadın kal- tanınmak sevdasını çocukların kafa'>ı
malıdır. Erkekleşen kadın, kadınla - na sokmak ve onları ilerde hasut, kıs
şan erkek kadar çirkindir." kanç, geçimsiz bir mahJUk yapar Ka-

Belçikalı doktor (Rene Ledent) de dınlar spor yapmalı, ancak yoliyle 
(Sport et Hygiene) spor ve hıfzıssıh- yapmalı. 

İstanbul'daki maçların neticesi 

Fener: 3 
Beşiktaş • 

• 

G. Saray: 
3 - Vefa • • 

2 
1 

İstanbul, g a.a. - Bugün Kadıköy &ta -
dında, İstanbul takımlarının kendi arala -
rında yapacaktan miısabakalara devam e '
dildi. 

Fener - G. Sray B. takımlarşndan sonra 
milli küme maçlan ba:şladı ve Vefa - Be -
şikta' talnmlan karşılaştılar. 

Son dakikalar asabi bir hava içinde geçiyor. 
Fakat neticeyi değiştirecek bir hadise ol -
ma.dı ve fenerliler maçı 3 - 2 kaazndılar. 

Dempsey Kızılhaç için 

bir boks maçı yapacak 

Dün şehrimizde hava oğleden evel çok 
bulutlu, öşlcden sonra kapalı ve yağışlı 
geçmiş, ruzgar cenubu garbiden saniyede en 
çok 3 metre hızla esmiştır. Gunıin en düşük 
sıcaklığı 12, gunıin en yıiksek sıcaklığı da 
21 derece olarak kaydedilmiştir. Yurdda 
hava, Marmara havzası, do u Anadolu ve 
Karadeniz kıyılnrında bulutlu, Akdeniz kı
yıları ve cenubu şarki Anadolu'da kapalı, 
Trakya, Ege ve orta Anadolu'cla yağışlı 
geçmiştir. 24 saat içindeki yağışların met -
re murabbaına bıraktıkları su mikdarları 
Trakya ve Marmara h:ıvzasında 1-7, Ege
de 1-23, orta Anadolu'dn 1-11, doğu Ana -
dolu'da 1-14, Karadeniz kıyılarında 1-17 
kilogram arasındadır. Rüzgarlar, Karade -
niz kıyıları, dogu Anadolu ve Marmara 
havzasında şimal, orta ve cenubu şarki A
nadolu'da ekseriyetle garp, Akdeniz kıyı -
larında cenubu gn.rbi istikametlerinden en 
çok 5 metre kadar hızla esmiştir. Saat 14 
de yapılan rasatlarda en yuksek sıcaklıklar 
Urfa, Balıkesir, Bodrum, Fethiye, Adana, 
İskenderun, Malatya ve lgdır'da 26, Siirt· 
te 27, Diyarbakır'da 28, Urfa'da 29 derece 
olarak kaydedilmiştir. 

İstanbul muallimleri 
ve yeni barem 

I kinci müzakcresc yapılacak 
maddeler 

İlkbahar at yarışlarının altıncısı dün 
fevkalade bir kalabalık huzurunda şehir i
podromundıı yapılmıştır. Koşuların çok 
mıihim olması bu kalabalığın toplanması-

Türki ye - İsveç ticaret ve tediye na amil olmuştur. İlk haftadan beri devam 
anlaşmalariylc merbutlarının tasdikı eden yeknasnklık bugün bozulmuş ve ek • 
hakkında kanun layihası ve Haric - seri koşulan umulmadık hayvanlar kazan. 
ye ve İktisad encümenleri mazbata - dıgından bahsimilşterek epeyce mühim pa-
lan • ralar vermiııtir. 

Birinci müzaket esi yapılacak Brinci koşu : 
d

d l Birinci koşu Çankaya koşusu idi. Üç ya,. 
ma c er şındaki saf kan arap erkek ve dilii taylara 

1 - Türkiye - Suriye dostluk ve iyi t mahsustu. İkramiyesi 800 lira mesafesi 1400 
komşuluk mukavelenamesi ile merbu- metre idi. 
tu bulunan 1,2,3,4,5 ve 6 numaralı pro-. Yedi tay arnsmda geçen bu koşuyu Mu
tokollcrle hususi protokol ve anlaş -1 hafız Alay Komutanı Albay İsmail Hakkı 
manın Lübnana da teşmiline müteal- Tekçc'nin Sava ismindeki tayı kolaylıkla 
lik beyanname ve hC'r iki Hükumet kazandı. Jokeyi Reşat idi. Gene Albay İs-

d • b. m'ı:k itilafnamesi maıl Hakkı Tekce'nin Tuna'sı ikinci Bny 
ara~ın a ~enı . ır e .a . Bekir Karnbôcek'in Efe il. si üçüncü oldu. 
akdıne mutedaır mektubun tasdıkı h 1 f . .. .. 1 .. k · • 

~ • • . Koşunun en eyecan ı tara ı uçuncu u ıc;ıın 
hakkında kanun layıhası ve Harıcıye Efe ıle Misket'in miıcadelesı te:;kil edi -
encümeni mazbatası (11411) yordu Efe'nin jokeyi Davut çok güzel i-

2 - • Ordu subayları heyetine mah- darcsi sayesınde Misket'i bir boyun ara ile 
sus terfi kanununun 1494 sayılı kanun maglup etmiye muvaffak oldu. Zaman 1,39 
la değiştirilen 4 üncıi maddesinın ta- dakikııdır. Birinci ile ikinci arasındaki me
diline dair kanun 15·ıihası ve Milli 

1 
safe 3 boy, ikinci ile uçüncü arasındaki 

Müdafaa encümeni mazbatası. mesııfe ise bir boydu. Müşterek bah:s gan-
3 _ Devlet memurları aylıkları • y~n 105 plase sırasiyle 120 ve 215 kuruş 

nın tevhid ve teadülüne dair olan verdi. 
3656 sayılı kanuna ek 11258. Devlet ikinci koşu : 
memurları aylıklarının tevhit ve tea- İkinci koşu Etiler koşusu idi. Dort ve 
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna daha yukarı yaştaki yerli halis kan İngiliz 
bağlı l numaralı cetvelin Maliye ve- at ve kısraklar:ı mahsustu. İkramiyesi 900 

• · ~ · l"k l lira mcs:ıfesi 2600 metre idi. 
kaletı kısmında degışık ı yapı aması G . 11 1 d b. · · 1 • . ıınıın mu ı m yarış arın an ırısı o an 
hakkında 1/424 sayılı kanun la}•ıha • ı bu koşuyu llııy Ahmet Alman'ın Karanfil 
lariyle İdare Heyetinin, _Devlet m::- ı ismindeki atı oldukça kolaylıkla kazandı. 
murları aylıklarının tevhıt te teadu- Jokey Filips çok güzel ve idareli koştu. 
tüne dair olan 365'5 sayılı kanuna Tıı.şpın'lr'ın baştan kaçmııımıa hiç ehemi -
bağlı 1 sayılı cctvelın Riyaseti Cüm- yet vermedi. Ve sırası gelince yaklaştı ve 
hur dairesi kadro c\!tvelinde değişik Taşpınar'ı kolaylıkla geride bıraktı. Bun
lik yapılamasına dair 2122 sayılı ka- dan sonra r~kiplerinin yan_ınn ya~l~ş":asına 
nun teklifi ve Bütçe encümeni nuz- fırsnt vermıyerek koısuyu onde bıtırdı. Bay 
ha.ta Saıt Halim'in Romans'ı ikinci gene Bay 

4sı D l t l l kl Ahmet Alman'ın Özdemir'i üçüncU oldu. 
_ ev e memur ar· ay ı arı - 'k d B" · · ·ı ·k· · • d .. 

1
.. d • 1 Zaman 2,52 dakı a ır. ırına ı e ı ıncı a-

nın tevhıt ve tea u une aır o an __ _. k" f 2 b ·k· · ·ı çun·· cu·· _ . rasl.lM'.ıa ı mesa e oy, ı ıncı ı e u 
3656 sayılı kanuna baglı hır numara- arasındaki mesafe uç boydu. Müşterek ba
lı cetvelin Adliye vcJ..fileti kısmında his ganyan 105 plise sırasiyle 110, 125, ve 
değişiklik yapılaması hakkında l · ı 120 kuru6 verdi. 
nun layihası ve Bütçe ve Adliye en -ı O ·· ·· k . çuncu oşu : 
cümenlcrı mazbataları o . .. k G · k "d' •· .. · . 1 . . uçüncu oşu azı O!iUSU ı ı: uç yaşın· 

5 - Turıkıye - sveç klırıng an - d k' 1• f k · ·ı· k k d" • tay .. .. . . . . a ı yer ı sa an ıngı ız er e ve ışı • 
laşmasmın b:ızı hukumlcrını tadıl ı- lara mahsustu. İkramiyesi 5000 lira mesa
için teati olunan notaların tasdiki fesi 2400 metre idi. 
hakkında kanun layihası ve Hariciye Sekiz tay gıiniln en mühim koşusunu 
ve İktisat encümenleri mazbataları. yapmak üzere pist üzerine numara sırasiy-

n 
le çıktılar, Memleketimizin yetİlitirdiği 
bu biribirindeo ~zel tayları seyretmek 
hak katcn buyuk bir zevkti. Hafta içinde 
dönen rivayetlerden dolayı herkes aşağı yu-

X Dahiliye encümeni bugün saat 10 da karı Bay Sait Halim'in hayvanlan üzerine 
toplanacaktır. oynamakta idi. Pist üzerindeki manzara da 

x Gümrük ve İnhisarlar cncumcni bu - aşağı yukan herkese bu koıunun Abime tıı-
gün saat 10 da toplanacaktır. rafından kazanılacağını za.nnettiriyordu. 

x Divanı Muhasebat encümeni bugün Fakat koşu başlar başlamaz herkesin ümi-
saat 10 da toplaruıcakur. di biraz kırıldı ise de yarışın cereyan tarzı 

zında ha iİmdi geçecek ha şimdi geçecek 

Veteriner Fakültesi 
diye gene herkesi heveslendirdi. Fakat ko
şu umulmadık bir netice ile bitti. Bayan 
Nihal Atlı'nın Mis ismindeki tayı aşağı 

1 b 1 • • h • viraja kadar koşuyu önde ıötürdü. Bura -
ta e e e rt n 1 n Seya ati lıı.ra kn.4ar üçüncü vaziyette koşan Gonca 

nın burada yavaş yava& ilerlediği ve viraj. 
Veteriner fakültesinden 54 kişilik da Mis'i kolaylıkla yakalıyarak geçtiği gö

bir talebe grupu başlarında Parazito-· ruldıi. Düzlükte ve yarışın nihayetine üç 
log Dr. Nevzat Tüzdil olduğu halde dort yüz metre kala artık Gonca'nın koşu
memlcket içinde haralar ve bakteri- yu kazanacacı muhakkak gibi idi. Çünkü 
yoloji laboratuvarlarında tetkikler ad_eta yeni başlar gibi bir süratle ve çok 
yapmak" üzere bu akşam şehrimizden rahat geldiği görüliıyordu. Vaziyet sona 
hareket etmişlerdir. (a.a.) kadar değişmedi. Ve pay Ahmet Atman'ın 

sahip olduğu Gonca birinci oldu. Jokey 

Beşiktaşlılar altmcı dakikada güzel bir 
sayı kazandılar: İbrahim'in kaleye çektiği 
şUt golposte çarparak geri geldi. Hakkı 

tam yerinde bir fırlayışla topu ağlara tak
tı. 

31 inci dakikada Sulhi, şahsi bir iayret
le V cfa'nın beraberlik sayısını çıkarmıya 

muvaffak oldu. 
13 üncıi dakıka.da Hakkı, cidden nefis bir 

elitle ikınci GOliı attı. Beşiktaş birinci dev
reyi bu suretle 2-1 faik vaziyette bitirdi. 

İkınci devrede oyun canlı ve seri tem -
posunu muhafaza ediyor. İkı takım da gü
ıı:el ve enerjik oynndılar. 

Ncvyork, 9 a.a. - Eski, dünya 
boks şampiyonu olup halen 46 yaşın
da bulunan "Jak Dempscy., tekrar 
ringe çıkacak ve bir temmuz 1940 ta
rihinde Georgie'de Kovboy Luttrell 
ile on ravutluk bir maç yapacaktır. 

Atlanta gazetesi, bu maçın hasılii
tından bir kısmının Amerikan kızıl
haçına verileceğini yazmaktadır. 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İstanbul 
muallimlerinin yeni bareme göre tan
zimi için bütçeye altmış bin lira tah
sisat konmuştur. 1890 muallim yeni 
barem zamlarını alacaklardır. Kıdem 
müddetlerini doldurup müfettişlerce 
haklarında müsb<'t rapor verilen 300 
muallimin de cetveli hazırlanmış ve 
tasdik için Ankaraya ögnderilmiştir. 

Yüksel< Ziraat Enstitüsü 
talebeleri Samsun' da 

Samsun, 9 a.a. - Ankara Yüksek 
ziraat enstitüsü talebeleri:tdcn 38 ki
şilik lıir kafile buraya gelmiştir. Ta
lebeler çarşamba ve Bafra'da tetkik
ler yaptıktan sonra Rize'ye gidecek
lerdir. 

Filips her zaman olduğu ıibi çok güzel ve 
idareli kostu. Atın sahibi ve antrenörü olan 
Bay Ahmet Atman'ı ve bu koşunun kaza -
nılmasına amil olan jokeyi Filips'i tebrik 
etmek bir vazifemizdir. Bayan Nihal Atlı
nın Mis ismindeki tayı koşuyu baştan iti -
baren önde götürmesine rağmen kesilmedi 
ve ikinci oldu. Bay Fevzi Lutfi Karaos -
mıın'ın Thais'i üçüncü oldu. Zaman 2,45 da
kikadır. Birinci ile ikinci arasında.ki mesa
fe 2 boy, ikinci ile iıçüncü arasındaki me -
safe 1 boy, üçüncü ile dördiıncü arasındaki 

Beşiktaş penaltıdan Hakkı'run ayağiyle 

bir gol daha yaptı ve maçı 3-1 kazandılar. 

Fener - Galasaray maçı 
Son maçı Fenerbııhçe ile Galatasaray oy

nuyordu. Stadyomdaki kalabalık on binı 

a$mış bulunuyordu 
Birinci devrede lenerliler, rüzgarı arka· 

larına almışlardı tık dakikalardaki dene -
melerdcn sonra snrı - lacivertliler oyunu 
Galatasaray nısıf sahasın~ geçinnıye mu • 
vaffak oldular ve ilk gollerini, 23 üncu da
kikada Nacı'nin 25 metreden attığı sıkı bır 
şutle çıkardılnr. Bir dakıka sonra da Eş -
fak'ın hatilı bir earjını hakem cezalandır
dı 30 metreden atılan firıkık, Fıkret'ın ko· 
şeyı bulan bir şutu ile ıkıncı Fener golunu 
temin etti. 

Fenerliler bir dakika içinde iki gol çı -
kamıışlarch. Bu muvaffakiyetin kısa siıren 
hareketsızliği bir gole mal oldu ve Sala • 
haddın daha 24 uncü dakikada sıkı bir şıit
le Gala tasarny'a bir gol kazandırdı. Devre 
bu şekilde 2-1 Fener'in lehine bitti. 

Jkınci devrede ruzgaı Galatasaray'ın le
hinde ıdı. Oyun mutevazin başladı. Gala • 
taseraylılar vaziyeti kurtarmak için, hemen 
daima Gunduz'u kullanarak hiıcumlar ya -
pıyorlar. Beşinci dakikada Sarafim, Ciha
dın bir hata yaparak kaleyi boş bırakması 
neticesi topu kafası ile sokarak Galatasa -
ray'ın beraberlik sayısını çıkardı. 

23 uncıi dakıkada da Naci demir gibi bir 
şiltle takımını galip vaziyete çıkaran sayıyı 
yaptı. 

Bu gol oyunu baştan başa sertleştirdi. 
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Kara görüşlüler 

Ş urada, burad:ı: tamdık, tanı
madık bir takım adamlara 

rast gelirsniz: bunların suratları 
asık, yüzleri kederli. gôz/eri sisli
dir. Bir iki sözden sonra, dünyd h5.
diselerinden, yahut da o hadiselerin 
bir tek ve en kötü t.1rııl111dan bahse 
girişirler: 

- 'Fena, derler, fena günlere kal
dık! 

Bunlaı kara göruş!ü insanlardır 

ki kendi gevşek irarfelcrini, zayıf sı· 
nirlerinı size de aşılamak arzu
siyle yanarlar. Onlar ıçin hal ~Üp· 
heli, istikbal tehlikclıdır. Bütün iyı 
günler, bütün refah ve saadet mazi. 
de kalmıştır. 

lnsanlaı sade şimdi böyle düşün· 
müyorlaı. Geçmiş '.ııımtnda da böyh 
düşünen adamlar olmuştur. Bunla 
rın içinde zamanlarının kalbur üs 
tüne çıkmış şahsiyetlerı de vard11. 

Mesela lngiltere başvekil Willian 
Pitt 1783 senesinde şunları söyle
mişti: 
"Etrafımızda haraplıktan ve ümit 

sizlikten başka hemen hemen hiç 
bir şey yok gibidir . ., 

Wilberforcc piskaposu da 1800 

yılının ilk aylarında şu 
sarf etmişti: 

sözleri 

''Evlenmeğe cesaret edemiyo
rum. lstikbal karanlık ve karar-
sızdır." 

1 ngilterc kraliçesi Adelaidc'in 
1837 de söylediği söz de şu: 

"Bir tek arzum vardır: gelecek 
ihtilalde, onun gibi cesaretle Mari 
1ncuanet'in rolünü oynıyabilmek!,, 

Lord Shafıesburg 1848 de şunu 
öylemiştir: 
"Hiç bir şey lngiltere impara

orluğunu batmaktan kurtaramıya
aktır.,, 

1849 da Disraeli'nin eöylediği 

.JZ de §ııdur: 
"Endüstride, ticaret ve ziraatte 

iç bir ümit yok . ., 
Wellington dükü de 1851 de ölü 

.ıünden az önce şunları söylemiş· 

tir: 
"Allaha şükür olsun ki etrafı· 

nızda toplanan inhizam ve izmih 
lali görmekten beni kurtarıyor.,. 

Bu büyük adamların bile bu ka-

ra görüşlerini zaman ne kadar az 
haklı çıkardı! 

Onun için tarihİll seyri içinde 
pek kısa bir mesafeyi kaplıyacak 
hadiselere bakarak onlardan kara 
hükümler çıkarmağa kalkışanlar, 
biraz durmalı, biraz düşünmelidir
ler. 

Tuhaf rekorlar! 

Yer yüzünde sık sık yeni rekor
lar kırıldığını duyarız. Bu rekor
lardan bir kısmı spora, bir kısmı il
me, fenne yardım eder, onun için 
takdire değer şeylerdir. Fakat bun
ların dışında kırılan bir takım re· 
korlar da vardır ki hiç bir şeye ya 
ramaz. 

Mesela: dünyanın iskambil oyrız-. 
na rekorunu tam 56 saat devam/ 
;urette oynıyarak, bir Yugoslavya 
ı kırmıştır. 

Cigara içme rekoru da 14 saa· 
rdı ardına 144 cigara içen Gcorg 
I':zanoff isminde bir tiryaki tara 
fından kırılmıştır. 

Dünyanın bira İ<;mckteki sürat 

rekorunu bir Londralı elinde tutu
yor. Bu adam bir duble kadeh bi
rayı üç buçuk saniyede içmektedir. 
Lankaşayrlı bir İngiliz de sürek

li bir :surette 122 saat piyano çala
rak bir başka rekor kırmıştır. 
Bunların içinde en meraklı re

kor; San Fransisko'da bir Ameri
kalı talebe tarafından kırılmış bu
lunuyor. Bu delikanlı, beş dakika
da tam kırk kızı öpmüştür. 

Spor rekorlarını kıranlara kupa 
vermek adc:ttir. Yukarıda anlattı
ğım rekorları kıranlara ne· veril
mesine taraftar sınız? Kupamı, so
pa mı? 

Denizaltının ilk murileti! 

1914 - 1918 harbinin son senele
rine doğru ve 1939 - ? harbinin ise 
:ık deV"relerirıde muharebe haberle
; arasında adı fazlaca geçen si
ihlardan birisi denizaltı idi. 
Bu sinsi silahın ilk hfınerini ne 
wıan gösterdiğini bilir misiniz? 
lundan tam 76 sene önce. O zaman 
lmerika'da sivil harp oluyordu ve 
•u 1 numaralı denizaltı gemisi fe
'eral hükümete ait Housatoine is
ıinde bir gemiyi batırmıştı. 
Batıramaz olsaydı! 

T. t. 

Bayanların bir kısmı 
heyecanla seyreder 

•.. Diğer bir kısmı JaJ, 
tuvaletlerle salıda 

dola§ıyorlar ' 
mesafe bir boyundu. Muştcr~ 
yan 41,30 lira plise sırrısiylc 
185 kuru~ verdi . 

Dördüncü ko§U : 
Dördıincü koşu birinci 1noı>~ 

İki yaşındaki yerli halis kaII ı 
ve dişi taylara mahsustu. 11< 
lira mesafesi 800 metre tdi. 

Bu koşuya kayıtlı bu!un3Jl ~ 
Koç'un Kamelya ismındekı ~ 
madı. Digerleri arasmda cer~ 
ı;uyu Bay Sait Halim'in lceı>'"' 
yetiştirdiği Hunahatun ismırıÔ 
!aylıkla kaznndı. Bay Salih 1" fi 
tayı ikinci Bay Fahri A t!ınııı ~ 
cü oldular. Zaman alınamaıt11\ 
ile iktn<ıi arasındaki mesafe 1• 
ile üçüncü arıısındaki mesafe 

11 
boydu. Müşterek bahis gan>461 sıraslyle 135 ve 200 kuruş ver 

Beşinci ko§u : .. fi 
Beşinci ko:ıu çöl koşusu ıdı. ,ıı 

ha yukarı yaştaki halıs kan ar ıJ 
raklara mahsustu. lkramiyes~ 
safcsi 2400 metre idi. Bu it ol 
içinde mesafelerin kısalığı d 'el 
muvaffakiyet gosteremiycn ~ 
meşhur avutsayderi, Çeleni< ıs' 
şusunu görduk. Yarışm sonlar~ 
katarda fırsat kolhyıın B~>' d~ 
saroglu'nun Çelenk'i viraJı 1 
kuvetle hucum ederek rakı!' 
birer geçti. Sonlara dogru 13~ 
kı bir mücadele etti ise de b f' 
mıya muvaffak oldu. Ve koş~ 
!arak bitirdi. Jokey Filips b 
mühim galibiyeti kazanarak t 

miştir. Bay Niyazi Kurtay'rıı 
kinci, Bay Dündar Gundo.>''1~, 
üçüncü oldu. Zaman 2,55 dalcı 
rek bahis g:ınyan 200 plase sı 
120 ve 140 kuru& verdi. 

Altıncı ko§u : ·ıfi 
Altıncı koşu İncesu koşusu 1 .,,~ 

daki yerli yarımkan ıngiliı: er~ 
taylara mahsustu. İkrnmifCSı 
sa.fesi 1400 metre ıdi. Ko$u>'~ 
lardan yalnız Alev koşmadı ıır' 
sındaki koşuyu Bay Saıt l'I'\ 
harasında yetiştirdiği Şehn•J! ~ 
yı kolaylıkla kazandı. bıt tP".ı 

Ho.kiknten çok gıizel olan ıt1 
rahat olarak adeta tutarak bil 
dakikada yapması kendisiJı.İflste 
arasında rakibi olmadıgını ~ tıl 
Fevzi Lutfi Karaosman'ın eyı 
d Bay Mehmet Alı Ya!ıın'ıll ııcl 
cü olmuşlardır. Birinci ile ık~~ 
ki mesafe uç boy, ikinci j)c u ur-' 
daki mesafe ise bir boydu. ~o. -ti 
ganyan 125, plase sırasıylc 1 

ruş verdi. 

Yedinci koşu : " vı;rt 
Yedinci ,koşu handikaptı 

yukarı yaştaki yerli yanrıı 1'3~e 
kısraklara mahsustu. lkr•ı11 1 

mesafesi 2000 metre idi. ıtd' 
Bay Talit Atcan'ın CesUr tl' 

taşıdıgı 49 kilod:uı istıfade c ıe 
bir birincilik kazandı. Jokc~• )'I 
Bay Fevzi Atlıoglu'nun Al ;rııır~ 
ile ikinci ve M. Vaganofuıı ııt"'~JI 
deki kısrağı üçüncü oldu. Z ııı""'..ı 
kikadır. Birinci ile ikinci ar•:ıı 
fe yarım boy, ikinci ile uçun ilo 
mesafe ise bir boydu. Mu$t;r ~· 
yan 11,40 plase sırasiylc 34 ~0,oP 
verdi. Üçiıncu ve dorduncu ·ıtı~L 
daki çifte bahiste Gonca • f'li\ı":.ı.ı 
bienzonunu bulabilenler bır 
kabil 44,50 lira aldılar. 
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'fe Sovyetlerbi rliği 
''ile d 
i llt h eınokrat devletler Taarruz ve mukavemet İngiltere'de '-lıbe ~ arebenin ba§ladığı 

ftlııaı~h~e~e?1 her gün, ingi
rıcı politikalarının, 

b'~nlaşarnamalarındaki 
. it Uyblik vuzuhla tebarüz 

lr İn 'f . d l .. arı esın e yapı-
lıal,~Uzakerelerinin içyü
ltthı .hıarnıştır. Sovyctler, 

ıs .. ~;~!~.~,!~!!.~!:.., .... _\ 1 mil~~n londd~I~ fazla c::~::., muvazene 
karşısında gerl çekilmek suretiyle lran· gemı ınca e 1 ıyor ku d ld 
sız kumanda heyetinin alman erkanı· Fransız resmAı f mevhum bir vet eği ir 

I 

h hı .1
1~kıtaa uğramasın-

barbıyesı tarafından intıbap edilmış o- ve olamaz 
lan yerde ve saatte kendisine kati mu- Londra, 9 a.a. - Press Associati-

.._ gı ıl.,) • f 1 
·~lttect· erı ve ranınz arı 

barebeyi kabul ettırmek istiyen alman bü' 
hesabını alt üst etmiş olduğunu beyan h bl 1 1 ı on'un verdiği malUmata nazaran, • 
etmektcdır. arp le ıg\J erı yıik Britanya·nın deniz kuvetleri, har-İae, ~rler, İngilizler ve 

· d vyetlerin Moskova e .. Aynı mahalil, lransız kumanda he - hın bidayetinde olduğundan daha faz-
yetinın henüz ı'nisıyatıli elıne almamış • 

~· ıyı niyetle hareket 
1 

•e İleri sürdükleri bir 
,er kendileri tarafından 

o/dugunu fakat istedigi zaman alabıle- Faris, 9 a.a. _ g haziran sabah teb- lalaşmıştır. Bugün tezgahlarda, hır 
ceğınl illi.ve etmcktedır. liği: · milyon tondan fazla harp gemisi inşa 

t t olıa b ·ı .. k 1 n t' ı e, muza ere e-
• e ıce . ~· • · . vermıyecegını, 

bliıtler ile anla§mıya 
~ ulunduğunu söyle

~g" 0 •kova görü§.:Oeleri 
b11 ~~~ kadar if§a edilen 

'tiıli s:Z•kerelerin inkıtaı 
~te11 "Yellerin üzerine 

'il, d Uzaktır. CörÜ§mele~ 
""k, eınokrat devletlerin 
Yd r,, h' · · 

l1td d ıç •hmatları olma· 
t . l ır V b .. 

~ •~leın •. e u ıtımatsız· 
Loloııy errııtlerdir. Diğer ta· 
'ldlr •, Sovyet yardımını 

~ re1ddetrniştir. Bu şart-
oa"ov .. k 1 • aaeı· a muza ere crı-
ıce vernıesi beklene • 

'okr 
ı.tiiphe ~t devletlerin Sov-
"IO&lt ıfade eden bu poli

. ova g" .. 
d ~. 0ruımelerindc te-

ltot~ııldir. Bilakis Mos -
~ ... lu hava, Sovyetlerle 

Dünkü askeri vaziyet 

Saat 13 de: 

Bütün alman kuvetleri hücuma 
geçti 

Parls. 9 a.a. - Havns ajansı askeı t \'a· 
zi~ct hakkında saat 13 te 8.§:ı.ğıd:ıki malQ· 
matı vermi tir: 

Hu s:ıbah yeniden hilcumn !mikan al -
man kuvetıeı·i. garp cephesi llzeı inde bulu· 
uan alman kuvctıcnnın hepsidir. Bu ku -
~etler zırhlı fırkaJıu· h u·ıç olııını, uzere llO 
veya ıun fırka olıırnk tahmin cdılmektedir. 

Bu muthlli klıtlc denizden h.rgonn a ka 
dar hücum hnlındedlr Bu fırkaiıu·dan şu 
suretle dağıtılını11 olduğtı soylcnebllir: 

40 fırka denl?.dcn "Olso"c kadnr muha
rebe etmclctedlr. 

10 fırka Alsne üzerinde Soı on etra· 
fındndır. Yulmrı Aiıınc ılc Uhanıpagnc do 
40 fırka mevcuttur. 

Almanlar tarafından dUn kazanılan ıu·n· 
zl muhıı.rcl.ıcye iştirak eden ordu mcvı.,'Uchı
na ve blllınsııa alınanlıırın verdikleri mılt
hlş zayıata naznran zayıftır. Sonune lızc
rtnde ıılınnnlann yalnı?. llç gUn muharebe
den sonra ikinci saflarını ileri surme~c 
mecimr knldıldnrı bılhassa kaydedilmekte· 
dlr. itada etler arasında l 935 

,1:ıer;,!er~ g!den kar1Nılıkl~ Saat 15 de : 
tnda ogmu§tu. azı 

kr, •ovyet harici politi- • • l 
l t.._ l devleti 1 . b' r·· Fransızlar aynı azım e 
... ~bb·· ere ı§ ır ıgı h b d' l 
·qferıı Ua etti. Ve hatta ü- ar e ıyor ar 
ko '•Yorıat h Paris 9 ıı.a. Saat 15 de Havas ajansı 
1 laııiniatı • er memle • nskC'rl \'~!yet hakkındn aşağıdaki telgrafı 
I eftrek ere bujuva partile- neşretınlgUr: 

ıı. lrı halk cephesi k'om- Askeri mrıhfıllrrin kıuınatinc göre, bu· 
Q~ Yap11 • • • glln, çok mlıhlm bir gUn olacaktır. Her ne 

•erı,ı ?1ası ıçın emırler pnhasımı ahırsa alsun netice almıık ıııtıv n 
'da e~ ıçinde lngiltere'de 1 dUşman bUtlln kuvetıcıini muharebe h -

'~. So •ktidard b 1 a I' na slırm!lş iSı' de, dun hllcumıı lmroı k ..n 
Ilı "Yetı • a. . • ~ un n f ız kıtnlnn, buglln de muharebeye ay-
ı_ ~ile . erle ı§bırlıgı yap - nı ınıle bıışlamı tardır. 
"~ı lllırrerı çek.indiler. Fa- DUnkil şıddclll ınuhnrebclcrdon sonra 
h 1 delrıok • . eı.ı oiddelll nlmıın hücumu çıluşını cenup hı· 
llk rasıyı koruya • tlkıımeUnde ynpıırnk Amien'in cenup böl· 

'lıelıll ~ePhesi kombinezon· gcsinden Noye ırmağı üzerinde Beauyaııı e 
)'lJ) 1 'llette yıkıld Bazan 30 kilometre kadar mesafedeki Brteteul? 

"tıı 1 ilrı tah • 
1
' bolgeslne kadar terakki etmiştıı Dahu do-

tİbj rıkatla; Fransa- ğuda P<'ronne'ın cenubundan iki htıcum 
"'Gd,h' ba.~an da dııardan çıkmıştır. Biri, OIAc üzerinde Nonyon istl
ti~j alelerle· Is an a'da kametındc, lliğcrı de Nonyon ile Breteuil 

' Çeınb ' ~. .'! . nrn.sındııkı .Mondidfer istikametinde Dllş· 
et ~lrf erleyn hukumetı, manın elde ettiği kazanç :r:altdlr, bir kaç 
"'l'll ·ı_'nda Nazi Almanya- kilometreyi geçmemektedir. .Almanlar 

tttıı1 11lİ fek·ıd • t Brcsle ııcı Nonyon arasında 40 fırka Ucri ,y ı. t.. ı e tatmrn e • U ılişlerdir. 
"O '11t1 ,. .. • s rn .. k 

t' "Yetı er ı gucendırme - Almanlar taze kuvet şurme 
llc etr ~lr Münih konferan- zorunda kaldılar 
&I •rı rn d'I V 'h )- °"ilk)' , e ı er. e nı a- Somme taan.zunun bıu langıcında ıı1 -

1 l>lığ1 a Ya kar§ı Alman- manlaı· muhaıebe hnttınua 27 fırkadan mil 
.~. &1ı)t &on darbe üzerine rekkep ilk satlarım kovmuşlardı. Bu ılk 
ı, • 11 tar safın yıpranması o kadar buyllk olmuıtur
ıı 1Still'ıat a.ftarı d~vletl.crin ki, dlin almanlar, 20 fı~ltalık ikinci ~afla -
~· lııı·ı arını tekhf ettıkle· rını siirmek mecburiyctmde kalmışlll!dır. 
"C)') ı lere b dd • oısne'ın doğusunda, 10 alman fırkruıı 
~b· ~ller · • unu re. ettı. zırhlı fırkalarla blrlıkte Aisnc nehrini gc

Bir kaç gündenberi taarruz edilmiş edilmektedir. Diğer taraftan, harbın 
olan mevzilerde, muharebe aynı şid - başlangıcından beri İngiliz bahriyesi, 
detle devam ediyor. Şimdi, şarka tloğ- elliden fazla müsellah ticari gemi 
ru Argonne'a kadar uzanmıştır. Cha· kruvazörüne sahip olmuştur. Bunlar
teau Porcicns bölgesinden Chesne Po dan birisi kayıptır. Ayrıca, tali ve 
pulcux bölgesine kadar, düşman, bu- yardımcı olmak üzere 1.500 muharip 
giin fecirle beraber, son derece şid- gemi sahibi olmuştur. Bunların 58 a-
detli yeni bir taarruz yaı>mıştır. dedi kayıptır. 

d bü-Akşam tebliği . . Alman filosu ise, mevcu unun 
Pııris, g a.a. _ 9 hazi~ 11 akşam teblıgı: yiık bir kısmını kaybetmi tir. 

Bu sab:ıhkı teblıgde bıldirildifi veçhile, Kurtarılan gemiciler 
duşman, evelkı hucumlarına devam etmek- Lonclra, 9 a.a. - Bir alman denizal-
le beraber taarruz cchpesını Argonne'a tısı tarafından batırılan Carinthia ge
kadar genişletmiştır. Duşman Bresle uze - misinin mürettebatından 200 den faz
rindeki tnzyıkını azaltarak zırhlı kıtaları - la zabit ve tayfa, ingiliz sahillerinin 
nı J'orge - les - caux ve Argueıl bölge .ın. bir nokns·na çıkarıl nıştır. 
den Rouen ve Gısors bolgelerıne dognı J • 
sünnuştur. Bir kaç keşıf mufrezesı Rouen ngi/iz donanmasının zay1atı 
ve Pont de Larche varoşlarına varmış ve İngit;·; donanmaı;ının ş;mdiye ka -
Seine nehrini geçmiye beyhude yere çalış. dar ugramış oldugu zayiatın liı;tesi: 
mıştır. Daha şarkta Montdidier ve Noyon On beş hattı harp gemisinden bir 
arasınd du manın tazyıkı dunkunden dn. gemi, tayyare gemisinden birı, 62 kru
ha hafıf olmuştur. Filhakika alımın esırJe. vazorden iki kruvazör, 185 torpito 
rin ıfadelerine gore bu bolgecle duşımın ; muhribinden 21 i, 58 tahtelbahirden 
dun otleden sonra cıddi muvaffakıyetsız ·ıs tahtelbahir. 108 mayn gemisi, kara
lige ve çok buyuk z:1Yİ~ta ugramıştır. Bu - kol gemisi, ve gambottan altı tanesi 
gun ôgleden evci Oıse ıle Aısne nrasın.da _ I 
Noyon'dan Sois ons·a kadar da boyle ol • zayı 0 muştur., ___ _ 
nıustur. Bumda da du mıın ordularından bi
ri acı bir surette sarsılmıştır. Du man bu
radaki taarruzuna Sois ons yakininde Aıs. 
ne'in cenubuna yeni zırhlı kıtalar mUzaha
reti altında yeni fırkalar surdukten sonra 
ancak ogledcn sonra tekrar başlamıştır. 

Durdurulan alman taarruzu 
Champacne'da duşmanın Chateau Porci

Alman resmi 
tebliğine göre 

askeri vaziyet 
Fuhrer in umumi karargfüıı, 9 a.a. -

haziran tarihli tebliğ: 

en ve Argonnc arasındaki butun cephe uze. 
rinde şafakla her, her ginşti i buyuk tn -
arruzu kati surette durdurduk. Duşman 
Alsne nehrini ancak ikı noktad:ı geçebil • 
miş ve buralarda mukabıl taarruza geçil • 9 

Somınc ve Olsc bölg ııinde cereyan e -
den 4 gUnlllk nıuhar!.'beden sonra alman 
piyade ve tank tırkllları hava kuvetleriyle 
ıııkı bir teşrikimesai halinde hUhlm dllş· 
mnn kuvetl!.'rini ortadan knldırmıg ve kıs
m<'n yeni cepheye gelen diğer bazı düşman 
kıtalıınnı da geri rrllrmUşlerdlr. 

miştlr. 

Duşman Vou:ı:iers'nin şimalinde hatlan
mu:ın arkasına paraşutçuler indirmiştir. 

Bu paraşutçuler halen muhasara edilmiş -
tir. 

Kıtalarımız yorgunluklarına ve adeden 
dün olmalarına ragmen şiddetle ve kahra -
manca döiuımefe devam edıyorlar. 
Avcı ve bomb lrdıman tayyarelerimiz ha

reketlerine devam ederek, duşman avcıla -
rının ve dafi toplarının şiddetli mukabele
lerine ragmen zırhlı teşekkullerin ileri ha
reketlerine karşı koymuşlnrdır. Öğleden 
evci yııpılan iı;tıkşaflar bır çok kolların a
gır zayiata maruz kaldıklarını ve mühim 
miktarda malzeme terkettiklcrini gbster • 
miştir. 

JJ7C &ılilJOIJlJ~ 

Düşmanın alman hUcumunu her ne pa. 
hasına olursa olsun durdurmak teşebbllsU 
rudrn k&lmıaıbr. Afakı Selne l.11Ukan1eUnde 
dliımanın gerl mlldafaa hatları dellnmlıttr. 
Oüşmanın gcnıı lll§e ihtiyatları ve tesisat
ları :ı:aptetmlştlr. 

Hnva kuvctıeri ordunun Somme nehri 
cenubundaki ileri hareketine muzaharet 
etmektl.'dır. Topçu ve hava dD.fl tayyare 
mevzileri ve her nC\1 kollar bompardıman 
edılmlştlr. Kıtaat ve tank tahaşşUtıerl da· 
ğıtılnuştır. 

Daha şarkta fırkalarımız dUşmanı tA -
kip etmektedir. Muharebeler esnaBında 
Alsne nehri Solseon'un ııarkından ve gıı.r • 
hından gcçllmlııtır. 

YUNUS NADi bu başlık altında diyor 
ki: 

''İtalya'nın harbe iştırakiyle Balkan -
lar sulhunun tehlikeye girmesi ihtımali
ne ıkarşı Moskova'nın sesi daha yuksek 
ve kati aksetmekte gecikmedi. Bir za -
mantar İtalya • bılhassa Rusya'yı kaste
derek - balkanlara hariçten gelebilecek 
tecavüz ve istlli hareketlerine asla mu
sande edemiyeceğini mukerreren ve ku· 
vetle ilin etmışti. Hakıkati halde Bal
kanlara Almanyanın inmesi dahi İtalya 
için bliyük bir tehlike teşkıl cdecegi mu
hakkak olduğundan o zıı.man ltalya'nın 

umumi mahiyetteki bu ilanlarının Al • 
manya'ys da şamıl sayılmasında mantık
sızlık olamazdı. Balkanlarla onu çerçe· 
veliyen sahalar hakikaten çok dikenli 
mıntakalardır." 

Balkanlar demek Adriyatik ve Akde
niz demektir, nazariyesini ileri süren ve 
rusların Balkanlarla olan alikasını te -
baruz ettiren, boğazlar mevzuu üzerinde 
duran muharrir diyor ki: 

"Biz bogazların sahibi ve muhafızı -
yız Şunu bilerek kı bu geçitlerin Rusya 
için iktısadi ve siyasi ehemiyeti diger 
her memleketten ileri gelır. Montro mu. 
ahedesinde Rusya'nm boğazlara nisbctl1! 
bu istisnai mahıyeti butiın ciddiyet ve 
samimiyetiyle nazarı dıkkate alınmıştır." 

Rus - turk dostlugunun ehemıyetine i
şaret eden muharrir, muttefiklerle yap
tıgımız anlaşmaların bu dostluk üzel"İn
de menfi bir teıırı olamıyacagmı da izah 
ediyor. 

VAKiT 

Milli Şefin seyahati 
ASIM US, Milli Şef'imizin Trakya 

seyahatinden bahsederek diyor ki: 

"Hukümet re sı vazifesini görduğü za
manlarda oldugu gibi cUmhurreiı;ligi ma· 
kamını işgal ettiği gundenbed de yaz ve 
kıı. soğuk ve sıcak mulihazalarını ha -
tıra getirmeksizin fırsat ve imkin bul -
dukça memleket dahilinde mumkun ol -
duğu kadar fazla seyahat yapmak, buse· 
yahatlerde gerek halk tabakaları, gerek 
hlik!imet ve ordu teşkilatlan ile yakın
dan t~maslarda bulunmak İsmet İnonu· 
nün yuksek hususiyetlerinden biridır." 

Muhamr, aiyaıf vaziyeti de JtOYle hu
llsa ediyor: 

"Mcmleltet':nizin harp harioi vazlye -
ti beynelmilel münasebetlerimizde nor
mal şartlan bozmuş değildir. Hatta bir 
noktadan bakılırsa bugunku Avrupa har
bi eski dostluklardan bazılarının kuvet 
ve kıymetini olçmek için mıkyas bile ol
muştur denilebilir." 

zeleleri 
(a.a.) Matbu.at servısi 

İKDAM 
Sovyetler ltalyaya karşı 
cephe alıyor 

AB1D1N DAVAR, bu baılık altında 
İtalyan tchdıtlerine '.karşı Rusya'da ha -
sıl olan harcketı zıha ederek dıyor ki: 

"Sovyet Rusya'nın hakıki menfaati 
asla Berlin • Roma mihverinin yanında 
degıldir. Almanya ile İtalya, kendılcrıne 
kah "aç" kah "dinamık" sıfatını veren. 
hakıkatte ise - bir halk tııbıriyle - bal 
gıbi emperyalist iki devlettir. Kaç lieıto
dir Avrupn'nın rahatını kaçının, Habeı 
harbinden bugunku harbe kadar butun 
tecavuzlere istilalara ve harplere sebe
biyet veren, dunyanın nizamını bozmak 
istiyen ikı devlettir." 

Muharrir diyor ki: 
"Sovyet Rusya'nın 1talya'ya yapufl 

ihtar çok mubim bir htdısedir ve İtalya
nın harbe mudahalc ko.rarı uzerindc mu• 
essir olacak mahiyettedır.'' 

T.AN 
Sovyetlerin ltalyaya ikinci 
ihtarı 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu batlr1c 
altında, İtalya'nın çıkardıgı gunıltülerua 
harp haricı olan iki buyuk devleti har• 
kete getırdığinı soyluyor ve diyor ka: 

" ... Amerika cumhurreisı Ruzvelt, 1 • 
talya'nın harbe girmesi ıhtimalinın art
ması karşısında muttefıklere yardımım 

tesrıe ve tacile karar verdı " 
Muharrir Rusya iç.in de şoyle dıyor: 
"Sovyet Rusya İtalya'nın ne Dalmaç

ya'yı işgalıne, ne de Balkanlara yaYJl • 
masın:ı musaa.de etmiyecektir. Belki de 
İtalya•nın harbe girmesi, Sovyctlerin de 
Balkan devletleri lehinde mUdahalesiJll 
icap ettirecektir." 

Yeni Sabah 
Vekayi kar,ısında 
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, alma. 

tarın scmpatılerinl tamamen kay'bettilD
lerini soyliyerek dıyor ki: 

"Dokuz aydan berı devam eden mu • 
harebe Alma.nya'dan korkup ta ona dost.o 
luk gostermek suretıylc hayat ve ıstık • 
llillerfoi kurtannıya çalışanlar için acı 
bir iflas te kıl etti. Alrnanya'nrn bır var. 
mış bir yokmuşa dondurdugu milletleri 
hepsı de Almanya arasında dosttular." 

Muharrir italyanlarm balapervazlık .. 
lnrından bahsediyor ve bir alman istill 
hırsının bugun bir realite olduguna i..,. 
retle diyor kı: 
"Fransızların kahramanca mukavemet

leri, ingilızlerın gayret ve yardımları be
şeriyet lehinde bir mucadeledir. Bu mü
cadelenin cihanşumul bır istihlis hare -
keti şcklınde muvaffak olması için el • 
den gelen yardımı yapmak her milletin 
borcudur." 

tla '"lif hıçın demokrat dev- çerek nehrin cenubundakl Tardcnols yuv· 
Lt, So 1 

aya} aukutu do. laları üzerinde ilerlemiştir. Alman pl)ado-
1"lı vl'etler 1 .1 , • sının nerleyiDi 10 - ı5 kilonıctreyl geçme
dı 'l'ıda. A ı ngı tere nın miştlr. 

Fransız şark ordulan 

Başkumandanının 

kısa biyoğrafisi 

Deniz ve hava harekatı 
Bu sabah Fransadıı.kl alman cephesinin 

yeni kısımlarında da taarruz başlamıştır. 
Tayyareler Cehrbourg limanını tekrar 
bombardıman etmişlerdir. 

Fransız tayyarelerinin faaliyeti 
l'ftıa1c "'lınanya'yı Sovyet· Bu sabah o.imanlar her tarafta t.narruza 

ıilolitilc lrıakaadını istihdaf aynı şlddetlc tekrar bQ.'}l~imdışlıı~~ 1~1~~:ıt~~ lt il Ilı . başka yulturı Alsnc ti?.cl n e 
~ti lltınd anevrası sezdıler. bir cephl.' ll?.r.rlnde yeni bir hlıcum. vu~u 

l!rj b adır ki Moskova bulmuştur. nu hUcum Chateo.uporcıen ıle 
'-•ti,._ •tladı v t b .• .. Chene - Populeux cı.rlıBındııdır. Bu yeni lılı
ffi ...,, 'Ve e a ıı mus. cumun Soissons bölgesindeki hUcunıla irU
~ llel" ..\) l'lrıedi. Sovyetler batı yoktur VI.' şiddetli topçu bonıbardı • 
)detıdi e l'rıanyası ile anlat- mımları ne hazırlanmıştır. tah it dil 

' .. l'rıniy 1 • Bl müddetten beıi 40 fırka e -tord::ı et erı bakımın • l.ır 1 ·du Du sabah alman piyadl.'si 
L. .. er mlş u unuyoı · d Montn dy 
"llb) • kUtıc halinde denizde deniz en ıe 
Şj ar a kadar fransız kıtaatınıı karşı kati bir 

't 'bcjj f ~tık tarihe malol- ye h . b ve gtrlıımt tir. Fransız kıtaatı 
' ı~ Jıı>ılt mu 81 e e., kar ı koymaktadır '- ıı:ar " ere ve Fransa her taraftn hllcumıara · 
~ · tı lak' ' l r es les caux bölegeslnde ser-

•ıtı, ç 1P ettikleri po- D ~ ';~g z~rhh kol fı·an11ız tayyarcle-
lc Sar elvirerek bu devlet- ~~~~ııh~:ı_ı:n~~rı neticesinde çok m~\him za. 

e erj · B koldan şimdi yalnız liıı eb b-· nı aramaktadır- ylata uğraını tır. 11 

t lla'in ,.;')'\ik delili de Straf· bir kaç gı up tutunmaktadır. 
~de1 l'iıl'tt::~d~va'ya sefir ola- Saat 16 da 
~I e erd 1 ır. Strafford •r erıb · 
'k· e kar erı Çemberleyn-
't ·ıt ed fı takip ettiği poli· 

or en b' ı· . 'I' l>art· • . ır sosya ısttır. 
\'d k j,.1• •sının elinden ik

e. y n b' k 
'lllit •tçi 'Ve 

1 ~ aç sene evel, 
ıı,~ 'klc~P b' lıbcral partile-

\>' Oıı ır "h 1 • ~ il k a k Ct!phesı" 
la ~' "r-ulına ·ı . .. 'd·ı .. "'~d sını ı erı sur -
ı Ilı' en i . 

>ı,1Hi. F tçı Partisinden 
~il dı ve ~~at Strafford 
~)"°alık lrıur.ferit olarak 
''tı~tırı,l'tt • ı_ubat 1939 • neş

ıll ~ enın b' 
tı~ll.\~ "'<>'Yy 1 ır fıkrasında 
ı:"'•~ı ecfegj ~t erle derhal bir 
"'''f ' İdi ~l'rızalarnasını tav-
•litıd'l'ıdarı 't l'İpps, Çember-
' en • errısil d·ı .. 

'lllh •lrtida e ı en zum-
tol-ij il ı:ıarrı rın alınmasını 

Alman tankları meydanda yok 
P . 9 a -·Forge • Les - Eaux arıs, a .. 

bölgesindeki fransız istinat noktaları 
arasından sızan kola ait alman tan~
ları bugün saat 16 ya kadar aşa_gı 
Scine'de hiç bir noktada görülmemış-

tir. • 
Alman tayyareleri bugün Parıs .ı:r110 

takasının bütün münakale yolları uze
rine büyük mikyasta hücumlar yap -
mışlardır. Pontoise bölgesin?e bom
bardımanlar bilhassa şiddeth olmuş-
tur. 

Nazırlar meclisi bu akşam saat 21 

de Elysee sarayında B. Lebrun'iin re
isliğinde toplanmış ve 22 de dağıl -
mıştır. 

Nazırlar meclisi askeri ve diploma-

tik vaziyeti tetkik etmiştir. 
('_ b~ l'~rdu k~a o kadar lü • 
.~I> t11ıı1cii B • muhafazakar 
' l)ı~~ 'Ye l:d aıv~kili Çörçil, 
lıii llif len gıbi eski hü- hesaplan gibi, Sovyetlerin bu harp 
'dı>->-aflrtta; an zümreleriyle hakkındaki hesapları da yanlı§ çık
~.~ ordu 

1 
mesai partisine mı§ olacaktır. Binaenaleyh Avrupa'· 

~"~~o: ~ri~Ps•· yı tehdit eden alman tehlikesi kar-
"'tıı lıl:iirı ın tavsiye ettiği şısında Sovyetlerin demokrat dev
t~lld alel"h Cy~Pılrnış bulunu· }etlerle yürekten yüreğe görüşmele· 

'dı._de· riı ..... e • t-ıpps'"ın Mosko - • l~ d c· ,. M k 'ya gön ~ ··• rı azım ır. ıpps ı os ova • ıt aı d'k 
la '"' • h11 .. :: 1 kate layık dermekle yeni İngiliz hükümeti, 

lı 'ıtı.ı "''"11 So ı k k h Qei· "ll. h' vyetlerle n- Sovyet dostluğunu azanma uau-

s'4tiı-·111dir. çı·~ İttifak bahis sundaki aamimi arzu&unu İspat et· 
'"' un1c·· 'd ~ ~11 eınıe1 • ll Sovyetler miş oluyor. Bu arzu Moskova a ay-

·r,, 'r d " ıst l • ·1· t ;~,, e ..\) ernez er. fa· nı hisle kar§ılanırsa, ıngı ız • sovye 
ı.ti/' tahak:.an~a'nın bü - münasebetlerinde bir salah beklene· 

umu altı a • ir. 

Paris, 9 a.a. - Şark ordutannda, ge
neral Weygand'ın yerine, şark ordu
ları başkumandanı olarak tayin edilen 
general Mittelhauser, 1876 da doğmuş 
ve Saint Cyr hususi askeri mektebin
de yetişmiştir. Askeri silsilei merati
bi muhtelif piyade alaylarında ve er
kanıharbiye emrinde geçirdikten son
ra, 1917 de kaymakam olmuş ve Fas a
layına kumandan tayin edilmiştir. Çe
koslovakya'ya giden fransız askeri he
yetinin erkanıharbiye reisliğini yap
mıştır. 1930 da yüksek harp şurası a
za1ıgına tayin edilmiş ve 1939 da Po
lonya'ya memuren izam edilmiştir. 

1940 da, şarki Akdeniz harekat mın
takası kumandanhgına gelmiştir. İki 
defa yaralanmış olan general, askeri 
madalyayı ve Ugion d'honneur nişa
nının Grand Croix rütbesini de ha
mildir. İki defa ordu emriyevmisinde 
ismi yazılmıştır. 

Bel~ika milli 
müdafaa nazır1nın 

kılalara hitabı 
Poitriers. 9 a.a. - Belçika milli 

miıdafaa nazırı Belçika kıtaatına hi
taben bir emriyevmi neşretmiştir. 

Başlıca şunları söylemektedir. 
Malınız mulkiinüz istilacının elle -

rindedir. Böyle bir felfiket karşısında 
sızlanıp şikayet etmemelidir, kendi
nize gelip. enerjinizi gererek, kaybo
lanları geri almağa karar vermelidir. 
Eli silah tutabilecek binlerce belçika
lı elyevm Fransa'da bulunmaktadır. 

Bunlar, yeni, kalabalık ve mükemmel 
siHihlanmış kıtalar teşkil edecekler ve 
bu kıtalara ,vatanı kurtarmak olan en 
şerefli vazife terettüp edecektir. 

Askerler, biliniz ki, aileleriniz, ba
di kendiniz i· 

Parlsio şimalinde ve doğu-cenubunda 
blrkaı.; tayyare meydanı ile Parisln batı şi
malinde şoseler ve dcmiryolları bombardı
man edilmiştir. Düşman ceınnn 68 tayyare 
bir ucu bağlı balon kaybetmiştir. 9 alman 
tayyaresi geri dönmemiştir. 

Gneisenau ve Scharnhorst safıharp ge
mileri de dahil olmak tfaere alman deniz 
kuvetıeri. Narvlk cl\•nrında döğtlşcn alman 
lotalnnnın vııziyetıerinl tahfif için amiral 
Marschnll'in kumandası altında aımal atla
sında hnrekA.tta bulunmuıılıı.rdır. Bu hare
kat l'snmıında vuku bulan muharebelerde 
bir muhnrebe grubu 8 hRziranda ingiltere· 
nl-ı 22.500 tonluk Glorlous tayyare gcıtıl -
siyle bir dllşman clestoryeıinl batınnıııtır. 
Diğer bir muharebe grubu 21.000 tonluk 
Ornmn nnkliye vapurunu, İngllterenln 9.100 
tonluk Ollploneer petrol gemisini ve mo • 
dcrn bir denlzalU muhribini baUmııııtır. Bu 
grup hir kaç :>'llZ esir almıııtır. Alman de· 
nlz kuveUeri harekAtına de\•&m etmekte -
dlr. 

Cumartesiyi pazara bağhyan gece, dUt
man hava Jmvetlerl de aimanyawn batısı 
Uzcrlne bıl!ıkınlıı.r yapmııı ise de bu baskın· 
ıar askeri hnsarata sebep olmamıı.ıur. 

Düsseldorf' a yapılan hücum 
DUssc Dorf, il a a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
(i 7 haziran gecesi dl\şman tayyareleri 

Dl sl.'ldorf üzerinde uçarak hiç bir asker! 
hedef ve tesisatın bulunmadıS"J kalabalık 
bir mahalleyi bombardıman etmişlerdir. 
Bereket versin ki, ancak altı ktııı hatif su
rette yanı.lanmıştır. Meskenlerin uğradığı 
zarar mllhlmdlr. 

Glorious'un battığı yalan 
Nevyork. 9 a.a. - İngiliz radyo • 

sunun kısa dalgalı Nevyork postası 
tarafından neşredilen• bir tekzibi, 
Glorious tayyare gemisinin batırıl • 
dığına dair olan bugünkü alman teb
liğini kat'i surette cerh etmektedir. 

Bel~ika hükumeti 
Poitries, 9 a.a. - Belçika ajansı 

bildiriyor: 
Bu gece, B. Pierlot, Belçika hükü

metinin merkezini kurduğu Poitri -
erse' gelmiştir. Hariciye nazırı B. 
Spaak, Paris'de ikamet edecek ve B. 
Pierlot da vazifesi icabı her hafta Pa
ris'e gidecektir. 

çin harp ediyorsunuz, Belçika alman
Iarın elinde kalırsa, bütün bunları 
kaybedeceksiniz. Bunları sizlere, an -
cak mücadeleye devam etmek kararı 
iade edebilir. 

(Başı 1 inci say/ada) 

lngiltere üzerinde bir alman 
tayyare.i dü§Ürüldü 

Londra, 9 a.a. - İngiliz radyosu, 
bir alman tayyaresinin 8 haziran ge
cesi lngiltere'nin cenubu şarkisinde, 
hedeflerine mitralyözle taarruz et -
mek maksadiyle çok alçaktan usarken 
düşürülmüş olduğunu bildirmektedir. 

Şiddetli hava muharebeleri 

bardıman tayyareleri dıişmanm munakale 
hatlarımı, yol birleşme noktalarına ve mu
harebe cephelerinin gerilerine olan hucum
larını devam ettırnıişlerdır. Keza kıtaat ta.. 

haşşutlen ve zırhlı muharebe arabaların -
dan muteşekkil kollar dn aranmış ve bom • 
bardıman edilmiştir. Tayyarelerimizden i
kisi dönmemiştir. Bu harekat gece de de • 
vam etmiıtır. 

Amiens'in şimal kapılarına ve Abbevılle 

bolgesindeki başlıca sevkulceyş noktalan • 

na ntır bombardıman tayyarelerimiz hü • 
Pıris, 9 a.a. - Hava nezaretinin tebli - cum etmişlerdır. Ardenne'lerde ormanlık 

ği: bölgelerde gizlenmiı muhımmat depolarını 
Kara lruvetleriyle srkı bir irtibat halin -

de çalışan tayyarelerimiz bu gece hareket
lerini ıiddetli muharebeler cereyan etmek· 
tc olan muharebe sahnesi ıizerınde teksif 
etmlılerdir. Tayyareler ust iıste munakale 
yollarının dıiğüm noktalarına Ham ve 
Peronne bolgesinde kafilelere ve kıtalara 
ıiddetli hucumlar yapmışlardır. Bombar • 
dıman tayyarelerimizin atışından sonra 
buyuk yangınlar gôrülmuştür. 

Düşman tarafından işgal edilen butun 
noktalar üzerinde kolların iaıe kafileleri
nin ve zırhlı kıtaların bomba ve mitral -
yözle hırpalanması butun gun devam et -
miştir. Bir tek bombardıman filosu duş -
manm üzerine 30 tondan fazla bomba at -
mıştır. Bütiın tayyarelenmiz üslerine don· 
mü$lcrdir. 

Tahrip edilen, dağıtılan 
tank kolları 

Avcı ve hücum tayyarelerimiz düşman 

zırhlı kıtalarına ve tanklanna karşı tahrip 
hareketlerine devam etmişlerdir. Toplu 
halde tanklar tahnp edilmiş, motorlu kol
lar donmiye mecbur kalmış ve tayyar~le • 
r.imizin ıiddetli ate5i altında dağdmışlar -
dır. 

Bu hareklt kara harekatiyle tam iş be -
raberliği halinde sevkedılmiştir. Avcı grup
larımız aym zamanda hem alman motorlu 
kıtalarına hücum ediyor, hem de bir ı;:ok 

muharebeler veriyordu. 

Fransız avcıları ve dafi topları birçok 
dıişman tayyaresi diışiınniışlerse de bun • 
!arın adedi henüz malüm değildir. 

lngiliz tayyarelertnin faaliyeti 

Londra, 9 a.a. - Hava nezaretinden teb
lii edilmittir: 

Dün, cumartesi, butün gün inıiliz bom· 

berhava ettik. Diger agır bombardıman fi
lolarımız gece Ardenne'lerde dogu ıimale 
uzanan bır bolge ıle Prusya Rhenanıe'sı ve 
Ruhr havzasında askeri hedeflen bom • 
bardıman etmlşlerdır. 

Yakılan benzin depoları 
Sahil muhafaza batnrynlıı.rımız gece 

Gand'da petrol depoları üzerıne bomba ve 
mitral>özlerle hücumlar yapmışlardır. Ge
niş hasanıt vukua getirilmiş ve mfiteaddlt 
yangınll\I' c;:ıkarılnıı tır Ru gece hıı.rekt'L -
tına iştırtık d n bütUn tn:n arci<'r llslerine 
dönmlı lcrdır. 7 si bombardıman tan; arcsi 
olmak Uz re dlln, avcılaı ımı?. tarafınd::ın 
ı dU,man tayyaresi duşUrtllmU tür. İki 
tayyaremiz ka) ıptır 

Muharebe bölgesi üzerinde devriye va
zifesi gören Hurricnne tayyaresi dtm 
düşmanın H lnkcl 11 ı tipinden 20 bombar
dıman tayyare. tnd n mlır kkep bir filoya 
tesadüf etmiş ve 6 Heinkcl dllşUrn.Uşler. 
dir. Dll man bombardıman tanarelcrine 
refak t eden 10 adet fc rschmldt 108 
bombardıman tayyarelerlnl tesirli bir su
rette hımayc edememlıılerdır. Mess rsch. 
mldt !erden de bir tane dilşUrillmüştUr. 

Bombardıman edilen alman 
§ehirleri 

Londra. il a a. Hava nezareti, diln ge-
ce ağır bombardıman tayyare} rının Al. 
manya ve şimali Fransada askeri h defle
re hU('\lm ettıklerlnı blldlrmckt dlr 

Abbcville'c ık! d fa hlıcum edllmi mü
him bir d miryolu kopriliıllnc, bir mühim
mat depoııuna ve dll man tayyare me:> dan
lan'lıa doğrudan doğru)a bombalar isabet 
ettlrllmişlır. 

Hollanda'da Elndhoven'de kAln bir dilı
man tan ıırc me:> danına da gece hücum e
dllmlşUr. 

DUren, Essen ve Euııklrohen clvarlann
da d!.'mıryolu depoları bombardıman edil
miş ve bu bombardımanları bil:> Uk yangın
lar takip eylemiştir. 
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Amerika'da müttefiklere 
yardım arzusu artıyor 

Silah irnalahnın h11landmlması sayesinde 
Müttefikler Fransa'nın şimalinde 
dayanırsa, yardım süratle artacak 

Nevyork, 9 a.a. - Avrupa'da cere
yan eden hadisata karşı Amerikan ef
karıumumiyesinde mÜşahade er\ilmck
te olan derin tebeddül, Amerika aha
lisinin müttefiklere derhal yardımda 
bulunulması hakkındaki arzularının 
aittikçe şiddetlendiğini göstermekte
dir. 

N evyork • Times gazetesi şunu ya
myor: Hitler mevki iktidarda kal . 
dıkça, zehirlenmiş ve terör altında ya
p.makta olacak bir alemden başka bir 
teY olamaz .. 

Jieraid Tribune gazetesi, bitaraflık 
~elelerini düşünmeksizin bütün 
memleketlerin, B. Ruzvelt'e zahiı o 
bacaklarından , bütün amerikalıların 

emin olduğunu yazıyor. B. Ruzvelt'
in, müttefiklere yard ım etmek ıçın 

aarfettiği gayretler. bi r l eşik Amerika 
için vatani gayretler teşkil etmekte . 
dir. Böyle gayretler politik fikirleri 
-her ne olursa olsun. bütün kongre a
zalarının samimi mtizaharetine la· 
~ktir. 

Müttefiklere yü.z hücum 
tayyaresi verebilecek 

Vaşington, 9 a.a. - Harbiye daire· 
.li-ı0rdu ve donanmanın tayyarelerini 
•yyare fabrikalarına iade etmek su· 
~tiyle müttefiklere yardımda bulun· 

Amerika • Japonya 
münasebalı 

Vaşington, 9 a.a. - B. Sumner Wel-
1 matbuata şu beyanatta bulunmuş· 

irleşik Amerika hükümeti, bütün 
emleketlerle dostane münasebat te

etmek veya bunları ipka eylemek 
zusundadır. Bu memleketler keyfi -
ti kolaylaştırdığı zaman bu arzusu 

........ .__ar. 

Japonya ile mevcut münasebatın i-

"letebilmesi hakkındaki bir suale ce
p teşkil eden bu beyanat, Japonya 

asifik'te statükoyu muhafaza etme -

e, ve bütün memleketlerin menafiini 
tehdit eden bazı politik durumlarını 
tadil etmeğe muvafakat ettiği takdir
de, birleşik Amerika'nın j aponya ile 
bir yaklaşmanın mümkün görüldüğü
nü ifade ettiği kanaatini vermekte -
dir. 

Berlin'deki ticaret 

ate~emiz geldi 
İstanbul. 9 (Telefonla)· - Berlin 

ticaret ateşemiz B. Sait Almanya'dan 
şehrimize geldi. Beiçikanın ışgalin
den sonra vaziyetleri meçhul olan beş 
talebenin mektuplarını beraber getir
di. Bu talebeler Hollandadadırlar. B. 
Sait Almanyadaki talebelerimizin va-

mağı natık olan ahkam çerçevesi da
hilinde müttefiklere yüz hücum tay
ya·resi vermeği karar altına almıştır. 

Bu tayareler beş mitralyözle mü
ceHhez Northrop sisteminde tayyare
ler olup faaliyet daireleri 1600 kilo
metredir. Tayyarelerde bir pilot ile 
bir mitralyözcü bulunmaktadır. İnfi

lak eden madde hamulesi, dört büyük 
veya yirmi küçük bombadır. 

Amerika yardımı süratle 
artacak 

Nevyork, 9 a.a. - Nevyork Times 
gazetesi, Amerika efkarıumumiyesi

nin müttefiklere derhal yardım lehin 
d · karar vermekte gösterdiği sürati 
bilhassa kaydetmektedir. 

Gazetenin Vaşingtondaki muhabiri, 
kongrenin umumi hissiyattan biraz 
geri olduğu kanaatindedir. 
Amerikanın müttefiklere yapacağı 

yardımın maalesef maddi zorluklar 
:lolayısiY,le derhal büyük mikyasta 
vuku bulamıyacağını izaha eden mu
tıabi r t-. merik:ı'., , n derl·al vanahô!eı- " 

ği mahdut yardım ve müttefiklerin 
.. iıan ımala.ıu. cı;rı c:tme ıe1. ::...ı.y cı>ın

de müttefiklerin Fransanın şimalin
de dayanabildikleri takdirde, Ameri
kanın .nüzahereti sfrratle ıırtacaktır. 

İngiliz iaıe Naım diyor ki: 

"Almanya kendi 
kendine abluka 

çembej·ini daralttı,, 
Londra, 9 a.a. - İaşe nazırı radyo

da bir nutuk vererek Almanyaya kar
şı sessiz sedasız yaptığı harbi anlat
mıştır. 

Nazir, Hitlerin Almanya etrafında
ki ablukayı bizzat kendisinin kapa
makta olduğunu kaydc:.ttikten sonra 
demittir ki: · 
"- Hitlerin muvaffakiyetleTi mu

vakkattir ve hesapsız zayiatı hesaba 

gelmiyecek kadar büyüktür. Şimdi
den ehemiyetli surette sarfedilmiş o-

lan ihtiyatlarını tekrar yerine koyma

sı imkaisızdır. Müttefikler onun ih
tiyacı olan maddeleri satın almak su
retiyle kendisine takaddüm ettikleri 

gibi petrol ihtiyatlarının sistemli bir 
surette tahribi de zorluklarını arttır
maktadır. 

Almanya artık harbi kazanmağı ü

mit ~demez. Müttefiklerin zaferi u
zaklaşsa bile kati ve emindir . ., 

ziyetlerinin normal olduğunu söyle
miştir. 

Bugün de Belçikadan Fransaya ge
çen sekiz talebemiz İstanbula gelmiş
lerdir. 

''Hak Büylik taarruzun· ( adôletin bulması ,, 
. . 

yerını ve ıçın 

İtalyanlar Musolini' den emir 
beklemeğe devam ediyorlar 

aydönümü '-----~ 
(Başı 1 inci sayfada) 

bozgunundan sonra almmağa bat • 
lanmııtır. Amerika'nın toplu ve tam 
yardımı ise, en son taarruz günleri- 16•8 

ne tesadüf etmiıtir. Bugün lngilte- 1 ~~·~4 
Milano, 9 a.a. - D.N.B. bildiriyor: nın muhtelif şubeleriJllC mensup her re ve Franaa'da bu hataların hesap- · 
Alman propaganda nezareti fert vazifesi başındadır. Efkarıumu- tarını sorarak, askeri tehlikeyi bir 

müsteşarının riyasetinde bir alman miye, beşinci kola mensup olduğun- de dahili nifaklarla artırmak istiyen ı g:~~ Ajanı ve meteoro 
heyeti Cremene'ye vasıl olmuştur Al- dan şüphe edilenlere karşı seri icra- yoktur. Bu hataların hakiki mesul- 12.50 Müzik: muhtelif 
man misafirleri şerefine verilen bir atta bulunması için hükümeti tazyik terini ve mahiyetini ancak harpten 1330/ 14.00 Müzik : haf~ 

ı 1 ·• - - • 18.00 Program, ve ~.ı:::ı ziyafet esnasında talyan nazır arın- etmektedir. sonra ogrenecegız. 18.05 t\füzik: <>da m~· 
dan Senatör Farinaçı irat ettiği bir Malta şehir ve köylerinde mütte- iki İmparatorluk, hayat ve hüri- 18.30 Müzik: radyo cd 
nutukta ezcümle demiştir ki : fikl er lehinde nümayişler devam et- yet mücadelesi yapıyor. Bu müca- (İbrahim özıür). 

19.10 Müzik. Çı.Janlar: 
"- Tairh süratle yürüyor. Hak ve mektedir. dele, eier bugünkü azim ve iki det Kozaıı~ Ve<:ih!:.ı 

adalet yerini bulacaktır. İtalyanlar ha ltalya Malta'yt istiyor memleket arasındaki kati tesanüt I - Okuyan: Ne~ 
zırdırlar. ancak Duçe'nin emrine inti- zayıflamazsa, ki zayıfhyacağma da- ~ - Arif bey • 
zar etmektedirler... Malta, 9 a.a. - Nasyonalistlerden ir hiç bir ali.met yoktur, bir kaç ~Niçisu~~ikiı;~! 

Alman müsteşarı da söz alarak de- 1 eski adliye naz ırı_ Ca~lo ~~llia Roma muharebenin neticesine bağlı değil- (~ir ıamh h~ 
miştir ki: radyosunda yaptıgı hır goruşme esna- ı dir. Avrupa kıtaaı uzun, çetin ve ~endi L

1
e;:/ ;J~ 

.._ Almanya bu harbi istemedi, . sında Mal tanın İtalya'ya terkini iste- yıpratıcı bir harp hali geçirecek, .4 - Rakım Elku'1 
Musolini harbin patlamasına mani ol- mişti . Bunun üzerine Malta sendikal her şey takötler çarpıımasınm nihai kı: (Bilmem ki 
mak için her şeyi yaptı. Bugiın dö- konseyi tarafından tertip edilen bir inkiıaflarına bağlı kalacaktır. makda mı bende}. 
vüşmekliğimiz sadece doğru ve de- mitingde Carla Mallia,yı takbih eden Cihanın en büyük kara, deniz ve P--A~f~~~ 
vamlı bir sulhun tesisi içindir.,, ı bir karar sureti kabul edilmiştir. Ka- hava devletleri mukadderatlarmı bizar ederken). fil 

rar suretinde. Malta işçilerinin müt- ortaya atmı•lar, milyonlar bog·az 2 - Mustafa Na 
J 'l" l l · .,. (ümitsiz bir se•i ngı ı.z yo cu ta.,,yare crı I t efik ordulara müzahereti için her boğaza gelmişlerdir. Avrupa bu har- 3 _ Şevki bey • 
ltalyaya uğrarnıyacak ı türlü fedakarlığı yapmak hususunda- bın tahribat tesirlerinden nesillerce (yayılmı, yareler)· 

k . 1 · 1 · · f d d ' I k 4 - • •• • - ıe•kefsa 
K h. 9 ' 'B . . h 0 ı sarsı maz azım erı ı a e e ı me - kurtulamıyacak •u veya bu •ekı'lde 

1 a ıre, a.a. rıtıs versaux d' b' ' .,. . .. .. .,. kartıma göz erin 
Airways ın Hindistan cenup Afri- 1 te ır. ıtecek olan harbı bır suru buhran- 19.45 Meıiı.ıeket saat • . 
kası ve Avustralya hattında kulandı- ! Bir ltalyan vapuru tevkil edildi ı lar t_akip edecektir. _ • ~~~~~~jif!~f~~ 
g- ı deniz tayyareler i Akdeniz üzerin._ R 9 - D N B . b·ı . Eger nerede olacagmı tahmın et- 20.00 Konu•ma ("_:.~t oma, a .a. . . . aJansı ı . d·- · . L· " d f h .. .. 20.30 ,. _..UDU 
de seyahatlerine devam edecek. fakat ~· · . '10 w ırıır 11•r mı.. " ~ a attı Qnun- terbiye5i). 

ırıyor . · d 1 1 d.. ••t 
yarından itibaren İtalyan arazisine S tefani ajansına göre. Tanca lima- t ef'k alman ar yobr~uhn uşlekr, v~d.ındu : 20.45 Müzik. Çalanlar: 
· · kl d . ş · <l' e ı ere uzı.ın ır azır ı mu etı mal N .Seyhun, F ınmıyece er ır. ım ıye kadar bu nındaıı İtalyanları alarak hareket e- b k k .. . tin Ökte. Okuyan.! 

1 B d . · ·d kk f . ı· 1 . ıra aca olurlarsa harp muddetı tayyare er ren ı zı e teve u cuı- den talyan bandıralı Vulcanıa vapu· k 
1 

b'l' _ ! . 1 - Bimeıı Şen • 
1 d b' . .1. h . . f d ısa a ı ır; onun ıç111 yenı taarruz (durmadan aylar yor ar ı . ru ı r ıngı ı z arp gemısı tara ın an I ti 1 1 

h 2 _ Arı'f be
1 

_ i . .. . . sa ıasın 11 ıer saatınae ge en a-
lta/yan vapurlarının selerlerı Cebeluttarıkta tevkıf edılcrek lımana b 1 . b ' "k h . t' d da hasiyet mi •at')• 

,_ d·ı . . er erın uyu e emıye ı var ır. 3 _ An' f be•. il 
•"V~c ı mıştır. , 

Roma, 9 a.a. - Pazartesi veya salı . Falih Rıfkı AT AY demit aklım alan)· 
.... N k ' 'd k 1 lt 1 Avrupaya hareket etmt>sı lazım ge- 4 _ .... _ ferahf 

~:;raııe1;; t;a~~a~~cnti~i':n e~:ea;; . ıcn ıs.765 dtonluk ıraıya~ band:raıı B"lkan ekonomı· =~:: =~~ki~: 
k·ı · 1 F k t b' t Conte Ver e yolcu vapuı u Şang.ıay- . .1 21.00 mev ı erı tutu muştur. a a , ır a- d k 

1 
k . . . 1 nekler. Sadi Ya• 

raftan da bilet satılmasına devam e- a a ma ıçın emı r a mıst ı r . 21.10 Konutma (ferı • 

dilmekte<lir. ltc:.ly 1 müd-hele hu• ~ ·,nda konseyi işlerini bitirdi 21
·
30 ~e~~se!e"'!~T~~ 

Teeyyüt etmiyen haberlere göre, hala müteı edc!!t Belgrad, 9 a.a. - Balkan antantı e- (tef:.H. Ferit A 
1 - ]. Haydn: ı 

Pazartesi günü Triyeste'ye hareket kvnomik konseyi dün mesaisini bitir- 2 _ F. Mendelı 
Roma, 9 a.a. - Havas : etmesi lcizım gelen Augustus vapuru mlşt•r Konseyin mesaisi muhtelif ko- bridler uvertürii. 

askeri nakliyeye tahvil edilmi,.tir. İtalyanın hangi tarihte askeri mü- · 1 k · d ' l · · 3 - Z. Kodaly: lıl 
~ TPısyo., ara ta sım e ı mıttır. 22.30 Memleket saat a1 

dahalede bulunacağı hakkında kati P.u cı kşam verilen bir tebliğde, ti- leri; ziraat, eshanı • Maarif nazırı müzelerin kapatılma
sını emretmiştir. Bu bir sanat eserini 
korumak maksadiyle alınmış tedbir
dir. 

Vati:_ nda da tedbirler alındı 
Aynı tedbirler Vatikan'da da alın

mıştır. Vatikan kütüphanesi, müzesi 
ve arşiv dairesi kapatılmıştır. Papa i
çin hususi zırhlı bir sığınak yapılma
sı düşünülmüş ise de papa, buna mü
saadesini vermemiştir. Papa, Aleks -
andr'ın Vatikan'ın hududunu göster
mek nzere aıvartan altı metre kcdın-
lığında yaptırttığ ı müstahkem kuşa
ğın kalesini kafi bir sığınak telakki 
eylemektedir. 

Hayfa'dan ayrılanlar 
Hayfa, 9 a.a. - 6 haziranda Calit

hea vapuru ile hareket edenler ara
sında Kudüs'teki İtalyan vis konsolo
su ile Banko di Roma'nın ve Adria
tica ajansının bazı memurları da bu
luimaktadır. 

Meksikada demirliyen İtalyan 
gemileri 

Meksika, 9 a.a. - İtalyan hüküme
tinin emrine tevfikan, bir çok italyan 
gemileri Meksika limanlarına demir
lemişlerdir. 

Maltada ihtiyat tedbirleri 
Malta, 9 a.a. - Halk her ihtimale 

karşı hazır bulunmaktadır. Müdafaa-

bir tereddüt hüküm sürmekte herde- cari mübadeleler komisyonunun, ıs yo - nulnıt borsuı 
vamdır. Burada hakim o!an his, İtal- 1 22.50 Müzik: cazband ( 

teml"1uzda stanbul'da toplanacak o- 23.25/ 23.30 Yarınki pro 
yanın harbe girmesinin geniş mikyas lan bir mahdut komite teşkiline ka-
dahilinde Fransadaki alman harekatı- rar verdigi bildirilmektedir. Bu komi
nın inkişafına bağlı olduğu merke- te, 'iptidai maddeler meselelerinin tet
zindedir. Bu hususta ~omadaki siya- kikine devam edecektir. 
si mahfiller Telegrafo gazetesinin di- Demiryolu münakalatı komisyonu, 
rektörü Giovonni Ansaldo tarafından bütün Balkan antantı memleketlerin
radyoda söylenen sözlere hususi bir de, aynı şimendüfer tarifelerinin tat-

İNGİLİZ Radyo firk 
Broadcaating Corporatio9 
lerde haber neertyatı 

rnana atfediyorlar. Ansaldo radyoda bikine karar vermiştir. TURKJ: 
İtalyan ordularına hitap eden bu gö- Diğer komisyonlar, ekonomik nha- İNQİ ZCE 

rüşmesinde Fransa ortadan kalktık- da. Balkan antantı devletleri arasın - : 
'tan l!lonrtl tngiltereyc karşı mttcade- daki rabıtaların. daha iyileıtirilerek 
lenin başlıyacağını ve İtalyan icraa- inkişaf ettirilmesine karar vermittir. 
tının işte o zaman hayati bir ebemi- Ekonomik konseyin gelecek celse

.. .. .. 
yet alacağını bildirmiştir. Buna göre si, 1941 senesi zarfında Türkiye'de trRANSIZCA 
mezkur icraat başlıca İngiltereye kar- toplanacaktır. 
şı olacaktır. 

ltalyan istekleri 

İtalyanın isteklerine gelince, Po
polo d'İtalia gazetesi bugünkü yazı
sında Korfu ile Giritli de İtalyayı 
tehdit eden Akdeniz noktaları ara
sında saymaktadır. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
iki film birden 

14,30 - 17,30 ve 21 de 

Gazete, Süveyş ve Cebelüttarık KADINLAR KULÜBÜ 
isimlerini saydıktan sonra İtalyanın 
Malta. Korfu ve Giridin topları al
tında mahpus olduğunu bildiriyor. 

Danielle Darryeux 
16 ve 19 da 

ŞARKICI KOVBOY 
Nihayet gazeteler, hariciye nazın 

tarafından Duçe'ye verilen ikinci ra
poru müttefiklerin İtalyaya karşı de-
niz kontrolünün ifasında suiistimal- Gene Autry 
lerine delil olarak göstermektedirler. ! ' Yeni Paramont havadisleri 1 

.. 

Ankara 
• Saatiyle 

21.10 
8.15 

11.00 
18.30 
18.15 
18.00 
20.00 
23.'5 
l~.15 
23.00 ••• 

- Yalvarıyorum size. burada kalmama sO 
din. Artılı: bcklemeğe tahammülüm kalmadı.o 
mak istiyorum. Ne olursa, olsun yaparını. 
maktan batka bir kabahatim yok. Şimdiye 
l.ıir yerde çalıtmadım. Tecrübem ve bilgid 
.:iır. Bu belki bir kusur olabili~. Fakat, ayn• 
meziyettir de. Siz ne isterseniz onu atrcııi 
kurtarın. Her emrinize itaat edeceğim. BeOİ 
rin, it hayatında tazım ~lan şeyleri öfretlrı 

Hızlı adımlarla geniş taşlığı geçti. Daİ ve loş mer
divenlerden çıkta . Birinci katta, sağ tarafdaki kori· 
dorun üzerinde, küçük ve havasız bir odada bir buçuk 
aaate yakın bir zaman bekledi. Nihayet, bu muazzam 
matbaanın sahibi ve dırektörü olan mösyö Rudolı 

Ravberg'in huzuruna kabul olundu. Direktör, fena 
döşenmiş, basık tavanlı bir odada, pencerenin tam 

yanına yerleştirilmiş eski bir yazı masasının arkasın · 
da oturuyordu. İçeri giren genç kıza dik, dik baktı 
Kardetine, mösyö Maksi'ye çok benziyordu. Fakat. 
aralarında büyük bir tark vardı Mösyö Rudolf, kar· 
deşine nazaran bir haylı yaşlı olduğu gibi, kaba ve 
aksi bir adam olduğu· anlaşılıyordu. Bundan batka. 
mösyö Maksi daima şık, parfümlü ve bir tiyatro yıl
dızı kadar zarif ve gösterişli bir erkekti. Hall>uki: 
bunun sırtındaki elbisenin rengi değişmiş, kravatl, 
buruşuk yakasının altına doğru kaçmış, iri kemikli 
ve kalın parmaklı elleri, mürekkep lekeleri içinde i
di. Tıbkı gece gündüz durmadan çalışan bir ameleye 
benziyordu. Gözlerinde, şüphe eden bir bakış, sesin· 
de- kalın ve ptirüzlü bir ahenk vardı. İlk anda ı.özle· 
rini anlamak mümkün olmuyordu. Dili biraz da al
mancaya çalıyordu. Homurdanarak söylendi: 

Ya.zan: Milıaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TORVMKUftE.'Y -26-

- Yetittireyim mi? Sen. beni ne aanıyo 
rada patronluk mu yapacağız, yoksa anaJılr. 
mı? 

- Şöyle biraz yakına gel. Kardeşim senden bah-
setmişti. Şimdiye "adar başka bir yerde çalıştın mı? 

- Hayır efendim, hiç bir yerde çalışmadım. 

- Pek ala, ne biliyorsun, ne yapabilirsin? 

- Şimdilik hiç bir şey bilmiyorum efendim. Fa .. 
kat, vereceğiniz işi kısa bir zamanda öğreneceğimi 
vadediyorum. 

Rüdolf Ravberg'in, dudaklarına müstehzi bir te
bessüm yayıldı. 

Gizella kızardı. Yavaıça k~eledi: 
- Sizi memnun etmek için elimden geldiği ka

dar gayret edeceğim. 
Mösyö Rudolf başını salladı: 
- Güzel, çok güzel. Ama hiç bir ıey bilmiyor

sun? 
- Öğrenirim. Hepsini öğrenirim. 

- Adın nedir senin? 
- Gizella Balogh, efendim. • 
Mösyö Rudolf, gözlüğünü taktı. Masanın üstünde 

duran küçük bir kağıdı eline aldı. Okudu, başını sal
lıyarak söylendi: 

- Tamam, tamam. Baban ne it yapar? 
Gizella, babası, anası hakkında mufassal malUmat 

\.erdi. Direktörün, kardeşleri olup olmadığı sualine 
de bir ablası bulunduğu cevablnı verdi. 

Direktör bir müddet önüne baktı. Düşündü. Son
ra baıını kaldırarak sordu : 

- Pek ali, kardeıim seni niçin gönderdi bura-
ya? 

- Burada. bana bir iş vereceğinizden bahsetti. 
Rudolf Ravberg, baıım salladı. Kaşlarını çattı : 
- Kaç yaşındasın? 
- On sekizimi bitirdim. 
- On sekizimi bitirdim de ne demek? Ya on se-

kiz, ya on dokuz. 
- On aekizimi bitirdim. Fakat henüz on dokuz 

yaşında değilim. 

- On sekiz de olsan on dokuz da, benim için hep
si müsavi. Ancak, lüzumundan fazla gençsin. Karde· 
şim. bana yaşından hiç bahsetmedi. Mütemadiyen bir 
kadın .dedi, durdu. Ben, emniyet edilir ciddi bir er
kek arıyordum. Fakat, Maksi seni tavsiye edince, ya
şını başını almış bir kadındır, diye düşündüm ve razı 
oldum... Nipnlın var mı 1 

- Hayır efendim. Tabii sırası gelince evlenece
ğim. 

Rudolf Ravberg, öfkeyle elini masaya vurdu: 
- Tamam! Ben burada uğraşacağım, sana it öğ

reteceğim, tam istifade edeceğim zaman kocaya gide
ceksin, çocukların olacak, artık aklın işten ziyade ko
can ve çocuklarınla meşgul olacak... Güzel, çok gü
zel! ... Peki, ne zaman evleneceksin? 

- Henüz belli değil efendim. 
- Bu iş yakında olacak mı? 
- Bilmiyorum. Bu vaziyete ... 
- Nasıl vaziyete? Bu da ne demek? Ah bu Mak-

si .... Deli herif! Budala, sersem: Bana on sekiz yatın
da nişanlı bir kız gönderiyor. Ben çalıştıracak adam 
arıyorum. Akşama kadar oturup hayallere dalacak 
genç bir kızı ne yapayım? 

Bir dakika sustu. Genç kızı yukarıdan aıağıya ka- . 
dar bir defa daha silzdü. Homurdandı: 

- Peki madmazel. Bir iki gün sonra bir uğra ba· 
kalım. Ben, o zamana kadar bir düşüneyim. 

Gizella, ellerini oğuşturarak yalvardı: 
- Rica ederim, beni atlatmayın ! 
- Ne dedin? 
- Yalvarırım size. beni atlatmayın? 
- Hoppala. bu da ne demek? 
- Müsaade ediniz, hemen burada kalayım. 
- Ne münasebet? Böyle bir talepte bulunmağa ne 

hakkın var? 

-=. Babam olun. 

- Neyin olayım? Babaıt mı? Gilzel, çok 
Biribirlerine baktılar. 
Rudolf Ravberg, söylendi: 
- Baban mı olayım? ..• 
- Fazla bir ücret istemiyorum. XarnısOI 

ca.k, kendime küçük bir oda tutacak kacıaı' 
verin kafidir. Burada yüzlerce insan çaltfl 
ların arasında bana da küçücük bir yer ayı,_ 
nasıl çalıtatağım. Bir tecrübe edin! •• 

Rudolf Ravberg. başını salladı. saJıalılll 
dı. Yan, yan Gizella'yı süzdü. Masanın lttt 
paslı bir makasla oynamağa batladı. Bird_. 
bağırdı. Makası!\ sivri ucu parmağına ı,ttod 
ğa kalktı. Sol elinin ipret parmağını ııktl• 
mağa batlıdı. Gizella, telaşla fırladı: 

- Ne yaptınız 1 Diye haykırdı. İhtiyar 
tini yakaladı. Hem yaranın derinliğini. mu• 
yor, hem de musluk nerede? Elinizi çabu) fi 
makas paslıdır, belki mikrop kaparaııus, 
ediyordu. 

Genç kızın bu samimt telaşi Rudolfl 
Bqiyle sol tarafdaki küçük kapıyı gaate~ 
direktörü Adeta sürükler libi o tırafl dOl•."'l; 

dü. Kapıyı açtı: Burası yarı karanlık ve 
yerdi. Küçük bir musluk, musluğun y.nı11 
bir erkek caketiyle bir yüz havlusu uılı~ 

(: 
____________ ...... __________ ....,.:;ıım,__ __ ...____.....:_~~~~~~~~~~~~~------~----...ı....--------------------------------------------------........ı.~~"--'---"'-~..;_--'~'--'-~~~~~.-...... 



Ql'\'l 1 cephesinde 

Ültefik kıtalar 
Ye~ hududuna 
" 
ru ilerliyorlar 

9 a.a. 
heYet'ı - Norveç yüksek ku -
ı. tebı· -
ıı; ıg ediyor: 

ıtıınt k da d" a ası, R ombarken'in 
Yiki~~ınan mevz ileri üzerin

ktn'in 
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~ .. Alma Komisyo-

olan 69 kalem diş malzemesi müteahhit 
nam ve hrsabına 21/ haziran. 940 cuma günü 
saat 11 de Ankarada M. :M. V. satın al
ma KO. da pazarhkla satın alınacagından 
isteklilerin açık eksiltmeye girebilmeleri 
için 230 liralık ilk teminatları ile birlikte 
eksiltme gün ve saatında KO. da bulunma-
ları. (2658) 12666 

Gaz ldrofil alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -

nundan : 
Kapalı zarfla eksiltmeye konularak 17 

mayıs 1940 tarihinde ihale edileceği ilan 
olunan beher metresine ıs kuruş fiyat tah
min edilen 500 bin metre gaz idrofile ek
siltme giinü istekli bulunmadığından işbu 
ihtiyaç 17 haziran 940 pazartesi günü pa -
zarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
muhammen bedel olan ıs kuruş üzerinden 
on bin liralık kati teminatlariyle birlikte 
pazarlık gün ve saatinde Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(242ı) 12476 

Benzin tankları yaptırılacak 
M. M. Vtık5.leti Satın Alma Ko. dan : 

Keşif bedeli 125.964 lira olan benzin 
tankları inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltmesi 28. 6. 940 cuma gli
nU saat 11 dedir. İlk teminatı: 7.548 lira 20 
kıırıış olup ı;ıartnamesi, keşif ve projesi 
630 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin 
muayyen vakitten bir saat evellne kadar 
zarflarını M. M. V. Sa. Al. Ko. na verme-
leri. (2725) 12742 

2 Ambar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan: 

Keşif bedeli (20.019,88) yirmi bin on 
dokuz lira seksen sekiz kuruş olan iki a
det anbar binası kapalı zarfla mlinaka.c;aya 
konmuştur. İhalesi 26. 6. 940 çarşamba gü
nli saat 10 dadır. İlk teminatı ( 15005 ı li
radır. Şartnamesi M. M. V . satın alma ko
misyonundan görülebilir. İsteklilerin ka
nunun emrettiği belgelerle en az ihale ı;ıa
atinden bir saat evellnc kadar Ko. nn J.;'!'l-
meleri. (2726) 12743 

NAFIA VEKALETi 

Muhtelif İR(aal yapllrdacak 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş 

1- Seyh~m sağ sahil sulama ve de
şarj şebekesile sınai imalatı ve işletme 
binaları inşaatı keşif bedeli 2.400.000 
liradır. 

2- Eksiltme 20. 6. 1940 tarihine ras
layan perşembe günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti Su İşleri R.eisliği su eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

3- İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi, fenni şartname ve pro
je !eri 50 lira mukabilinde. su işleri reis
liğinden alabilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 85.7 50 liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla -
cağı günden en a:z sekiz gUn evel elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile Nafia Vekaletine müracaat 

ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et

meleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde 

bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5- İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar su işleri reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (2383) . 12410 

Kanal inşası 
Nafıa Vekaletinden:> 

Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Manisada kum çayının bir tahliye 

yatağı ile Marmara gölüne akıtılması ame
liyatının keşif be<Jeli (145.S6S) lira (66) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 28/ 6/940 tarihine rasthyan 
cuma günü saat 15 de nafıa vekaleti su iş
leri reisliği su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

ULUS 

BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

6 Ev yaptırılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Amirliği lI eye tinden 

Kırklareli tüm satın alma komisyonu bi -
nasında yapılacaktır. Şerait ve evsafını her 
gün görebilirler. Taliplerin alım satım ve 
ihale kanununun 2-3 maddelerindeki vesi -

ldare kalariyle birlikte teklif mektuplarını gii -

ı - Çankaya'da inşa ettiril<!cek altı a
det memur evi için açılan kapalı zarf u
sulü eksiltmeye talip zuhur etme<Jiiinden 
pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 21/ haziran/1940 cuma gii
nü saat on beşte Büyük Millet Mecli&i i
dare amirleri heyeti odasında yapılacaktır. 

3 - Fenni ve hususi şartnameler ile 
planlar her gün Büyük Millet Meclisi dai
re müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Tahmin edilen be<Jel (otuz altı bin 
üc yüz on sekiz) lira (altmış) kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat (2723 lira 90 ku
ruştur. (Banka teminat mektubu olacak
tır). 

6 - Talipler 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. ncü maddelerinde ve $8rtnarnede ya
zılı vesikalıı.n birlikte getirecektir. 

(2664) ı2689 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç ukeri 

kıtaat ilanlan 

Arpa alınacak 
Edirne Askeri Satrn Alma Komisyonun

dan : 
Kapalı zarfla 300 ton arpa alınacaktır. 

İhalesi l 7 / 6/940 pazartesi günü saat 11 de 
Edirnedc eski müşiriyet dairesinde satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 18.000 ve teminatı 1350 liradır. Ev
saf ve şartnamesi her gün komisyonda 
r.örülebilir. İsteklilerin sözü geçen gün.de 
hale saatinden en geç bir saat evci teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri lazım-
dır. (24811) ı2500 

Yoğurt alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Komisyonun

dan: 
ı09500 kilo yoğurt 24-6-940 pazartesi gü

nü saat 11 de kapalı zarfla Edirne'de eski 
müşiriyet dairesinde satın alma komisyo -
'lunda ihale edilecektir. Tahmin edilen tu
tarı 17S20 lira ve teminatı 1316 liradır. Ev
;af ve şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin sözü geçen günde i
hale saatinden en geç bir saat eve! teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri llzım-
dır. (2625) ı2622 

Sığır eti alınacak 
Kütahya Alay Satın Alma Komisyonun

dan: 
Kütahya'da topçu alayı cratının 940 ma

li yılı sen<!si ihtiyacı için (90.000) kilo sı
ğır eti mevcut evsaf ve şartnamesi dahi -
!inde alınacağından muhammen fiyat olan 
2S kuruş üzerinden teminatı muvakkateai 
1687 lira SO kuruştur. İhale alay satın al -
rna komisyonunda kapalı za;f usuliyle 17-
haziran-940 pazartesi giinü saat 11 de ya • 
ptlacaktır. Zarfların azami ihaleden bir sa
at eveline kadar komisyona verilmesi ve 
talip olanların kanunun emrettiği vesaiki 
hamil bulunmaları ilin olunur. (2626) 

12623 

Sığır eti ahnacak 

Çorlu Kor. Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 150.000 kilo sığır eti kapalı zarf U• 

sullyle alınacaktır. 
2 - İlıaleaf 20. 6. 940 peroembe gUnU 

saat 16 da Çorluda kor ııatın alma komill
yonunda yapılacaktır. 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen bedel 
40 kuruş olup ilk teminatı 4500 liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek lstl
yenler her gün Ankara, İstanbul Lv. runlr
likleri satın alma komisyonuna ve Çorlu
da kor satın alma komisyonuna müracaat
la göreblllrler. 

5 - isteklilerin kanunun IWnct ve Uçtln
cil maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli glin ve saatten bir saat evel teklif 
mektuplarını komisyona verml§ bulunmaı-
ları. (2670) 12677 

"' 
Sığır eti alınacak 

Çorlu Kor. Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 40.000 ktlo sığır eti kapalı zarf usu

liyle alınacaktır. 
. 2 - İhalesi 20. 6. 940 peroembe güntl •&
at 11 de Çorluda kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Beher kilosunun tahmin bedeli 40 
kuruıı olup tik teminatı 1200 liradır. 

4 - Evsaf ve ıartnamesini görmek tıtl
yenler her K{in Ankara, İstanbul levazım 
amirliği satın alma komisyonuna ve Çor -
lu satın alma komisyonuna müracaatla gö
reblllrler. 

5 - İsteklilerin kanunun lkinct ve n
çüncli maddelerindeki belgeleriyle birlik -
te belli gün ve saatten bir saat evel teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri lA.zım-
dır. (2677) 12678 

nünde ve saatinden bir saat eveline kadar 
mezkllr komisyona vermeleri şarttır. 

Postahanedeki gecikmeler kabul değil

dir. Ayrıca evsaf ve şartlar Ankara - İs

tanbul Lv. imirliklerinde görülebilir. 
(2768) 12750 

Sadeyağı alrnacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko. dan: 
1 - 15 ton sadeyağı alınacaktır. Pazar

lıkla eksiltmesi 12. 6. 940 çarşamba günü 
saat 14 te Tophanede İstanbul Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 16500 lira ilk temi
natı 2475 liradır. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (2769) 12751 

Sığıreti alınacak 

Lüleburgaz Asbri Satın Alma Komis
yonundan : 

1 - Mikdarlan ... 5050, 4180, 153Sl kilodan 
ibaret olmak üzere gösterilecek dört mahal 
için ccman 64-4-000 kilo sığır eti kapalı zarf 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 45000 Jı:ilo sığır eti tahmin bedeli 
1S750 lira, ilk teminatı 1181 lira 2S kuruş. 
54000 kilo sışır etinin tahmin bedeli 18400 
lira ilk teminatı 1407 lira 50 kuruş 186000 
kilo Siğır etinin tahmi.ıı be<Jeli 65100 lira, 
ilk teminatı 450S lira 3SOOOO kilo sığır eti
nin tahmin be<Jeli 122SOO lira ilk teminatı 
737S liradır. 

3 - İhaleleri 26. Haz .. 940 çarşamba gü
nü aaat 11 de Lüleburgaz askeri satın alma 
komisyonunda ayrı ayrı veya aynı saatte 
yapılacaktrr. 

4 - Teklif mektuplan belli günde belli 
saatten bir saat evel komisyon reislişine 

verilmiı veya posta ile cönderilmiş ola -
caktır . 

S - Şartnameleri her gün komisyonda 
ııörülebilir. (2770) ı27S2 

Efya nakliyatı 
1 - Kor mıntakası dahilinde temmuz 

940 b&§ından birinci kA.nun 940 sonuna ka
dar 10000 ton eşya naklettlrilecektir. Nak
liyat kapalı zarf usulüne tevfikan yapıla
caktır. 

2 - İhaleııl 27. 6. 9t0 per§embe günü sa
at 16 dadır. 

8 - Muhammen bedell 280000 liradır. 
İlk teminatı 21000 lire.dır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. 
Amirlikleri satın alma komisyonlarında ve 
Er-urum kor satın almasında mevcuttur. 
Heı· vakit görilleblllr. Şartname postada
dır. 

ıs - İsteklilerin muayyen günde ve mu
ayyen saatten bir saat evellne kadar tek
lif zarfiarını Lv. A.mlrliğl satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2771) 12753 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Beyu peynir alınacak 
Ankara Lev;zım Amirliği Satın Alma 

Komi17onandaa : 
ı - 23000 kilo beyaı: peyııırın kapalı 

zarfla eklllltmesl 17 /6/1940 saat 115 de An
kara Lv. imirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktıt. 

2 - Muhammen bedeli 10350 lira ilk te
minau 776 lira ıs Jnanııtur. Şartnamesi ko
miıyonda görülür. İçinde kanuni ve tica
ret odası vesikaları da bulunan teklif mek
tuplarının saat 14 de kadar komisyona ve-
rilmesi. (2S13) 12521 

içme suyu alınacak 
A11kara Levazım Amirliii Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 300.000 litre içme auyu açık eksilt

mesi 21-6-940 ııaa.t 15 de Ankara Lv. runlrll
ğl satın &lma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1950 lira, ilk te
minatı 146 lira 25 kuruştur. Şartnamesi ko-
misyonda görülür. (2696) 1269~ 

Toz teker alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 120 ton toz şekerin kapalı zarfla 

ekailttnesi 26-6-940 saat ıs dfl Ankara Lv. 
lmirliii satın alma lromisyonunda yapıla -
cıLktır. 

2 - Muhammen bedeli 4S600 lira ilk tc -
minatı 3420 liradır. Şartnamesi 228 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. İçinde ka
nuni ve ticaret odası vcsikasr da bulunan 
teklif mektuplan saat 14 de kadar kabul o-
lunur. (2701) 12740 

Tereyağı almacak 

mukabilinde Trabzon.da transit yolu mm
taka müdürlüğunden alabilirler. 

S - Eksil tme 2S haziran 940 salı günü 
saat ıs de Trabzonda transit yolu mınta· 
ka müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeyt- girebilmek için istek
linin 11.875 lira muvakkat teminat ver
mesi, bundan başka ticaret odasına kayıt
lı olduğuna dair 940 sen~i vesikasını ha
iz olup ıröstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda Ü$Ün
cü madde<Je yazılı saatten bir saat eveli
ne kadar T rabzonda transit yolu mıntaka 
müdürlüğü odasında eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü madde<Je yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul e
dilmez. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin Trabzon 
vilayetinden verilecek ehliyet vesikaları
nı haiz bulunması şarttır. 

(4604/ 2686) 

Parke inşası 

12690 

Samsun Belediye Riyasetinden: 
Samsunda Gazi caddesinin Osmaniye 

caddesi ile lise arasında:\ti kısmının parke 
olarak yapılması kaplı zarf usuliyle mU
naka.'lıı.ya çıkarılmıştır. 

1 - Muhammen bedel: 11153 lira 92 ku· 
ruştur. 

2 - Muvakkat teminat: 836 lira 55 ku
ruştur. 

3 - İhale 2490 sayılı arttırma ve eksilt
me kanununa tevfikan ve 24. 6. 940 pazar
tesi g linil saat 15 te Samsun belediyesi da
imi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Daha fazla malumat almak ve gerekli 
şartname ve keşifnameleri görmek lstıyen
Jer belediye ba.,mühendisliğlne veya encü
mene mUracaat etmelidirler. ( 4633/ 2710) 

12708 

Kanal inşası 
Antalyada Su işleri 16 ıncı Şube Mü

hendisliğinden: 

1 - Alanya kasabasının Dim çayından 
getirilecek sulama kanalının 21 + 161 -
27 + 842 kilometreleri arasındaki 6681 
metrelik kanal kısmının hafri ve bu kısım
daki lmalAtı sınaiye işi kapalı zarf uauliy
le eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

2 - İşin keşif bedeli 16391 lira 89 kuruş
tur. 

3 - Eksiltme 28 haziran 940 cuma &ilnU 
saat 15 te Antalyada su işleri 16 ıncı IU
be mtihendisliği binasında yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait §artname, proje ve plan
lar Antalyada şube mUhendlsliğinde Alan· 
yada kısım mühendisliğinde ve Ankarada 
su ~lerl reisliğinde mesai saatleri dahilin-
de görebilirler. . 

5 - Bu işe alt teminat mlkdarı 1229 li
ra 39 kuruştur. 

6 - İsteklilerin eksiltme gününden se
kiz gün evel şube mühendisliğine müraca
at ve eveıce yapmış oldukları işleri gös
terir vesikalar ibraz ederek bu işe girebi
leceklerine dair ehliyetname almaları lA
zımdır. 

7 - İsteklilerin yukarıda yazılı mikdar
da teminat mektubu veya makbuzunu, ti
caret odasına kayıt olduklarına dair vesi
ka ile ehllyetnameyi tekli! mektublyle 
birlikte ihale ııaatınden bir eaat evetine 
kadar Antalyada su işleri 16 ıncı ıube mil
hendisllğlnde mUte,ekktl eksiltme komili -
yonu reisliğine tevdi etmeleri veya poata 
ile gllnderıneleri l~zımdır. Postada vaki o
lacak t eahhur kabul edilmez. (4599/ 2688) 

12739 

Hükümet kona~ı intaatı 
Hakkari valiliğinden: 

Keşif bedeli 112.490 lira 16 kuru§
tan ibaret bulunan Hakkari hükümet 
konağı inşaatı 20.6.940 perşembe günü 

ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuş isede ka 
nuni sebepler dolayısiyle ihalesinin 
yapılmasına imkan bulunmadığından 
eksiltme müddeti uzatılmış ve 26.6.940 
çarşamba günü saat 14 de talebine i -
hale edilmek üzere aşağıda yazılı şe
rait dairesinde yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu işe ait evrak şunlardır. 

A - Proje 
B - Hulasai keşfiye 
C - Elektrik tesisat keşfi 
D - Ölçme cetveli 
E - İhzarat ve im!lat (seri döpri) 

bordroları. 

F - Mahal listesi 
G - Dahili elektrik ve sıhhi tesi

sat umumi fenni şatnaıneleri 
H - Hususi şartname Bayındırlık 

genel ve yapı işleri fenni şartnamele

-5-

nü saat 14 de Hakkari defterdarlığın
dan müteşekkil komisyonda yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 6874 
lira 51 kuruş muvakkat teminat akçe
si vermesi ve bu işe mahsus olmak ü
zere eksiltmenin yapılacağı günden 
8 gün önce Hakkari vilayeti ehliyet 
vesika komisyonundan alacağı ehli • 
yet vesikasını ibraz edeceklerdir. 

5 - Teklif mektupları (4) üncü 
maddede yazılı saatten bir saat önce 
sine kadar komisyona verlmeş olacak
tır. Posta ile gönderilecek mektupla
rın 4üncü maddedeki saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
(2744) 12744 

Parke yol İnfası 

Adana Belediye Riyasetinden& 

1 - Asfalt dörtyol ağzından - Ku
ruköprüye kadar uianan divan yo1u
nun tevsian ve parke olarak inşası ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş ise 
de, verilen fiatler layık had görülme
diğinden iş pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli (22050) lira (30) 
kuruştur. 

3 - Muavakkat teminatı (1653) li· 
ra (77) kuruştur. 

4 - Pazarlık haziranın 25 inci gü
nü saat onbeşte belediye encümenin
de yapılacaktır. 

5 - Parke yol inşaatı pazarlığına 
gireceklerin ihale tarihinden en az üç 
gün evel Belediye Fen işleri müdür
lüğüne müracaatla bu işi başarabile

ceklerine dair ehliyet vesikası alma
ları şarttır. 

6 - Şartname, keşif, proje ve diğer 
evrakı fen işleri müdürlüğündedir. 

İstiyenler 110 kuruş mukabilinde ala
bilirler. 

7 - Taliplerin pazarlık günü iıte· 
nilen vesaikle ve teminatlariyle bir· 
likte Belediye encümenine müracaat 
ları ilan olunur. 12754 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Bilyab yataklar alınacak 

D. D. Yolları Satın Alına Komisyoıırm • 
dan : 

Muhammen bedeli 11.000 on bir bin Ura 
olan 33150 adet bilyalı yatak 18/7/1940 ,... 
oembe ~ünü saat 15 de kapalı zarf usull 
ile Ankarada idare binasında satın alım. 
calı:tır. 

Bu iee girmek istiyenlerin (825) liralık 
muvakkat teminat ile lı:anwıun tayin ettiii 
ves ikalan ve tekliflerini aynı &iin saat 14 
de kadar komisyon reislişine vermeleri llo 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Onkara'da 
m&l.zeme dairesinden, Haydarpaıa'da te • 
eellüm ve seYlı: tefliiinden dağıtılacaktır. 

(.2588) 12643 

Uıtüpü almacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis7oııWJ 

dan: 

Muhaınmen bedeli '70.000 lira olan 200 
ton renkli veya beyaz üstüpü 21/6/ 940 CU• 
ma günü saat lS.30 da kapalı zarf usulll 
ile Ankarada idare binasmda satın alı~ 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln (47SO) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etti• 
vesikalarmı ve tekliflerini ayru gün ıs.at 
14.30 a kadar komisyon reiıliğine venne
leri lazımdır. 
Şartnameler (350) kuruşa Ankara 

Haydarı>a$a veznelerinde satılacaktır. 
(2613) 12636 

Dö,emelik deri alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis7onU11 • 

dan : 

Muhammen bedeli (33.000) lira olan ap
ğıda yazılı iki kalem dötemeliJı: deri 25-6-
94-0 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da idare binasın.da satın alına • 
ca.lı:tır. 

Koyun eti e lınacak 

3 - lstekiler, eksilme şartnamesi, mu
kave1c projesi bayındırlık işleri genel şart
namesi fenni şartname ve projeleri (7) 
lira (2S) k,uruş mukabilinde su işleri reis
liğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek- Çorlu Kor. Satın Alma Komisyonundan: 

Anbra Levazım Amirliği Satın Alma ri 
Komisyonundan : t - Eksiltme şartnamesi 

J - Mukavele projesi 

Bu i•e girmek istiyenlerin (247S) liralrk 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii 
vesikalan ve tekliflerini aynı cün saat 14 • 
kadar komisyon reisliiine vermeleri lizım· 
dır. 

!ilerin (8.S28) lira (28) kuruşluk muvak- 1 - Çorlu askeri hastanesi senelik thtl-
kat teminat vermesi ve <eksiltmenin ya- yacı fçn 50.000 kilo koyun eti kapalı zarf 
pılacağl günden en az sekiz. g~ ev~ e!- usullyle alınacaktır. 
!erinde bulunan vesikalarla bırlıktc hır dı- 2 - İhalesi 20. 6. 940 pervembe gllnU ııa
lekçe ile nafıa vekaletine müracıı:at ederek at 15 te Çorluda kor satın alma komlsyo
bu işe mahsus olmak iizere vesıka. alma- nunda yapılacaktır. 
!arı ve bu vesikayı ibraz etmelerı şart- 3 - Beher kilosuna tahmin edilen bedel 
tır. 45 kuruş olup ilk teminatı 1687 Ura 50 ku-

Bu müddet içinde vesika talebinde bu- ruştur. 
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak e<Jemezler. 4 _ Evsaf ve şartnamesini görmek tııtt-

S - İsteklilerin teklif mektuplarını i- yenler her gün Ankara. İstanbul Lv. Amir
kinci maddede yazılı saatten bir saat e- !iği satın alma komisyonuna ve Çorluda 
veline kadar su işleri reisliğine makbuz kor satın alma komisyonuna mUracatla gll 
mukabilinde vermeleri lazımdır. reblllrler. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 5 - İsteklilerin kanunun ikinci ve U-
(2628) 12663 çUncil maddelerindeki belgeleriyle birlik -

te belli giin ve saatten bir saat evel teklif 
Muhtelif İnşaat yaptırılacak mektuplımnı komisyona vermiıı bulunma-
N alra Vekaletinden : ları. (2678) 12679 

Eksiltmeye konulan iş: 2 Hangar yaptırılacak 
ı - Malatya'da sürgü regülatörü tevsii, 

kanal. açık tünel, imlatı sınaiye, sürgü ve Çorlu Kor Satın Alma Komisyonundan: 
derme regülatörleri işletme binaları inşa. 1 _ İki adet hangar kapalı zarf usuliy-
atı keşif bedeli (31S.OOO) liradır. 

'h' tl le yapttnlacakttr. 
2 - Eksiltme 1-7-940 tarı ıne ras ıyan 2 - İhalesi 2ı/6/940 cuma günü aaat 16 

pazartesi günü saat ıs de nafıa vekaleti da Çorluda kor satın alma komisyonunda 
su işleri reisliği 'su eksiltme komisyonu o- yapılacaktır. 

1 - 5000 kilo tereyağın.rn kapalı zarfla 
ebiltmesinde teklif edilen fiyat pahalı gö
rüldüiünden pazarlrkla eksiltmesi ı2-6-940 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen be<Jeli 7000 lira ilk te -
minatı 525 liradır. Şartnamesi komisyon -
da görülür. Kanun ve ticaret odasr vesika-
1.ariyle belli vakitte komisyona müracaat 
edilmesi. (2766) 12748 

T abmil ve tahliye münakasası 
Ankara Levazım Amirlili Sat111 Alma 

Ko. dan: 
1 - 15.000 ton vagonlardan tahmil tah

liyenin kapalı zarfla eksiltmesinde talip 
çıkmadığından pazarlıkla t!ksiltmesi 13. 6. 
940 saat 15 te Ankara Lv. amirliği sat111 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5250 lira ilk te· 
minatı 39J lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda ıörülür. (2767) 12749 
: 

ViLAYETLER 
dasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 _ Keşif bedeli (18SS3S) lira (46) ku-

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi. mu- ruş olup ilk teminatı (10S28) liradır. Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
kavele projesi bayındırlık işleri ge~el şa!t- 4 _ Keşif ve şartnamesini görmek ve 
namesi, fenni şartname ve projelerı lS !ıra ıılmak istiyenler 9 lira 27 kuruş mukabilin- Trabzon - Iran Transit Yolu Trabzon 
7S kuruş mukabilinde su işleri reisliğinden de her gün Çorlu'da satm alma komisyo· Mınt.akası Müdürlüğünden : 
alabilirler. nurıa müracaatla alabilirler. 1 - Eksiltmeye lçonulan iş: Trabzon -

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli- s _ İsteklilerin kanunun ikinci ve U- İran transit yolunun 30 + 000 - 49 + 000 
!erin (16.350) liralık muvakkat teminat cüncü maddelerindeki belgeleriyle birlikte kilometreleri arasında yapılacak 'ose c
vermesi ve eksiltmenın yapılacağı günden belli giin ve· saatten bir saat evel teklif saslı tamiratı olup bu işin keşif be<Jeli 
en az sekiz gün evci ellerinde bulunan ve- mektuplarını komisvona vermiş bulunma- (212.490) iki yüz on iki bin dört yüz 
sikalarla birlikte bir dilekçe ile nafıa ve- !arı lazımdır. (2682) 12688 doksan lira 8 sekiz kuruştur. 
kaletine müracaat ederek bu işe mahsus ol- Kuru ot alınacak 2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
mak üzere vesika almaları ve bu vesikayı şunlardır: 
ibraz etmeleri şarttır. Kırklareli Tümen Satın Alma Komisyo- A) Eksiltme prtnamesi. 

2 - Bu evrak ilanı yapılan mahal
lerin Nafıa müdürlüklerinde görüle
bilir. 

3 - Eksiltme 26.6.940 çarşamba gü- ı 

Şartnameler (165) kuruşa Ankara '" 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

400.000 Des2 döşemelik deri YCiil 
200.000 Des..Z dö1emelik deri kı.rmıa 

(2707) 127'41 

Muhtelif anahtarlar ah nacak 
D. D. Yollarr Satın Alma Komısyonundaa: 

Muhammen bedelleri ile isimleri &§ağı da yazılı iki Uste muhte\t'iyatı muhtelif 
anahtarlar ıs temmuz 1940 peroembe glin U saat 15.30 dan itibaren ayrı ayn sıra lle 
kapalı zart usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek tstiyenlerin her listenin hizalrında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif !erini aynı ~llıl saat 14.30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri IA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

No. 
1 
2 

Kaiem lıımi 
12 İki a.ğtzh somun analıta n 
18 tn,ı:-lliz. transız ve sair anahtarlar 

3 gurup tezgôh 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

dairesinden. Haydarpqada ı. 

Muhammen 
bedel 
Lira 
7000 
5000 

ah nacak 

1264, 
Muvakkat 

teminat 
Lira 
525 
3715 

Muhammen be<Jeli ve iıimleri aşağıda yazılı 3 grup ahıap tezıihı 23n/940 Alı 

günü saat lS,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin her tezgil\ hizasında yazılı muvakkat teminatlarr ile 

kanunun tayin ettiği vesıkaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komiayon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaıa'da tesel-

lüm ve sevk şefliğinden dağıtllacaktır. 26158) 127ıS 

Bu müddet içinde vesika talebinde bu- B) Mukavele projesi 
ıunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. nundan : C) Nafıa işleri ııenel prtnamesi, Tezglihın ismi 

s _ İsteklilerin teklif mektuplarını i- Tümen hayvanatının 940 mali yıh ihti - D) Tcıviyei turabiyc şose ve kargir Elektrik motörlü ahşap için tepsi testeı:e-

Muhammen bedel 
Lira 

Muvakkat teminat 
Lira 

kinci madde<Je yazılı saatten bir saat e- yacı için 3.360.000 kilo kuru ot kapalı zarf- inşaata dair fenni şartname, li kesme ve delme tezgAhı 2750 206.2~ 
veline kadar su işleri reisliğine makbuz mu- la eksiltmeye konulmuştur. Muhammen fi- E) Hususi şartname, Elektrik motörlU ahşap için bir bıçaklı 
kabilinde vermeleri lazımdır. d F) Keıif ve metraj cetveli, plAnya tezgAhı 2500 187,:iO 

k b 1 d'I yatı ı93200 lira, ilk teminatı 11910 lira ır. G) Proje. Elektrik motörlü ahşap içln kanal ve oluk 

Postada olın gecikmeler a u ~~ .... 
1 
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Muhtelif yol inşaatı 
1stanbul Beledıyesınden : 

Keşif 
bedeli 

90287,15 

35915,59 
27607,11 
21986,22 
20714,61 

19220,01 

15120,20 

İlk Kesif ve 
teminat şartname 

bedeli 
5764,36 

2693,67 
2070,53 
1648,97 
1553,60 

1441,50 

1134,02 

4,52 

1,80 
1,39 
1,10 
1,04 

0,96 

0,76 

Halkalı - Nalbo.ntc;eşme - Hadımköy iltisak yolu 
ınşaatı. 

Topçu Atış okulu • Davutpaşa yolu inı;aatı. 
Selamiçeşme • Maltepe asfalt yolunun tamiri. 
Topkapu • Malttpc - Halkalı yolunun esaslı tamirı. 
Evelce katranlanmış olwı yolların çok bozulan kı
sımlarına iki tabaka ve az bozulan kısımlarına bir 
ubaka olarak bitumlu katı an kaplanması. 
Mezbaha Silfilıtarar;a • Kuçukkoy - Rami iltisak 
yolunun esaslı tamıratı. 
Üskudar ·Şile yolunun 9 500 - 24 700 kilo 
mctrelcrı arasındaki kısımlarının esaslı tamiratı. 

Keşif bedelleriyle ilk temınat miktarları yukarıda yazılı 7 parça yol inşaat ve ta
miratı ayn ayrı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, ba
yındırlık ışlcrı genel, hususi ve fenni şartnamclerı, proje keşif hulasasiyle buna miı
tcfcrrı dı~cr evrak yukarıda bızalarmda gostcrilcn bedeller uzedndcn nafıa müdur
lu undcn verilecektir. İhale 21 6 940 cuma gunu saat 15 de İstanbul belediyesi daimi 
ncumcn odasında yapılacaktır. ~al:plcrin ilk tcmınat makbuz veya mektupları, ihale
den 8 gun evci nafıa mudurlugunc mıiraeaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
nıt tıcııret odası vesıkalariylc 2490 num'aralı knnunun tarifatı çevresinde hazırlıya
cakl rı teklif mektuplarını ıhale gu'1!ı saat 14 de kadar daimi cnelımenc vermeleri 
lazımdır. (4574 '2638) 12685 

YOL İNSAATI ... 
Zonguldak Daımi Encı.imenınden : 
l - Vıl5.yet dahılinde ve aşağıda gıizer;:iih muhammen keşif bedeli, muvakkat te

minat ve ıhale t'IJn ve saati yazılı uç yolda yapılacak tesvıyeı turabıye ycnı ve gırvye 
şose. stıkşaf ve sınai imatat işi vahidı fiyat iızcrindcn kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

2 - İhale daımi encümende yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve sair mutefcrri evrakı Zonguldak Nafıa Muduriyctinde 

ve daimi encumcn kalem nde gonilebılir. 
4 - İstekliler her uç yolda birden veya bir ve bir kaçına talip olabilirler. 
5 - Eksiltmeye girmek istıycnlcr ihale tarihinden sekiz gun evci vilayete müraca

atla bu işe ait nlacakları ehlıyet vesıkasıylc 940 yılına mahsus ticaret odası vesıkası 
ve muvakkat makbuzu veya b:ınka mektubu ve teklifine ait mektubunu muhtevı 2490 
sayılı kanun hlıkümlcrine gbre hazırlanacak kapalı zarflarını muayyeıf ihale saatınden 
bir saat evcline kadar daımi encumcn reisliğine vermeleri ilin olunur. (4498-2610) 
Yol Muhammen Muvakkat İhale Eksiltmenin sureti 

bedeli keşif teminat Tarihi Saati tcdiycsı 
Lirn K Lira 

Devrek· Tefen 174898 64 9995 1716/ 940 11 940, 941 bütçelerinden 
Pazartesi 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Kurşunlu kablo allnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 50, 100 ve 
200 çiftli 5000 metre pamuk ipliği ile 
tecrit edilmiş kurşunlu kablo kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 8500, muvak
kat teminat 637.5 lira olup eksiltme
si, 22 haziran 940 cumartesi günü saat 
11 de Ankara'da P.T.T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis• 
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu
biyle kanuni vesaiki ve teklifi muh
tevi kapalı zarflarını o gün saat 10 a 
kadar mezkur komisyona verecekler
dir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P.T.T. 
levazım, lstanbulda P.T.T. levazım 
ay,niyat şubesi müdürlüklerinden be· 
delsiz olarak verilecektir. 

(2062) 12094 

Memur alınacak 
Anlıara I'. T. T. Umumi Motlurluiantl~n 

idaremize 7ukstk, lıse ve orlA okul mezanlarm· 
daa muıabaka ile m~mur alınacaktır. 

Bu muıabakalar iıtirik için aranacak nıilıala
rıa nni n mahiydi her •İliJ•tin P. T. T. ıııukez 
aıudurluklerindrn ciirtnilir. 

lmtilıafllara Tİliyet meriıezlerinde, orta okul me· 
zunları için 3 ltmmuz 940 çarıamba, lise mezunla. 
rı için S temmuz 940 camı n 7ıikıe.lı okul me.zun• 
!arı için 8 temmuz 940 paı.artesi canleri ıaat bm 
(9) da baılanacaktır, 

Taliplerin nrakı müıbitelerini bmamla7ıp ,.jfi. 
Jel P. T. T. mudurluklorine muracaatla iıim ve 
adreslerini kaydeıtirmeleri luzamu ilin olunar. 

(Z670) 12671 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtL. -- --

GOMROK VE iNHiSARLAR V. 

Arpa aatıt ilim 

Ankara Jnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Ankara bira fabrikasında mevcut cinsi 
ve tahmini mlkdarı aşağıda yazılı a.rpalar 
pu.arlıkla satılacaktır. :Muvakkat teminat 
parası hizalarında göııterilmlııUr. 

Pa7.arlık 2G·ô-040 tarihinde saat 15 de 
İnhisarlar Başmüdürlllğü binasında topla -
nacak komisyonda lcrıı. edileceğinden istek
lilerin mezkör gUn ve saatte teminat para
larlyle birlikte adı geçen komisyona gel -
meleri. (2700) 12699 

Cinsi 
İkinci arpa 
Kavuz 
Karamuk 
Cılız 

Filiz 

Tahmini 
mlkdarı 

Kilo 
57,000 

9,000 
2,600 
4,000 

15,000 

% 7,5 
Teminat parası 
Lira . Kuruıı 

233 84 
19 91 

" 02 
JO 50 

2 s1 

Tal ebe alınacak 
Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdür

lüğünden : 

1 - Bu yıl Deniz Gedikli Erbaş Orta o-
kulunun her üç sınıfına da talebe alına • 
cı:.ktır. 1stanbuldan istekliler doğruca Ka
sımpa&ş'daki mektep müdürlügüne, diğer 

mahallerde bulunanlar Askerlik şubeleri -
ne müracaat edeceklerdir. İstidaya şunlar 
bağlanacaktır: 

a - Fotograflı nüfus ciızdanı veya no -
terlikçe musaddak sureti, "yaş düzeltenler 
veya tashih ettirilmiş nüfus cüzdanı kabul 
edilmez." 

b - Beş sınıflı ilk okul şehadetnamesi 

veya orta okul tasdiknamesi "dogrudan 
doğruya sınıf geçmek ve liehadetname veya 
tasdiknamenin üzerinden bir seneden fazla 
zaman gcı;memiş olmak lazımdır." 

c - Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek 
aşı kağıdı: 

d - Gerek kendisinin, ıerckse silsilesi
B'lycuma Çaycuma 281620 00 
Kokaksu • Bartın 
Kozlu • Ereğli lı- 75000 00 
manı yolunun Dcgır
menagzı • İlıksu 
arasında 

16115 1716 ' 940 11 940, 941, 942 bütçelerinden 
Pazartrsi 

5000 17/ 6/ 940 11 940, ııl41 bütçelerinden 
Pazartesi 

- Satılık otomobiller - : nin türk ırkından olması, kbtü ahlak ve fe
na şöhret sahibi olmadıklarına ve mahku -
miyetleri bulunmadığına dair hüsnühal ki
ğıdı, 

: Türkiye Cümhuriyeti Zi- : 
: raat Bankası Merkez Müdür- = 
§ lüğünden : 

12610 
Muhammen kıymeti (1500) li-

2 - Birinci sınıf için yaı; 12 yi bitirmiş 
: ve 16 yı bitirmemiş bulunmak, ikinci ve Ü· 

Ankara Telefon Müdür·lüğünden 
1- 7000 adet (Ankara Telefon Rehberi ) basılması açik 

eksiltmeğe konulmuştur. J 
2- Muhammen bedeli 3220 lira ve muvakkat 

241 lira 50 kuruştur. 
3- Bu işe ait eksiltme ve fenni şartnameler Ankara te· 

lefon müdürlüğü kaleminden parasız olarak alınabilir. 
4- Eksiltme 17. 6. 940 tarihine raslayan pazartesi günü 

saat 15 de Ankara Telefon Müdür1üğünde toplanacak sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5- İsteklilerin eksiltme saatmdan bir saat eveline '<a
dar muvakkat teminatlarını telefon müdürlüğü muhasebe· 
ciliğine yatırmaları ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesa· 
ikleriyle birlikte eksiltme saatinde komisyonda bulunma-
ları ilan olunur. (2627) 12627 

TELEFON 1847 6 ay 6 ==='\\ 

T oksitle bisiklet 

muamelesine başlandı .. 

Yıldız ticaret evi 
M. BlLMAN 

Ulus meydanı No 6 

. . 
CiLDiNE KIYMIYAN 

p 
TRA~ BIÇAGINI kullan~r. 

Her yerde POKER traş bıcaklannt arayınız . 

Elektrik tesisatı yaptırılacak ENSTiTÜLER 
Turgutlu Beledıye Reıslitınden : 

ra olan 37 modeli Kraysler Em 
: peryal ve muhammen kıymeti : 
: (750) lira olan 37 modeli Ford 
: marka Dekapotabl binek otomo- _ 
: billeri aşağıda yazılı şartlar dai- : 
_ resinde peşin para ile satılacak-
: tır. 
- l - Satış 26.6.940 çarşamba günü: 
: saat onbeşte Bankamız Merkez -
: Müdürlüğünde açık arttırma ile : 
: yapılacaktır. -

2 - Taliplerin müzayedeye 
: :ştiraki için 25.6.940 salı günü : 
: akşamına kadar otomobillerin mu- E 
: hammen kıymetlerinin % 7 ,5 bu- -
: çuğu nisbetindc pey akçcıcrini E 
: Bankamız veznesine yatırmaları : 
: lfızımdır. : -- Daha fazla malUmat almak ve mü: 
: zayede kaimesindeki şartları ve o : 
: tomobilleri görmek istiyenlcrin : 

tatil günü hariç her gün saat do- _ 
: kuzdan on ikiye kadar Merkez : 
: Müdürlüğü Muhasebesine mü- : 
: racaat etmeleri ilan olunur. 2301 

':111111111111111111111111111111111111111~ 

D. DENIZYOLLARI 

Hurda satışı 

Devlet Denizyolları lşletme U. Müdüı
lüğunden 

1 - 1stinyc dok ve fabrika havuzlar sa
hası dahilinde mevcut takriben 1800 ton 
hurdalar kapalı zarf usuliylc satışa çıka -
rılmıştır. 

2 - Arttırması 20 hazirruı perşembe gii. 
nü saat on beşte alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli tonu fob olarak 
ıs.- lira olup muvakkat teminat 2430.
liradır Şartnamesi komisyonda gcinilcbilir. 

4 - lstcklilerın mühürlü kapalı zarfları· 
nı yazılı gun ve saatten bir saat evetine ka· 
dar komisyon rcisligınc makbuz mukabilin· 
de tevdi etmeleri lazımdır. (4368-2535) 

12540 

Satılık vapur 

Devlet Denızyollnrı işletme Umum Mü
dürliıgı.inden : 

Evelce kapalı zarfla munakasaya konula
rak talibi zuhur .etmıyen Nafıa V ckalctın
dcn musu.ddak projclc mucıbınce Turgut· 
lu kasabası elektrik tesısatı aşagıdakı şe. 
raıt tahtında açık cksıltmeye konulmuş. 
tur. Eksıltme muddcti 30 mayıs 940 tarı· 
hinden 13 haziran 940 tarihıne kadar 15 
gundur. İhale 13 haziran 940 tarihıne mu 
sadıf perşembe gunu saat 14 de Turgutlu 
belediye binasında mtite ckkil daimi en 
cumende yapılacaktır. 

1- Haliç•le Camialtı mevkiinde dcmiı lı 
Gulcemal vapuru kapalı zarfla satışa nka-

Kiralık bakkal dükkanı rılmış olup apırması 24. haziran 940 pa-car· 
tesi günü saat onbcşte yapılacaktır. 

Ankara Yuksek Ziraat Enstıtüsü Rektor- 2- Şartnamesi umum mUıhirlük alım Sel• 

1 - 31600 lıra kcşıflı lokomobil ve tefer
ruatı, 

2 - 27485 lira bedeli keşifli santral elek
trik teçhızatı. ve yuksck tcvettur şebekesi 
ve muhavvil eler. 

3 - 20507 lira bedeli keşifli alçak tevct
türlü şebeke malzemesi ve montajı, 

lugunden : tım komisyonunda gôrülebilır 
3- Muhammen bedel harice çıkarılaca · 

ı - Ankara Yuksek Ziraat Enstitüsiı bi- ğına veya sökuleceğinc: göre döviz olıırak 
nası içindeki bakkal dükkanının ıcarı 1940 (23000) İngiliz füası v~ ya~ut 020500) t~ı!· 

. . . lırası olup muvakkat tcmınat (7276) turıc 
senesı hazıranından l 941 senesı, sonuna ka- 'lirası veya (1386) .İngiliz lirasıdır. 
dar bir yıl müddetçe arttırmaya konulmuş- j 4- tstcklilcrin yazılı gün ve saatten l>ir 
tur. saat eveline kadar kapalı mühürlü zarf1..ır.-

nı komisyon rcislil':inc makbuz mukabilinde 
2 - Bır yıllık muhammen bedel (702) vermeleri lı\zımdır. (4569 2640) 12647 

lira.dır. 

3 - 17-6-940 tarihine musadıf pazartesi 
güniı saat 11 de rektorluk binasında müte
şekkil komisyon tarafından ihalesi yapıla· 
caktır. 

4 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 4 - 18098 lira bedelı kcşıflı 14930 kilo 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartna· 

bakır tel. 
mc almak istiycnlerin daire mudiırliığune 

5 - 3650 lira bedeli keşifli konsol demir 
12605 •ıüracaatları. (2573) ve civata, 

Yukarda beş maddede yazılı ışlcrc ait 
proje cksıltme şartrumesi ve mukavclena • 
meler belcdiyemızdcn uçer lira mukabilin
de alınabilir. Talipler yukardaki işlere ay

n ayrı talip olabilecekleri gibi heyeti u -
mumiyesine veya işlerden bir kac;ınn da 
talıp olabılırlcr. Bu hususta teklif dahı ve· 
•cbılirler. Talıplerın 2490 numaralı art

tırma ve eksıltme kanunu hukumlerınc rı

ayet etmek şartıylc taleplerim dermcy m 
edeceklerdir. (4596-2655) 12657 

KAMP ELBİSELERİ 
Gayet ucuz ve güzel elbise isti· 

yenler Anafartalar caddesi Bele
diye karşısı Kınacı han 8 nunıa -
ralı Terzi evine şimdiden şipariş· 

'erini vermeleri. 2288 

U L US 21 inci yıl. No. 6iil 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

.\lü<•SSf'Se MUdUnl: Nnaıt ULUG 

ULUS Baaımevi ANKARA 

~====================':;;:/ 

çüncü sınflar için de birer yaş farklı bu
lunmak lazımdır. 

3 - Bu yaşlara ait boy ve ağırlık had • 
lcri mektep müdürlüğiınde ve Askerlik şu
belerindeki askeri lise ve orta okullar ta -
limatının 71. maddesi ozlerine uygun olma
lıdır. 

4 - İsteklilerin bu şartlardan maada de
niz hastanesinde yapılacak sıhi muayene • 
de sağlam çıkması ve yapılacak seçme sı 

navında kazanmaları da lazımdır. 
5 - Yukardaki şartları haiz talebelerden 

birinci sınıfa kaydolunmak istiyenler 1 -
hazirandan itibaren ve ikinci, üçüncü sınıf
lara kaydolunmak istiycnlcr bu srnıfların 

940 tedrisatı erken başlıyacağmdan • be -
men cvrakiylc birlikte mektep müdürlüğü. 
ne müracaatları illn olunur. "4524-2637" 

12639 

ORMAN ÇEV1RGE Md. 

Satılık ağaçlar 

Samsun Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

1 - Vczirket'ı>rü kazasının Çiğdemgüneyi 

devlet ormarpndan "1279" metre mikjp di· 
kili çam ağaı;ı bir sene zarfında kesilip 
ormandan çıkarılmak şartiyle ve 2490 sayı. 
h kanun hükümleri dairesinde 20-5-940 ta· 
rihinden 10-6-940 tarihine kadar 20 giln 
müddetle açık arttırmaya vazedildiği cvcl
ce ilan edilmiş ise de dikili çam ağacının 

beher metre mikabının muhammen tarife 
bedeli 4 lira olmasına ve mezkur emvalin 
muhammen tutar bedelinin 5116 lira bulun-
masma binaen 2490 sayılı kanun gereğince 
kapalı zarf usuliyle satılması lazım geldi -
ğinden cvelki'illinın mefsulh addile mezkur 
ormandan 1279 metre mikap gayri mamul 
çam ağacının 27-5-940 tarihinden itibaren 
12-6-940 tarih inde kapalı zarf usuliyle iha
leyi eveliyesi yapılmak üzere yeniden ve 
16 gün müıklctlc satışa çıkarılması tekarrur 
etmiştir. 

2 - İlk ihalesi 12·6-940 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 de Samsun'da Ban
kalar caddesinde orman Ç. müdurlüğilnde 
mlıtcşekkil orman satış komisyonu huzu -
runda yapılacak'tır. 

3 - Teklif zarfları 12-6-940 çarşamba 
günü saat 14 de satış komisyonunca açıla • 
caktır. 

4 - Çam ağacının gayri mamul beher 
metre mik5.bının muhammen bedeli dört li
radır. 

5 - % 7,S hesabiyle muvakkat teminatı 
"383" lira 70 kuruştur. 

6 - Alıcıların kanuni ikametgah göster
mesi ve ticaret odası vesikası ibraz etmesi 
şarttır. 

7 - Teklif mektupları, teminatı mu • 
vakkatc makbu:.:lariylc birlikte ihale saa • 
tinden bir saat evelinc kadar orman satış 
komisyonu riyasetine sıra numaralı makbuz 
mukabilinde verilmiş olacaktır. 

8 - Alıcıların mektuplarında ı;artname 

~e mukavelename formüllerini okuyup ka
bul ettiklerini yazıp imza etmeleri şarttır. 

9 - Şartname ve mukavelename formül
leri Samsun orman çevirge müdürlüğün -
de olup her zaman görülebilir. 

10 - Alıcıların teklif mektuplarını za -
manında komisyon riyasetine tevdi etme • 
leri ve muayyen gün ve saatte komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. "4521-2634" 

12629 

Cebeci Hastanesi 
Cılt. Saç ve Zühreviye mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
Berlin Kıliniğinden mezun. 
Çocuk Sarayı karıısında Halıcı 

İbrahim Ap. Tel: 3101. 

İstimlak kararı 
Hama.mönü - Cebeci caddesi 

I 

Sıhat ve içtimai Muaı..·enet VekfJ.letinden : 

Sahibinin ismi 

Tahir oğlu Davut 
Hakkı oğlu Sabri 
Hasan oğlu Necati 
Mustafa oğlu Hakkı 
Ahmet oğlu Mustafa Sabri 
İbrahim oğlu Emin 
Mehmet kızı M ürüvet 
Abdullah kızı Emine 
Ahmet oğlu Mustafa 
Emin oğlu Muhsin 
Yusuf oğlu Haşim 

Ada No. Parsel No. 

435 

" .. 
.. .. 
,, 
.. 
.. .. .. .. 

1 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

Cinsi 

Ev .. 
•• .. .. .. 

Arsa 
Ev 

" .. .. 
. Ankarada Hamamönünde inşa edilmekte olan Doğumevi ve :Ni5' 
ği sahasına isabet eden ve Ank<ıra vilayetinin 18. 4. 1940 tarih "e 
menafii umumiye karariyle istimlaki takarrür eyliyen yukarıda ~ 
sel numaralariyle sahiplerinin isimleri yazılı on bir parç.ı gaf1'1

1 
belediye encümenince takdir olunan kıymetler, her birinin biz•' 
edilmiştir. İstimlak kararnamesinin 8 inci maddesine tevfikat' 
nur. (2747) 12745 

Çam ağaç direk alınacak 
Turgutlu Belediye Riyasetinden : 

Elektrik §ebekemlz için aııağıda vasıf! arı yazılı " tip {)zerinden 11oO 
ağaç direk 15 glln mUddette münakasaya vazedllmlıttr. Münakasa 80 tl'ııı 
rlhlnden 13. 6. 940 tarihine kadar 15 gün dUr. İhale ıs. 6. 940 tarihine 
şembc ~lnü 11aat 14 tc belediye blnıısında müteşekkil daimi encümende 
cektır. ti" 

Nevi Adet Tul metre Dip kutru metre Tepe 1'1l 

Çam 150 -;5"0 0,28 ~ 
500 9 o.w 0 ı 

,. 300 9 0.22 o.I 
.. 150 8,50 0,22 ~ 

Taliplerin 2490 numaralı kanun hilkUml eri dairesinde mUracaauarı 111~ (4597/2656) 

ASKERlFABRlKALAR 
Unu idarece verilmek,; 

195.000 kilo ek 
pişirtilecektit 

1
, 

Askeri Fabrikalar Kırıkk! 
dür/üğıi Satın Alma Komıs1 t Muhtelif ıebze alınacak 

Unu idarece verilmek O~ıJ' 
kilo ekmek pişirme Işı Kırık 11 • 
dtlrlllğü blnıısında müteşcl<k ıJı 
komisyonunca 25. 6. 1940 8e 

11000 kilo Patates 
1500 Kuru soğan 
8000 ,, Taze bakla 

10000 
18000 

1500 
2000 

12000 
1000 

.. Taze fasulya 

.. Taze kabak 

.. Taze biber 

.. Domates 

., Patlıcan 

,. Bamya 

Hi da açık eksiltme ile ııınl Jl~J 
Tahmin edilen bedeli {3900) oıı<"~ 
name parıısız olnrak komlsY t 
Taliplerin muvnkknt temln~1 ıı: 
lira (50) kuruş ve 2490 sro·ıe ııı 
ve 3. maddclcrlndl'kl vesaiki şV 
ve saatte komisyona müracıı 

<27631) 

Askeri Fabrikalar Kıukkale Gurup Mü - ,. d h k kt.J'1 
dürlüğü Sıtm Alma Komisyonundan : Q re U U 

Tahmin edilen bedeli (6650) lira olan emprevİzİyon nO~O 
cins ve miktarı yukarda yazılı 9 kalem scb· tı 

ze Askeri Fabrikalar Kırıkkale Gurup miı- Yazan: Maliye Vekil41 

Mü~avirlerinden VahJ
1

'P ti dürlügu binasında muteşekkil satın alma e .~ 
Bu eserde, harbin mukavc ~, 

komisyonunca 25-6-940 salı günü saat 15 te lcr üzerindeki iktısadi ve ııu pl" 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Sebzeler de· izah edilmiştir. (Milcbir ~eb~er e 
faten alınmayıp ikinci teşrin 1940 sonuna naazriyelcri açıkça ve mısııl1,,," kn<lar ve şartnamesine göre alınacaktır. mıştır. Eser, bütün hukukçı.l uıı 
Şartname, parasız olarak komisyondan ve- ahhltleri alakadar eden guıı 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan I taşımaktadır. • 
(498) lira (75) kuruşu havi teklif mektup- • • yeıı' 
tarını mezkur gün.de saat 14 d~ ~adar ko - 1 _Kıralık daıre - {3) 
misyona vermelerı ve kendılcrının de 2490 mırtepe Urunc sokak -" 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki il ralı evin dört geniş od•·~ 
vcsaikle mezkur &ün ve saatte komisyona nis holdan ibaret olflJ1 1 

müracaatları. (2762) 12746 tı kiralıktır. T elefoJl JllO· 

if =================================:::::::::::~ 

HALK SİNEMAS 1 SUS Sİ Nf~ YENİ SİNEMA 
Bu gece saat 21 de 

BÜYÜK ATEŞ 
RAMBHAND 

Eserleri ebediyete lntı • 
kal eden dli.hlnln hayatı 

ve aşkları 

Saat: 14.30 • 16.30 
18,30 da 

Matmazelin Bebeği 
Ginger Roggers 

Bugün bu g<'ce 

İki filim birden 

1 - Mr. Motonun son 
ihtarı 

2 - Korkunç hane 

Saat: 14.30 - 16.30 
18.30 ve 21 de 

Saat 12.15 te 

ucuz matine 
Kızıl denizin esrarı 


