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1 a ya müttefiklere harp il A 

B. Paul ReynaUd diyor ki : 
---~------------------....... --------....... ------------------------....... -----------

~sa bu harbe açık bir vicdanla giriyor, Fransa ölemez 

londra'da neşredil~n bir mesa}da şöyle deniyor: 

.. ttefiklerin hazırlıkları tamdır. Onlar kılıca 
arşı kılıçla nasıl cevap verileceğini bilirler 

Amerika Cümhurreisı B. Ruz.veli 

B. Ruzvelt bir nutuk verdi: 

İtalya'mn harbe girişi 
korşısmda Amerika 

büyük bir keder duyuyor 

Kahir bir ekseriyet müttefik 

devletlere yardnna taraflar 

insan yardımı hariç 

müttefiki ere her türlü Amerika 

• yardımı çabuklaştıracak 
Charlottesvnıe - Virgtnlıı. 10 a.a. B. ---, Roma, 10 a.a. - Stcfani ajansı bildiri - ı 

'\t _ jYM! "Qset ve İtalya Hariciye Nazın Kont Cinno, 
Chıgi sarayında, bugun saat 16,30 da Fran-

Denizden Argonne'a kadar muharebe 
şiddetlenerek devam ediyor 

Ruzvelt, bu ıık§am burııda bir nutuk ııöylc
mtıı ve deml11tır ki: 

" Amerika Birleşik DevleUerl halkı 

sa Büyuk El~isini kabul edcrcl< kendisine 
aşafıdaki deklarasyonu yapmı§tır: gittikçe daha 

ve htikUmeti, hilen A vrupada alrurane hU -
klım suren muhasamnta girmek hakkında 
İtalyan hUkümelinln kararını fevkalMe 
bir kederle haber almıştır . 

b· FQlih Rrlkı ATAY 
... tlı ·ı 

t&kid 1 li politikamız var-

• "Majeste Kıra! ve İmparator beyan eder 
ki İtalya, yarın, 11 hazirandan itibaren, 
kendisini Fransa He harp halinde telakki 
eyler." 

Kont Ciano, saat 16,45 de İngiltere Bü
yük Elçisini davet eylemiıı ve İngiltere 
büyük elçisine de aynı mealde beyanatta 
bulunmu:itur. 

Musolini'nin nutku 
eııbe . .. k . 

il rı tur cmnıyet ve Roma, 10 a.a. - Stefani Ajansı bildiri -

Almanlar her yerde şiddetli 
mukabil hücumlarla tutuldu 

Amerikan cllmhurtyetlerlnln sempati
si, cebir ve lddet ve kin mı.hlarına karşı 
çarpışmalarda kanını döken milletlere git. 
mektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri, aynı za • 
manda iki biri birinden ayn yol t.Aklp ede· 
cektlr: kuvetc karşı koyanları gelirleri• 
mh:dcn istifade ettireceğiz ve aynı zaman
da bu gelirleri inkişaf ettirecek ve bun· 
lann lstimnllnl çabuklaştıracağız. TA ki 
Amerlka'da bizler mücehhez bir hale ge
lelim ve her türlU gayrlmemul ııeraite kar
şı kovmıya hazır olalım. lıtttlıudafaa zaruretlerin- yor: 

llıı .ur. Kimsenin toprağını Duçe bugün tam saat 18 de Venedik sa-
"t l ı:1.terniyoruz ve hiç bir 

1 
rayının balkonunda göriındü ve meydan 

:
1 
lıke kar~ısında, toprak uzcrinde ve bu.tün so~klard~ ~oplanmıı; o

)j n zerresinden fedakar- lan muazzam ınsnn kutlel :-ınm mutantan 
'~ ~. l(llvô. ·ır ~ · teznhliratiyle karşılandı. 
' 11\ eseri ~1'?1 ı~c Am~g~ıze: Dus;e sözlerine şu suretle başladı: 

Kıtaların yorgunluğu ve malzemenin yıpranışı 
Almanlar üzerinde ağır bir surette tazyik yapıyor 

Bu hedeflere gldc-n bUtiin yolların hiç 
bir mnnln ile tılmnmamnsını temin ed cek 
bir tarzda hareket edeceğız. Gayretlerimi
zi yavıışlatmıyacağız ve aynı zamanda he· 
dcflmizden de vazgcçmlycceğiz. 

Amerikalılardan ga:ı.Tct, cesaret. fed&
kll.rlık ve sad:ıknt hisleri isterim.,, 
Amerikanın $Ulhçu gayretleri 

B. Ruzvelt, bundan sonra, İtalya'yı har
be ı::frmektcn dondilrmek için Amerika 
Birleşik devletlerinin sarfetti~ gayretle

< Sonu 4. uncu sayfada ) 

1 lle it ıdı. Mıllı hurıyetı "- K.Jra, deniz ve hava mubarıpleri, in-
~l)t&etıellrtardık; milli d.~vl~: kılibrn ve lejyonun kara gömleklileri, ltal-

d.~et kurduk; bugunku ya'mn, imparatorluğun ve Arnavutluk kıra-
~''>~ \'e beynelmilel iti ban- Jiyetinin erkek ve kadrnları, dinleyinız: 

llıiJ hı.~ ete borçluyuz. Mukadderatrn tesbit etmiş olduğu saat, 
~i llr iırnili türk ordusu· vat.anımızm semalarrnda çalıyor. Cerhi im
~ \'a,~ifc i~caplarını her kinsrz karar/arrn saatidir. tıanr harp tebli
"t ~a~a iyi başarabilecek ğimiz lngiltere ve Fransa büy~k e~ç~lerine 

t ll.gbi!iy tt 1 d verilmiş bulunuyor. ltalya mılletınrn çok 
ıı.. a. b· e e o ması ır. . . . d " • h 
"I ıtar f b" ıhtısas a· zaman mevcudıyetrnı teh ıt etmış ve er • .... .. a ır ·ı 1 . • 1 1 1 .,·1.1ı.ıtaleal .. • zaman ı er emcsrne manı o muş o an p u -
~~ ı~da. k arını bugun ıç tokratık ve reaksiyoncr garp demokrasi/e
l "ereı·o uyacaksınız. Şu- rıne karşı harbe giriyoruz. 
lildtıı.h ~rn ki ordumuz, ge· Yepyeni tarihin hadiseleri şu kelimeler-
\ tkaj~·erı bir saniye vakit le bu/asa edilebilir. ' 
a leı-/~· en yeni silahlar ve Yaum vaidler, daima tehditler, şantaj -

~ 1 fttttıp eri ile kuvct ve kağ- /ar ve nihayet bu mekrıih müessesenin te
bah, ır~l§hr. Bugünkü or • tcvvücü olarak da 52 devletin sosyeter 
t ettıg· · ·· h merkezi. il d unız mute assısın 
.tıl'. e ÖÇok daha fazla ci- Vicdanımız tamamen müsterihtir. Sizin-

~ıı:ı c ~ Yle denebilir ki, le bırlıktc bıitün diınya şahittir ki, Lıtto • 
Ogr f rio !ta/yası Avrupa'yı altüst eden frrtJna -

ı... il .. b' a İ şartlan ve tabii 
"l " ı 1 dan içtinap ettirmek için beşeri olarak 
h ·~. ) .r eşen müdafaa va- mıimkıin olan her şcyı yapmıştır. Fakat 
il' b eıı., ,. .• k" ' lltl ~;t"" ur ıyc ye Avru- hepsi boşa gıtmiştır. Muahedeleri milletler 

ı •. ırtıı. lık devleti ehemiyeti- mevcudiyetinin hayati icabatına uydurmak 
~.. 1fhr B t .., hir • u şart ve maddi için bu muahedeleri tadil etmek ve bunları 

ilde lf de, son fransız mu- ebedi olarak dokunulmaz bir şey telakki 
l'ııil~llla.r::diiğümüz üzere, tc- etmemek kafi idi. Kabul edenlerin hepsi 

~ı, l' .. n a 1 • • için bilhassa intihar demek olduğu sabit ıirk z o ı.nyan mag-
~ a0 1l • .askerinin en eski olan garantiler polıtikasrnda ısrar etme -
• ~dj.,1• 

1~hklal mücadelesine mek kili idi. Fuhrer'in, Polonya muhare -
't ı ·• ıs besı nihayet bulduğu zaman geçen teşrini-

"a.t Pat eden cesaret, k k • 

Parfs, 10 a.a. - 10 haziran sabah tcbllğl: 
Denizden Argonnc'a kadar muharebe gittikçe daha şid

detli olarnk devam etmektedir. 

Fransız akşam tebliği 

Parls, ıo a.a. - Fransız akşam tebliği : 
Dcnlzdep Olse kadar düşman Amlens'ten Rouen'e ve 

Amlens'ten Vernon'a giden yollar arasında, tazyikini, bazı 
noktalarda a.,ağı Seinc'e kadar fazlalaştırmıştır. Bu bazı 
noktalarda, bazı unsurlar nehri geçmiştir. DUşmnn, her yer
de, şiddetli mukabil hUcumlarla tutulmuııtur. 

· Amiens - Vermon yolu ile aşağı Oise'e kadar, dUşman 
piyadesi daha az tesirli olmuştur. DUşman, bilhassa hava 
kuvetıerlyle, gerilere mükerrer bombardımanlar yaparak. 
cüzlltamlarımızın hareketlerini tıskfil etmeyi araştırmıııtır. 

Oise'ln şarkında, dUn öğleden sonra Solssons mıntnka
sındnn ileri çıkınııı olan düşman kolları, bu sabah Oureq-en· 
Lagertmilon, Lap~re - en Tnrdlnois'ya kadar hUcumlanna 
yeniden başlamıııtır. Diğer cUzlitamlar, aynı zamnnd:ı, Ve
see vadisinden Fismes istikametinde hücum ctmi§lcrdir. 

Champagne'de düşman, ııntakla beraber, tank müfrczclc· 
ri ve bombardıman tayyare fllolnn himayesinde. yeni fırka· 
!arla Rethel'ln her iki tarafından taarruzuna yeniden başla
mıştır. Düşman blltlin gayretlerine rağmen, ancak, Retor· 
nes'c kadar iterek vücuda getirdiği köprll başını genlıslet
mcğe muvn!fak olmuştur. 

Aisne'ln ııarkındıı, Atti'gllles'de, dUşmnn, hücumlannı. 
Benumont'a, Meuse'c kadar Argonne·un şlmalindcki bütün 
geçitlere teşmil etmiştir. 

Her yerde kıtaıtırımız, dUşmana göğ{ls germiş ve adım 
adım mfidafan ederek ve mukabil hlıcumlardn buluruırak 
düşmana en enerjik mukavemette bulunmuştur. • 

Cephede ve gerilerde, birçok keşif uçuşları yapılmıştır 
Bilhtı.ssa Namur ve Donauchlngen üzcrlcrlnde uçulmuştur. 
Hava ktıvctıerlmiz, Forges - Les - Eauıc'da, Solssons'da ve 
Pontnvert'te dllşman kafileleri bombardıman edilmiştir. 

lll'a evcide yaptığı teklılleri reddetmeme a-
tnanlığı da ilave e-

~ l''ha.t ( Sonu 4. üncü sayfada ) Ge,;eral W eygand 

Avcı hava kuvetlerimlz, setir vazifeleri esnıuıında, mü• 
hlm zaferler kazanmıştır. Binbaşı Thlbaudet kumandasın · 
dakl bir avcı grupu, bir çıkışta. 12 dllşman tayyaresi düşU -
rerek t.anıııyl.iz etmiştir. Bu çarpışmalara lştlrfı.k eden tııy
yarelerlmlzin hepsi Uzerlerfndc tek bir kurşun izi olmaksı- ı 
zın dönmüşlerdir. ' Sonu 3. üncu sayfada) 

Norveç kıralı Haakon ~tı ~tı" 0•1 rnalıyız? Çünkü si-

' 
()1 etırnı·.. ·· · 

tııı ... e guvenıyoruz. 

~~~ he:r Ya gaflet içindedir
' 1 'lr. zaman oldug-u ,.ibi 

' '"e ., , tf l\ııı. 1 Y~a bu milletin cesa-
eıı.dile~afa uğratmak için 
~ nden vazife almış-
ı~ ha.rbet 
'oh .. , hleğe mecbur ola
t · .• , Ya k 

' •le h c:a mıyız? Hemen 
~tr~ aber verelim ki harbi 

L ... , tile d 
~lı(j ltıa.ıı c Yapmak lazım· 
\ıld ~eti iı Onu türk milletinin 
'ıo.ı lıt ed e karıılamakta bir 

"t .J eceğ· 
1 ,, 'le t ı_ ız. Düsturumuz 

"•t- eeı;rar tt" - . • "b" tq : ··s e ıgımız gı ı, 
b~tektlı' ulh hfıli ebediyen 

ı. tte•-
1~ gibi çalışmak ya-

~ ''\ "tlıı . t 
~ ~ır ol Şı~ gibi maddeten 

h ller tlıa k f" 
'~ı ııı.e l A 

1 \dd ~etlıİ af yılgınlığı al-
·~ tı- İlk bketıerin yaptığı 
l\ıt~lllc:akı etine uğradığı gi
~,11 ltdirı arını :zannedenler 

ç er ç·· k"" b 'il. ~eıı.f • .. un u u yol 
~ ~111 lllllrı .~atının spekülas· 
t ~ ' tı.ırk 1 ? ar nmış değil-

'-"lıti · lllılli müdafaasının 
1Ycap) · 1 • 

(S any e tayın ve 
Otıu 3 

• uncu sayfada) 

İsviçre'de vaziyet hayra 
alômet görülmüyor 

Baden' da 1 S - 20 alman fırkası var 
Zürih, 10 a.a. - General Weygand

ın, harbin İsviçre hududuna yayılma
sı ihtimalini derpiş eden emriyevmisi 
ve alman tayyarelerinin cumartesi gü
nü bir İsviçre tayyaresini düşürmele
ri, İsviçre'dc pek de hayra alamet ola
rak teHikki edilmemektedir. Bununla 
beraber, Karaormanda vukubulan kı
taat harekatının İsviçre için bir teh
dit teşkil ettiği hakkındaki şayiaları 

teyid eden hiç bir şey yoktur. Son iki 
ay zarfında Baden'de cereyan eden 
kıtaat harekatı hakkında son günler
de fevkalade hiç bir şey görülmemiş
tir. Bu bölgede 15 ila 20 fırkanın bu
lunduğu bildirilmekte ve fakat cenu
bi Almanya'nın şimdiye kadar askeri 

ihtiyat deposu olarak kullanıldığı ha
tırlatılmaktadır. 

24 saat içinde mezun buJ.unan İsviç
re askerleri hafta tatilinde Zürih so
kaklarını doldurmakta berdevam idi
ler. Tren münakalatı muntazam saat
lerinde yapılmakta ve halk sükuneti 
muhafaza etmektedir. 

Ren'in iki sahili gerisinde tekrar 
faaliyet ba§ladı 

Bern; 10. a.a. - Pazar akşamı Bale
de çıkan bütün gazeteler son günler -
deki nisbi sükunetten sonra Ren neh
rinin iki sahilinin g~risinde tekrar fa
aliyete başlandığını kaydetmektedir. 
Bale'deki müşahitler şimdiye kadar 
hudutta bulunan İsviçre kasabaların -

B. Numan Menemencioğlu 

iyileıti ve vazifesine baıladı 
Bir haftadaQberi rahatsız bulunan 

Hariciye Vekfüetj Umumi Katibi Bay 
Numan Menemencioğlu"nun eyileşerek 
vazifesine tekrar başladığını memnu -
niyetle haber aldık. 

Habeş İmparatoru 

Londra'ya geldi 
Londra, 10 a.a. - Royter: 

Habeşistan imparatoru, İtalyanın 
harp ilanının bilinmesinden evci 
Bathdaki ikametgahını terkederek 
Londraya gelmiş ve bir otele inmiş
tir. Kendisinin Londrayı ziyaretinin 
hedefi hakkında hiç bir malumat 
mevcut değildir. 

daki inşaata hiçbir zaraf gelmediğini 
beyan etmektedirler. Topçular bilhas
sa hatlardaki istihkamlara ve şimendü
fer tesisatına ateş etmektedir. 

Norvec kumandanlığı 
..> 

ateşi kesmeğe karar verdi 
Kıral ve Nazırlar Londrayageldiler 

Norve, mücadeleyi ferkel niyecek 
Norveç'te bir mahal, 10 a.a. - Nor- Kral ve Nazırlar Londra'da 

veç Telgraf ajansı bildiriyor: Londra, ıo a.a. - Norveç Kralı ve 
Dün gece yarısı Nor~ç başkuman- maiyeti bütün hükumet azası ile bir

danlığı, Norveç'te muhasamata niha- likte bugün bir harp gemisi ile İngi
yet verilmesini emretmiştir.. .. l liz limanlarından birine çıkmışlardır. 

Kral Haakon ve Norveç hukumetı- Kral sıhatte ve sakin görünmekte idi. 
nin millete hitaben neşretmiş olduğu Kral rıhtımda yüksek rütbeli ingiliz 
bir beyannamede, Norveç"in vazifesi- ve fransız subayları tarafından karşı
ni diğer cephelerde ifa edeceğini bil- lanmış ve meçhul bir istikamete git
diriyor. mek üzere. hususi trene binmeden ön-

Bu beyanname, Norveç'in mücade- ce bu subaylarla bir müddet görüş
leyi terketmiyeceğini ve hareketinin, müştür. Kralın muvasalat ve hareke
daha ziyade Holandanın hareketine ti esnasında gar halka kapalı tutul-
benzediğini bildirmektedir. ( Sonu 4. üncu sayfada ) 



-2- ULUS 
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Harbin 4 üncü fia~fasına umumi bir bakıı 

1 - 3 af ahk m harebelerin hülasası : 
Ali Rıza EREM 

Uç haftadanbcrt fnsılnsız, gece ve gUn- kerler Uzcrlnde yaptığı m$evl teıılrln, 
dUz devam eden alman taarruzu, Sedan fili ve maddi tesirlerinden çok daha fazla 
bölgesinde ılk oncc Ctphe yarması ile işe olduğUnun da sabit olduğu fnırunz İıeııri
b~lanıış .. cvela garba doğru sıvri bir tor· yatından nnlaşılmaktndır. 
ba \•Ucud:ı ırdlrmış 1ıonra torbanın dibini Bu da, yeni bir slltüıın ve:;n o sllıUıın 
§imal denizine ulru,ıtırnrnk, mütte!ıklerln kullanış tarzının tesir kudreti hakkında 
B:!lçika ya yolladıkları ordu grupunun a- daha hazarda (bir gUn onların tesiri kar§ı
aıl ordularıyle trtıbatını kesmiş .. bundan sında kaldıktan zaman şaşınp panlklc
sonra almanlnr ordulnnnın büyük lnsmı . memeleri ıçın) bütün yurttaşların hepsi
ne müttefik ordulardan evcltı en nz muka· nfn esaslı bilgiye sahip kılınması lilzumu
vemet edebilecek olnna yUklenmek sure- nu ortaya koyan bir h!ı.discdlr. 
tiyle bırer birer mağlup ctm k glbı mut. 7 - Müttefikler, bu son muharebelerde, 
tetik ordulara karşı tatbik edilen bir sis maddeten sarsılmııı olmalarına mukabil, 
temı tatbık ederek Belçika ordusuna yUk- almanlann zırhlı ve motörlü tanrruzlnrlyle, 
lenmiş.. bu amansız savlete dayunnnııya- tanklarla ve tayynrf:'lcrle el blrli~i ederek 
en nı sanan Belçika başkumandanı kıral nasıl kesif ve sık tıuırnızlar .yaptıklannı. 
üçtincU Lcopold u nmana getirmiştir. bu usullln ynptıgı maddi tesir Ue mağnevi 

Bu suretle, müttefikleri imdada çağı · tesirin derecelerini ö~enmlı,ı ve ilk ruhi 
ran Belçika, imdada çağırdığı yardımcı- sarsıntıyı gidermiş... soğukkanlılıklarını 
larını birdenbire yalnız bırakıp aradan çı- yerine getlrm~ .•• Alman taarruz ve hücum 
kınca, mUttcfiklerin Bclçıkadakl orduları- usullerine karşı yeni mukabele ve rnüda
nın esasen sıkışık olruı vaziyetleri, lehli - fan tedbir ve tertiplerini bulmuş olmak 
keli bir hal almıştır. gibi, harbin bundan sonrası için çok kıy-

Bu vaziyet k rşısında, nıUtteflklcrln metil muvatfnklyet lımlllerlylc mücehhez 
Bc~lka ordusu için: ya kuşatma çenbcri- bir hale gelmlolerdlr. 
Dl yarıp asıl orduları ile blrlc§meğo savnş- 8 - Sonra, en ınlıhlm olarak, müttc!lk· 
:rnak - kı boyle bir hareketin muvaffak lcr, Bclçikadaki ordularının mağlQblyetl . 
olması, eğer maddı lmktın varsıı, cenup - ne mukabil, 0 ordunun kahramanca ve 
tan da asıl ordu b yUk kısmının §imale Jnatça mukavemeti sayesinde. kazandıklan 
doğru taarruzla yardım yapmasına bağ- Uç haftalık zaman içinde, asıl ana vatnn 
lıydı. ynhut mUınkiln olduğu kadar da- ordularını ve şlmdıye kadarki tecrUbelcre 
yanıp asıl Fransadakl ordu için çok kıy - istinaden müdafaa tertip ve tedbirlerini 
metli olan hnzırlamna zamanını kv.andı - ı. rıuı.sada hazırlamak fırsatını bulmur.ılar -
rarnk, ve dcmz ve hava kuvctlerlnln de dır ki, bu çok değerli bir kazançtır •. 
ynrdınılylo deniz yolundan istifade ederek Müttefikler, yeni başlıyan b!iyük muha
Frans:ıdald bllytik orduya iltihaka çalı!J • rebelerl, işte bu şnrtlar ve kazançlar ile 
mak şıklarından blrlnl seçmek icap cdl- karvılıyorııu- ve karşılıyacaklardır. 
yordu .. Müttefikler, mevcut imkılnlara 
nazaran, bu ikinci ııkkı tercih ve tatbik et- Yeni başlıyan alman taarruzu 
tiler.. Alman orduları, müttefiklerin daha faz. 

Tam on gün, gece gllndUz devam eden la znman kıı.zanmalanna ve Belçikayı bo
hakıknten harp tıırlhlnde §imdiye kadar ııaltan ordu gnıpunun derlenip toplanıp a· 
bir misline daha ender tesadüf edıllr, hat- eıl orduya yardım edecek hale gelmeden; 
tli dllmez kanlı bir lrkılp boğuşmasından vc nıo.Izeme zayiatlarını telılfiye vakit bı
sonra; karadan almanların uzun menzilli rakmadan, l"ransadakl asıl müttefik ordu
a.t;ır toplarının ardı arası kesllmlyen bom- larına taarruza g1lÇmcleri, beklenmiyen bir 
bardıınnnları,havadan alçaktan uçan alman hfıdlse değildi ... bll~ls ..•. 
muharebe ve bombardıman tayyarelerinin Alman ordusu, Belçlkadnkl müttefik or
mUtemadi pike ateş ve bomb:ırdımıınlnrı, dularına karşı 80 tümen ile yani ordusu. 
ve alman zırhlı ve motörlU tümenlerinin nun kısnııkUlllsl ile taarruz etmiş bulun
ve piyadelerinin fasılasız hUcumlnrlyle, duğunn; ve insan zayiatına hemen hiç e
haklkf birer ölUm kıı.zanının kaynadığı hemlyet vcrmfyen kütle hücumları tatbik 
blndınne pldjlarında; müttefikler; deniz etmesine göre, bu ordunun ynrısınıı yakın 
ve hava ordulannın emsalsiz cesaret ve bir kısmının muharebe harici kaldığı kabul 
fedakdrlıklarla yaptıkları knbr'o.manca hl- ve tahmin edilebilir .. ki yukarıda bahsi ge
m yeler! ııayeslnde: almanlarcıı beheme - çen ynnm milyon zayiat da bunu teyit e • 
hal ya esir olmağa veya imha cdllmeğe der. Şu hulde, bu 80 tUmen<len ancak 40 : 
mo.Jıkfım sayılan, 335.000 kiıılllk bir ordu- 45 tUmenln Fransada yeni başlıyan taruTU
yu gemilere bindirip kurtarmağa ve asıl za iştlrtık edebileceği sanılabilir. 
ord ılanna iltihak ettlrmeğe muvaffak ol- Hltler'ln orduya beyanatı, ılmdlye ka-
mu !ardır. dar muharebeye soktuğu tUmenlerl teııci 

Bu suretle mUttefikler; 65 piyade. 10 için, onları hiç harbe girmemi§ bazı ye
%1rhh ve t'i motörlU olmak üzere ceman 80 nt tümenlerle takviye edeceğini göster
tl menden mürekkep olduğU tahmin edilen mektedir. 
alman ordusu kısmı kUlllslnfn kurduğu ku· Almanların, müttefiklerin Belçika ve 
oa.tma çenberinden eıynlmak, mucizesini 11lmalir.ıarkl Fransada bu derece mukavemet 
gostermişlerdlr. Buı;Un deniz hA.kimlyeti • göstereceklerini bmmamış oldukları da 
nln mağnasını bundan dnhn iyi anlatacak anlaşılıyor .. 
tııı bir misal gösterilemez. Yeni başladıkları taarruzda ise hiç bek-

3 haftalık muharebelerin lemedlkleri yeni mukavemetler karııısında 
kalmaları daha çok :ınuhtemeldlr .. 

bilançosu 5 haziran sabahındanbcrl bqlıyan taar-
ıo mayıstan 3 hazlran::ı kadar sUre.n 25 ruz, 200 kilometrelik bir cephe Uzcrlnde 

gUnluk safhanın bllılnçosunn kısaca baka- blrlblrlnden 75 kilometre uzak Laon ve 
lım· Amlene bôlgclerlnde bcllrmlotlr .. 

Müttefikler Belçlka'da, 30.000: 40.000 Hart.aya bakınca, görUrUz ki, bu iki ls-
aruında ölU insan, ıooo l mütecaviz top, tıkametten blrl, doğruca Pnrls'e yönelir; 
bUt ın nakliye arabaları ile zırhlı tankları diğeri dl! Pnrfs'I batı yönünden kuııatmnk 
tahrip ederek bırakmışlardır. İrkAp sıra - isteyici bir letlko.mctı tutmuşa benzemek· 
ısında trkt'lba lştlrft.k eden 300 e yakın hnrp tedlr .. 
ve 800 ü mUtecavlz kUçUk lıUytik nakliye Tnnrruz böıgclerlnl böylo blriblrinden 
v ttlccar gemisinden 24 ins:-fllz ve 7 fran- 70:80 kilometre uzak seçmelerinin bir se
sız olmak Uzcrc nncıı.k 31 bOytik ve kUçUk bebi de, hakiki taarruz 1stlkameUnln ha.n
g mi batmı11tır. glsl olduğu, ağırlık merkezinin neresi bu-

Belçika ve şfmallş:ırkl Frans:ı'wn kU· ıunduğu hakkında. müttefikleri tereddüde 
ç k bir kısmı, şimal denizinin bUtUn en- dll§ürmck ve umumi 1httyatlnrını veya 
hlllcrl, :Mnnş denizinin Sommc mansabına mıntaka ihtiyatlarını dağıtmağa 111ecbur 
k dar snlıllkrl amanlann eline geçmlııtlr. olabilir .. 
ş phe yok ki mUttefıklcrin Delçlkada uğ- Bu taarruz kar§ııında müttefikler 
r dıklan mntlublyetin ehcmlyetl bilytlk-
t r bunu kendileri de, ha.tttı dUşmnnlann- Müttefikler, ilk olarak sağ yanları 
d'Ul daha açık söylemekten çekinmemek (.hlajlno) mUstahkem mıntakasına mUste
reallstllğini göstermişlerdir. , nit Alsne ve Somne nehirlerinin gerisini 

Şu kadar ki bu kadar ııçtk söyleyig, bir tahkim etml ler ve almanların cepheyi 
acr.ln del!"ll, belki sarsılmwnıf bir nzmin delme veya ynrmn usul ve prcnslplttlne 
ifadesidir .. Almnnlnrın, bu muharebelerde karııı, ilk rnUdnfaa hattından ııızmağa mu
kaybettikleri insan vo malzemenin mlkda- vaffak ola.bilecek alman zırhlı tanklarını 
rını bilmiyoruz. Yalnız 500.000 insan zayi avlayıcı, derinliğine müdafaa tertipleri al
etUklerl soylenlyor .. Malzemeco zayiatları mışlardır .• 
d:ı hiç olmazsa mUttcflklerlnklne yakın ol- sonra bu mUdafaa mıntakıunnın geri
l!..'\ gerektir. 5. 6. 40 ta bir alman tebliğine sinde, gene sağ cenahları (Majlno) mUs
f:"Ore, havada dilştlrUlen ve yerde tahrip c- tahkcm mıntnknsına dayalı olmak Uzere 
dilenlerle beraber 3400: 3500 müttefik tay- ·Marne - Verdun - Selnne nehirleri mUstah
yarcsf tahrip ettiklerini, muhtelif 24 mUt- kem mıntakası vardır. 
tetik harp gemisi ve 66 ticaret ve nakliye Şimdiye kadar olan biten büyük ve kU· 
gemisi batırdıklannı, 00 muhtelif harp ge- çllk muharebelerin, ne gibi bir blltınço nc
mlsl ile ıı 7 nakliye ve ticaret gemisini de tıcesl vermlı; olurlarsa olsunlar, ancak 
hasara uğmttıklarını; buna mukabil ken- (kntl neticeli bir meydan muhnrebesl) nln 
dllcrinln yalnız 432 tayyare ve 61.288 ölU hazırlıkları mertebesinden öteye geçeme
vc yaralı insan kaybettiklerini bildirmek- mlşlerdlr-
te: zırhlı tank ve top zayiatından hiç bah- Alman orduları, her halde ıimdlyô ka -
setmcmektedlrler.. dar aslft. görmedikleri ve ummadıklan çe-

Bu rakamlara da inanmak çok zordur, tın, yıpratıcı mukavemet ve mukabeleyi 
her halde tevslka muhtaçtırlar •• Hele tay- - asıl bundan sonrn - g<Sreceklerdlr. Son 
yare çaylatlan her halde bine yakın veya beş gllnltlk muharebeler bunun ilk lııaret-
geı;klndlr- !eridir •• 

3 haftalık muha1ebelerden :Milttcflk bqkumandanlığının tatbik 
müttefiklerin edindig" i ettiği mUdafaa clstemı, adetçe çok UstUn 

bir düşmanın taarruzlarına kar§ı, bir hat· 
tecrübeler t'e dersler t· hattA yalnız bir mıntakaya bağlı kal-

MUtteflkler, bu ııon muharebelerden bir mnyıp, dUıımnnın savlctlcrlnl tesirsiz bıra-
çok derı.ler ve tecrübeler edinmişlerdir: kıcı gerilemelerle, dilşmanı yorucu ve YIP· 

ı - İngiliz avcı tayyareleri, bire karşı ratıcı (oynak müdafaa) sistemidir. 
S: • alman tayyaresi dUşUrebildlklcrl bir Beş ,gündür devam eden mHyonlarcn in
kere daha snblt olmuıı Fransız avcı tayyn· san ve malzeme kalabalığı ile yapılan ve 
relerinin, alçaktan uçan nlman tayyare insan ve malzeme zayiatına ehemlyet ver
gruplannı dıığıtablldlklerl filen anlaşıl· mlyen alman taarruzlarına karııı kullanı -
mıştır. Bu. müttefik avcı tayyarelerinin lnn bu müdafaa sisteminin mUtteflklere 

I · Adliyede 

sayllacak 

ihtisas mevkii 

memuriyetler 
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Dün Urfa'da 

34 derece 

dünkü toplantısı 
sıcaklık 

idi 

Adliye Vekaleti yeni barem kanu -
nunun 2 numaralı cetveline ek olmak 
üzere bazı memuriyetlerin ıhtısas mev 
kii sayılması hakkında bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. Vekalet projenin Dün şehrimizde hava umumiyetle 
hazırlanmasını mucip ~ebepler layiha- çok bulutlu ve yagmurlu geçmiş, rüz
sında şöyle izah etmektedir: gar ~imali şarkiden saniyede en !jOk 

"Adli tıp işleri umum müdürlüğü 5 metre kadar.hızla esmiştir. En yük
teşkilatında vazife alan adli tabiplerin sek sıcaklık, 21 derece olarak kayde
müessesede bilfiil iki sene mü!azemet dilmiştir. Yurdda hava, Egenin cenup 
ederek adli tababetin muhtelif şubele- sahilleriyle Akdeniz kıyılarında bu
rinde ihtisas kespetmiş ve adli tıp )utlu, diğer yerlerde kapalı ve yağış
mcclislerinden ıhtısas 'vesikası alma_ lı geçmiştir. 24 saat içinde cenup böl
ğa muvaffak olmuş bulunanlar ara_ gelerinde ve başka yerlerdeki yağış

Büyük Millet Meclisi dün Refet 
Canıtez'in başkanlığında toplanarak, 
Türkiye - Suriye doı>tluk ve iyi kom
şuluk muahedesiyle merbutu proto
kolların, Türkiye - İsveç kliring an
laşmasının bazı hükümlerinin tadili
ne ait notaların tasdikleri hakkında
ki kanun lfiyıhalariyle devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve taadülüne 
ait kanuna bağlı bir numaralı cetve
lin maliye ve adliye vekaletlerine ait 
kısımlarında değişiklikler yapılma
sına, ordu subayları heyetine mahsus 
kanunun dördüncü maddesinin tadili-

sından intihap edilmekte olmaları ve tarın metre murabbalarına bıraktıkla- ne ait kanun Jayıhalarının birinci 
umum müdür, ·umum müdür muavini rı su miktarları Trakya bölgesinde müzakerelerini yapmıştır. 
ile şube müdürlerinden mürekkep ad- 2-22, Marmara ha~zasında 4-17, Ege Meclis, dünkü içtimaında Türkiye
li tıp meclislerinin de kanaat verici bölgesinde 1-19, Orta Anadoluda 1-7, İsveç ticaret ve tediye anlaşmalariy
mahiyette bulunmıyan ihtibaratı tıb- Doğu Anadoluda 1, Karadeniz kıyı- le mcrbutatının tasdikine ait kanun 
biyei adliyenin nihai bir hal ve tak - larında 2-9 kilogı'a.m arasındadır. liiyıhasının da ikinci müzakeresini 
dir mercii olmakla beraber ilmi ve Rüzgarlar, Karadeniz sahillerinde şi- yaparak tasdik eylemiştir. 
fenni hususatta ve rey beyan eyle- mal, diğer bölgelerde garp, ve cenu- Meclis !jarşamba günü toplanacak-
rtıekle mükellef bulunması itibariyle bu garbi istikametlerinden saniyede tır. 
mezkur müessesede hizmet deruhte e- en çok 11 metre kadar hızla esmiştir. 
denlerin hususi bilgi ve ihtisas sabibi En yüksek sıcaklıklar izmirde 23, Çağrı 
olması zaruridir. Antalyada 26, Malatyada 29, Adanada 

Bu cihetle maaşlı kadrodaki memu- 30, Diyarıbakırda 32, Urfada 34 dere- X Bütçe encümeni bugün saat 10 
riyetlerin ıhtısas mevkiine alınması, ce olarak tespit edilmiştir. da toplanacaktır. 
keza ceza ve tevkif evleri, sair adliye X Arzuhal encümeni bugün grup · N f • d f f' l '11 içtimaından sonra toplanacaktır. bınalarının tesisat. inşa, tadil ve tiimi- a ıa a er 1 ve na 1 ,er x M"llA M""d f .. . b .. 
• d k il 1 ·k· '"h d. ı ı u a aa encumenı ugun 
· d h k.. 1 Nafıa Vekaletı memurları arasında grup ıçtımaından sonra toplanacak-rın e u anı an ı ı mu en ıs veya 1 · · · 

mımarın a ı tısas mev ıı sayı ması . . . 
I"" 1 f d 1 ·· ··ı ·· 1 ı:. "h yeniden bazı tayın, terfı ve nakıller j tır. 
buzuıp ~ .ve hay 

1
8 ı goru muş, "Y1 a- yapmıştır. Bunları yazıyoruz: X Devlet Demir yolları istimliik ka-

unun ıçın azır anmıştır. . . . .. h d" · BB ·· 1 607 1 k 
K d 

.. ..d.. • Manısa su ışlerı mu en ısı . nununa muzeyye ı sayı ı anuna 
a roya gore umum mu ur, muavı- . 1 • ·· b' dd ki · d · 1 k · k. h '"h d. h Kadri Giirsu Bergama su ış erı mu- ır ma e e enmesıne aır o an a-

nı morg. ımya ane, mu en ıs ane . · . A 
üdü" ı · "l 70 1. 1 k 2 60 1• 1 k hendisı Mustafa Cevat Erıcan, Bursa nun layıhasını müzakere etmek üze-

m r erı ı e ıra ı , ıra ı . . 1 . . . b .. h d" . ş t kk '' l d kk t ·· 
4 50 1

. 
1 

k 
6 40 1

• 
1 

k 
6 35 1

• 
1 

k su ışlerı nnncı şu e mu en ısı ua- re eşe u e en muva a encumen 
, ıra ı , ıra ı , ıra ı . C . 1 • b .. b ·· · t" d t ı 

8 adli t b. 90 70 1
• 

1 
k b. ü yıp Enal, orum su ış erı şu e mu - ugun grup ıç ımaın an sonra op a-

a ıp ve ıra ı ırer m - . . · .• k 
hendis ya · a 1 k ht k.. hendısı Osman Bedıı usta, Bursa su naca tır. 

ve mım r ı ı ısas mev ıı . . .. h a· · M h H r s 
olmaktadır. 70 liralık adli tabi kad- ışlerı mu en ısı e met a ~t u-
ros d b . .~ merrnan, Sıvas - Erzurum hattı ınşaat Belediyelerin bugünkü 

un a ulunanlar ıcabında muessese B .. d .. 1 .. ğ.. b .. h d" · 1A • l · b. d·ı· 
içinde müdür muavinİiklerinde ve a- aş~u ur u t şu e mu. eAn ı~ı sa a- vazıyet erı tes ıt e ı ıyor 
sistanhkhırda da kullanılabilecekler_ hattın. s

1 
arp. ..sktan1~ul . v

1 
ılayd~t~ N~af?ha D~hiliye V ekkaleti v1ı!ayetle~~ b~r 

dir yapı ış en vu sel\ mu ıcn ısı czı tamım yapara , 939 ma ı yılı butçesı-

. Önyay, Ankara su işleri reisliği fen 1 ne nazaran vilfiyetiniz merkez ve mül

İstanbul doklarında 

yapılacak ıslahôt 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Deniz

yolları umum müdürü İbrahim Kemal 
Baybura fabrika ve havuzlarla İstinye 
doklarında yapılacak ısliihata ait tet
kilerini bitirdi. Gazetecilere beyana
tında İstinye doklariyle Haliçteki 
havuzların noksanlarının yakında ta
mamlanacağını, Haliç fabrikalarının 
ıslahı i!jin ayrıca hazırlanan proje 
tatbik edilince havuzların ge·ni,letil -
mesi ve daha modern bir hale konul
ması 'kabil olacağını söyledi. 

İstanbul'da toptan 

ve perakende fiyatlar 

dün tesbit olundu 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Fiyat ve 

murakabe komisyonu vilayette ilk top 
lantısını yaptı. Bu toplantıda toptan
cı tacirlere yüzde 10 kar bırakılması 
tesbit edildi. Her malın toptan ve pe
rakende fiyatları ayrı ayrı tesbit edi
lecek, aksi hareket edenler tecziye e
dilecektir. 

Üniversite' de imtihanlar 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Üniver

sitede imtihan evrakı tetkik edilmiı 
ve sözlü imtihanlara girecek talebe -
ler tesbit edilmiştir. İktısat ve hu -
kuk fakülteleri evrakının tetkiki ayın 
yedisine kadar bitirilecektir. 

heyeti rasat ve fenni aletler şefi Ali hakat belediyeleri muhammen vari
Riza Gürel terfi ettirilmişlerdir. dat, tahakkukat ve tahsiliit yekfınla-

Manisa su işlerinden Şevki Erer rının, 940 senesi bütçelerine nazaran 
Malatya su işlerine İstanbul elektrik muhammen varidat yekftnlarının, 940 
tramvay ve tünel işletmeleri umum senesi belediye bütçelerine nazaran, 
müdürlüğü Etüt mühendisi Abdülka- Maaşlı memur adedi ve maaş yeku
dir Saylam aynı umum müdürlük mü- nunu, 
teharrik malzeme müdürlüğüne, şose Daimi ücretli memur adedi ve üc-
ve köprüler reisliği fen heyeti başmü- ret yekfınlarının, 
hendisi Mehmet Fehmi Tokay aynı Müstahdem adedi ve ücret yekun-
daire reis muavini Malatya su işlerin- larının, 
den Ahmet Yekta Konya sulama ida- 940 mali yılı belediye bütçelerine 
resi işletme müdürlüğüne naklolun - konan sıhat işleri, fen i~leri, tanzifat 
muşlardır. Sadık Erengil İstanbul ve tenvirat işleri, imar ve tezyin iş
Tramvay, Tünel idaresi etüt ve proie leri, ziraat, veteriner, mütenevvi rnas
mühendisliğine Sadık Erengil a!jık - raf fasılJarına konan tahsisat yekfın
tnn tayin cdilmi~tir. larının ayrı ayrı bildirilmesini iste-

miştir. 

Nakil vasıtalarının vergileri Zelzeleden müteessir olan 
Hacmi 300 tonilatodan aşağı ve köylerimiz 

gündelik gayrisafi kazan!j esası üze- Erzincan yer sarsıntısından müte-
rinden kazan!j vergisine tabi bulunan essir olan mıntakalara ait cetvele, 
gemilerle sair nakiİ vasıtalarının sa - Kayseri vilayetinin Develi kazasına 
bipleri namına .kayıtlı bulundukları: bağlı Soysallı, Kulpak, Kızık ve Sen
limanlar nazarı itibare alınmaksızın 1 dermek köylerinin de ithali İcra Ve
vergi tarhedildiği ve karne verildiği killeri Heyetince kabul edilmiştir. 
bu sebeple mükerrer vergi tarhedildi
ği anlaşılmıştır. Maliye Vekaleti bu 
gibi nakil vasıtalarının hangi liman ve 
belediyede kayıtlı iseler orada vergi 
tarhedilmesi, başka yerlerde çalışan 
nakil vasıtaları vergilerinin ise çalış
tıkları yer varidat idaresi tarafından 
kayıtlı olduğu Maliye idaresine bildi
rilmesini ve gene kayıtlı oldukları 
yerlerde vergilerinin tarhedilmesini 
bildirmiştir. 

Kuyuda boğulan çocuk 

Lisansa tabi maddeler 
hakkında bir talimatname 

hazırlandı 
Yabancı memleketlere ihra!j oluna

cak mamul ve mahsullerimizin lisan
sa tabi tutulması hakkında İcra Ve
killeri Heyeti yeni bir karar ittihaz 
etmişti. Ticaret vekaleti, bu kararın 
tatbik şekli hakkında bir talimatna
ne hazırlamıştır. Talimatname ihraç 
tacirlerinin müracaat şekillerini, ve
recekleri beyannameyi ve alacakları 
lisansların kullanma usullerini izah 
etmektedir. 

Pek ciddi bir gaıett 
Zürher Zeitung gııı 
keri mütehassısı yı 

• ske "Balkan devletlerı. a 
nı gizlemek hususunda ~ 
dan daha sıkı davranmak 
kan devletlerinden bat151

• 

ket müdafaası zaruretterı 
ise, harice karşı vaziYe.t~ 
harbe hazır olduğu iıttl 
maksadı ile, zaf ve kif ars 
saklamak ihtiyacını h15 

Bundan dolayıdır ki. . 
Balkanlarda en iyi intl 

keri bırakmaktadır. Bugu 
uzun süren askerlik hizJ11' 
lüklere niçin katlandığı~ 
dir. Yeni Türkiyenin Y 
mal Atatürk, ordunun "atl\'f 
tün vuzuhu ile kavraınıŞ 
leliide bir askerin kolaY': 
ceği bir şekle sokmasını 
tikliil harbinin eski cephe 
Cümhurrcisi İsmet ln611 

faaliyeti yanında, vakti111~1 
kısmını, memleketin ınu~ 
rindeki istihkam tesisterı~ 
birliklerini teftiş ve tetlt1 

mektedir. • 
Türk askerleri daima 1

; 

ve iyi beslenmiştir. Mevcı1 
zemcsini itina ile bakıp ~ 
dcrek harbe müheyya bı.ılıJ 
dır. Türk ordusunun (j! 
Reisi Mareşal Çakmak'ııt ) 
biliyetleri, yabancı ınüş3~ 
tarafta takdir ve tesliı:n el 
Mareşal Çakmak, Spartalı • 
tevazı bir hayat sürmek \'' 
bilmez bir faaliyet gösterf 
le madunlarına mükefi'll11e 
olmaktadır. Subay kadro!" 
kemmeliyeti herkesçe kabl' 
tedir; muhtelif manevraları 
tir ki, kumanda, stratejik~ 
biye ve istikmal işleri isa 
rette hazırlanmıştır. Tür~ 
lam ve kudretli bir gen~tı t 
mesine çok büyük ehernıYe 
tedir. Türk gençliği. dalı' 

1 ğında iken askeri talim "e '~ 
•• ıi)J 

mekte ve Ankara'daki bil' 
simlerine gururla iştirak e 

Türk askerinde türk tııl 
behemehal müdafaası şet<l1 

nasak bir ideal halini ataıt ııJr 
lik ruhu, bilhassa büyilk 
tenmiye edilmektedir." 

Muharrir bundan sonrJ rl 
kan ordularının bazı zayıf 
bahis mevzuu ettikten soıır' 
!arına devam ederek diyor 

"Hnrp sahnesi Balkanla~ 
yıldığı takdirde, birçok .~ 
olması ihtimali vardır. cı 
denberi, ordularını dikkat' 

• '"k l •. .,,ııı sevıyeye yu se tmesını ı 
bilmişlerdir; zaten bundatl 

1 
ki, bütün Balkanlarda Aıt~ 
metinin itibarı her zarnaıılt 
ha büyüktür. 

projesi 
1 
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meni bu sabah toplanaratc• ~ 
retliler arasından scçitect c 
mevkilerine ait kanun prO)r' 
kik edecektir. MalOrn old~ 
encümen ücretli mernur1'11ıl rem kanununda bulunan s ~ 
kilerini ayırmış ve ayrı birı? 
mevkileri tesbite karar ve 

i 
Tiftik cemiyeti uıııııtı' İlk mektep çocukları kampları ile 

öğretmen kampları temmuzda baJlıya
caktır. 

bir (Sakarya} olması lmktµısız değildir .. 
Hele başka bir vesile ile tııaret eylediği
miz veçhile, mUttcffkler, tek bir memleket, 
tek bir millet, tek bir ordu gibi tek bir 
ba,kumandan elinde, siyasi mUIAhazaları 
bir tarafa bırakarak, askert icapları her 
şeyden tl.etUn tutarak sevk ve idare edebi
lirlerse ... 

İzmir, (Hususi) - Menemen'in A
liağa nahiyesinden Nazire adlı 12 ya
tında bir kız kuyuya düşerek boğul -
muştur. 

Nehirde boğulan talebe 

Kalp (25) kurutluk 

Bursa (Hususi) - İspartalı Ahmet 
isminde birinin piyasaya kalp 25 ku
ruşluk sürdüğü anlaşılmış, yapılan 

Adana (Hususi) - Orta mektep ta- tahkikat neticesinde Ahmedin nikel 
lebesinden Mustafa Ya~ar (Seyhan) 10 paralıkların üzerine kurşun döke
n~hrinde yıkanırken, yüzme bilmedi- , rek onlara 25 kuruşlukların şeklini 

toplantısı 

Türkiye Tiftik Cemiyeti~' 
heyeti 15 haziran 940 cu~0e 
saat 15 de Ankaranın :aend' 
ki merkezi umumi binasın 
caktır. 

ğınden boğulmuştur. verdiği meydana çıkmıştır. 
alınan tayyarelerine kudretçe UstUnillğlinU 
göstermiştir. 

2 - lo'ransız tanklannın, alman zırhlı 
arabalarına keyfıyetçe UstUn olduğunu; 
bunlar bUytık bırllkler tıalınde gruplandı
nlınC'll alman zırhlı tnarnızlarına hı\kim 
olduklarını ve olacaklarım muhakkak sa· 
yıyorlar. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiliıııııııııııııııııı 

Ruzname şudur: 111 i 
1 - Kongre müzaker~tı re15 

mek üzere muvakkat bır ~e 
katip intihabı, 2 - idare 3 / 
porunun kıraat ve tasdilc1

• 9$9 
kıp raporunun ve merbU!~· ' 
cetvelinin tetkik ve tasd1! 

1 ı,oı 
senesi varidat ve masra ,.. ~ 
tetkik ve tasdikı, 5 - ~iı ıv•. 
bazı maddelerinde tadil5t ft 

1 idare heyetinin teklifi, 6 ~ ıe 
fından dermeyan otuna~reıf 
mUzakeresi, 7 - Urnuını 

İngiliz tanklannd:ın bir tek tankın 7 
r;.lman tankını birden tahrip edebildiği 26. 
5. 940 gilnkU ht\dlse ile men sabit olmuş -
tuı c İnglllz resmi tebliği ı. 

3 - Alman zırhlı taarruzıanna karşı 
muharebede 75 ilk .opların çok mUessir 
olduğu t~.hnkkuk etmiştir 

4 Fransu: mltrnhöz tUfeklerlnln, al· 
çaktnn uçan aln•nn tnvynrel rlnl dUşlirme· 
ğe çok elverişli oldukları muharebe ııe te
cyyllt etmiştir 

5 - İlk Uç hnftalık meydan muharebe
lerinin bnşlnııgıcındıı uıtrnnılan llk şaşkın· 
hklann bqlıca seb bl olarak alçaktnn U· 
çarak yalayıcı ve pike ateş tcs1rl yapan 
alman tayYıırelrrl vlc el blrllA'I eden zırhlı 
tümenlerin birlikte t sır kudretinin evci· 
den nılltteflkl rce ktıçumsenml'J olmasın· 
dan. bıına muknbll tank ve tavvareyc kar· 
ı:ıı fran~ız mlldafao vıl8ıtnların!l lllzumun· 
dan fazla ıı:llvcnmlş olmnlarındnn: \'f:' ~o
layısl)le bir n vl teknik malzeme tesırl 
sürprizi ile karşılaşmalıınndwı ileri ı;-el • 
dit.ini k<'ndılerl söylUyorlnr 

Strateji sanRtının da onun icra vasıta· 
81 olnn taktik sanatının da esas prensiple· 
rlnden hlrl. dllşmanı. ve dl\şmRnın her ne
vi muharebe vasıtnlarını ve tesirlerini hiç 
bir sr.hcp ve bahane ile kUçUm.sememek, 
ve lllzumunde.n fazla da çoğumsamamak 
olduğunu dalma hatırda tutmak IAzımdır. 

6 - Bundan başka. Rlmnnlann zırhlı 
tllmen ve muh:ırebe tayyarelerinin mUşte
rek faaliyetlerinin, lııln başlangıcında as-

Güzel bir es~r : 

"Meclis - i meb'usan : 

1293 • 1877,, 

H ocam Hakkı Tarık Us, benim 
kendisini lstanbul'da Vakit 

matbaasında aradığım ayni günde 
Ankara'da Ulus matbaasında beni 
aramış. Ne ben onu bulabildim, ne 
de o beni. Benim ona bırakabildi
ğim bütun bir armağan tek ve ku
ru bir selam olmuştu. O ı°se bana 
selam ve iltifatı ile birlikte büyük 
bir cilt hediye etmiştir: "M eclis-i 
Meb'usan 1293 - 1877 ... Tam dört 
yüz sayfadan ibaret olan bu birinci 
cilt, 19 mart 1877 de lstanbul'da 
Dolmabalıçe sarayında toplanan ilk 
Osmanlı Meclisi Mebusanının bi
rinci devre zabıtlarını bir araya 
toplıyarak bizim teşrii tarihimize 
büyük ve değerli bir vesika sunu· 
yor. 

19 Mart! Bu tarihin tecellisine 
bakın! 1877 19 martında Tanzimat-

tanberi ba§lıyan yenileşme, demok
rasi ve meşrutiyet cereyanları o gün 
bizde bir miktar olgunlaşmı~ ve 
yeni Osmanlılık, yeni padişahı Js. 
tanbul'da bir p.ırlamento açmağa 

mecbur etmişti. O tarihi, inkılap-
lar tarihimizde garbe yeni bir pen
cere açtığımız, A vrupa'ya yönel
diğimiz günlerden birisi olarak ta
nıyabiliriz. Halbuki 43 sene sonra 
ayni günü gene tarih, lstanbul'un 
kara bir günü olarak kaydetmiştir. 

19 mart 1877 de millet vekilleri· 
ne açılan saray, 19 mart 1920 de şeh
ri bürüyen düşman kuvetlerinin Ö· 

nünde baş eğmiş ve miJJete bütün 
memleketi kapamak istemiştir. 

1877, - yahut meşhur olan hicri 
tarihini kullanalım - 1293 Meclisi 
Mebusanı toplandığı sıralarda Av

, rupa'dan stenografi mütehassısları 
getirilmiş ve onların gösterdiği yol
da zabıtlar tutulmuştu. Eğer bun-

Jar sonradan Yıldız'da mahvedilme
se ve yahut Çırağan yangınında 

yanmasaydı, Hocam Hakkı Tarık 

Us'un bu büyük cildi vüc_ude ge
tirmesi pek o kadar güç bir iş ol
mıyacaktı. Bütün o resmi zabıtlar 
bugün elde bulunmadığı için bu 
muazzam vesikayı derlemek büyük 
emekler istemiştir. 

Eserin mukaddimesinden öğren
diğimize göre bu birinci cildi, 93 
Mebusanının ikinci toplantısının 
zabıtlarını veren bir ikincisi takip 
edecek, "üçüncü ciltte de - Tan
zimattan sonra devlet teşcbbüsune 
geçişinden başlıyarak - bizdeki 
Meclis hareketi üzerine bir tetkik, 
bu Meclise, bu müzakerelere ait 
başka vesikalar ve mütalealar bu
lunacaktır.,, 

Eser nasıl vücude geldi? Bunu 
da müellifin kitaba yazdığı mukad
dimenin son P:.aragraf ından anlıyo-

ruz: 

"Zabıtları toplama emeği benim
dir; onların kıymetini bilip basıl

masını tahakkuk ettirmek şerefi 

Büyük Millet Meclisi Reislik Di
vanınındır. Onun için eseri Sayın 
Reis Mustafa Abdülhalik Renda'
nın adına sunuyorum.,, 

1908 - 1919 Mebusanının zabıtla
rını az veya çok görmÜ$ olanlarla 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
müzakerelerini takip etmekte bu
lunanlar, bu ilk Osmanlı Mebusa
nının enteresan zabıtlarını oku.
makla teşrii hayatımızda aldığımız 
mesafe Jıakkında esa:;lı bir fikir e· 
dinmiş olacaklardır. 

Esere açılış nutku, buna Ayan ve 
Mebusan tarafından verilmiş ce
vaplarla o zaman çizilmiş, ilk açıl
ma törenini gösterir bir resim de 
ilave edilnıı°ştir. 
Hakkı Tarık Us'u tebrik eder, 

allıkalıları kitabı okumağa çağırı-

rım. 

T.l. 

bı, 8 - Mürakıp intihab1
• 

Te~ekkUr 
~ ,.~· 

Uç aya yakın bir müdd.etl~~ 
mune hastanesinde tednvı 11"11 1,ı 
oflum Muharrem Atra'nırı ,ısı' 
yük bir hazakatle uç ın!ilı 1~ ııı 
parak çocuğumu bir me-.rl\P ~ti 
kurtaran .ayın profesor :rı ııet'' , • 
mütehassıs doktor Bay Nu;ed" ' 
metli muavinleri Dr. BB· ııırıt'1 r 
haddin'e ve şefkat ve aiikB afrf. 
göstermekten bili katınıYB11 s ıf'I ~ 

· 8•1 Ct" Bay Ril$tÜ ve muavinterı 
ve kıymetli hemşireler BııY'~ şııl' 
Lütfiye'ye en derin min11et 'cfl1 ı1 
mm arz ve ibliğına ınuhte! ~/ 
tavsit eylerim. .• 11 r-' 

Emniyet Umum Müdiır.111;,ca 
Neşriyat ıubesinde NiY~1 
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&ostenneğe 

'4. Ş. ESMER 

uı.:us 

.DÜNYA HABERLE'<i 

İngiliz tayyarelerinin 
yaptıklan taarruzlar 
Birçok benzin depolan, tanklar 

bataryalar tahrip olundu 

ve 

Londra; 10. a.a. - İngiliz bombardı
man tayyareleri cumartesi günü Bres· 
le ve Somme mıntakasında alman mo • 
törlü arabalarına, kıtalanna ve tank • 
larına müthiş zayiat verdirmişlerdir. 

Tayyareler pike silratiylc yaptık -
lan hücumlarla alman hatlarının geri· 
lcrindc birçok noktalarda tahribat yap 
maşlar ve bozgunlara sebep olmuşlar • 
dır. Orta büyüklükte ıngiliz bombar -
dıman tayyareleri Amiens ile Aumale 
arasında yol üzerinde motörlü araba 
kuvetlcrini sıkıştırarak yüzlerce bom
ba atmışlardır. Bir tan~ ve motörlü a
raba koluna tam isabet vaki olmuştur. 
Hornay mıntakasında durmakta olan 
bir kamyon kolu bombardıman edilmiş 
tir. Halli Villes civarında yirmi alman 
zırhlı arabasından miırekkep bir grup 
bombardıman edilmiştir. Quevau Vil
lers civarında yolların birleştiği bir 
noktada, tanklardan nakliye arabaların 
dan ve kıtalardan müıckkep uzun bir 
kol ağır zayiata uğramıştır. Namps • 
au • val'de motörlü nakliye arabala • 
rından ve seyyar tayyare dafi batarya
larından mürekkep bir kol bombalarla 
dağıtılmıştır. Poix civarında yürüyüş 
halinde bulunan bir kolun kamyonları 
doğru atışlarla hurda c?cmir haline ge
tirilmiş. diğer bir tank koluna da isa
betler vuku bulmuştur. Fresnoy'da 
tanklar ve zırhlı otomobiller ciddi ha· 
sara uğratılmıştır. Qucvau Villers mın 
takasında sık mesafelerle ilerliyen 
zırhlı arabalarından mürekkep bir kola 
ve daha bazı motörlü kollara isabetli 
atışlar yapılmıştır. 

Abbeville civarında bir ormanda bir 
benzin deposuna ingilız bombardıman 
tayyar.eteri taarruz etmişlerdir. Depo 
müthi§ bir infilak ile berhava olmuş ve 
bütün ormanı alevler sarmıştır. 

Gancl'claki petrol depolan 
yakıldı 

Londra; 10. a.a. - Hava işleri neza
reti. İngiliz hava kuvetlerinin dün 
Gand'da petrol depol:ırını bombardı -
man etmiş olduklarını bildirmektedir. 

Bu hareket, o kada: müessir olmuş
tur ki inkinci bir bom'Jardıman tayya
releri, evelki tayyarelerin çıkarmış ol· 
dukları yangınların ışığı altında ayni 
depoları bombalamışlardır. 

Hava işleri nezareti, bundan başka, 
tayyarelerin Essen ve Hollanda'da ka
in Endoven mıntakalarında Amiens'de 
Ardennes mıntakasında bombardıman 
yapmış olduklarını ve pike halinde ve 
alçaktan uçmak suretiyle düşman hat· 
larının gerisindeki muhtelif hedefle~e 
taarruz etmişlerdir. 

20 alman tayyaresiyle 6 ingiliz tay
yaresi karşılaşmış oı.::uklarından ara -
larında bir muharebe vukua gelmiş ve 
bu muharebede 2 ingiliz tayyaresi ile 
7 alman tayyaresi düşmüştür. 

Mektup ve telefonla almanlar 
yapılan bombardımanlardan 

hiç bahıetmiyecekler 

Londra; 10. a.a. - lngiliz radyosu, 
alman radyosunun halkı yazılan mek· 
tuplarda ve telefon ınuhaverelerinde 
müttefik tayyarelerin bombardıma -
nı neticesinde Almanya'da husule ge
len hasarattan bahsetmemeğe davet et· 
tiğini bildirmektedi:-. Alman propa · 
gandasının iddiası hil:ıfına olarak Al
manya'ya havadan taarruz edilebilece
ğini ispat eden bu neşriyat bombardı
manların Almanya'da endişe ve ~aş • 
kınlık husule getirdig:nı göstermekte 
olduğu Londra'da beyan edilmiktedir. 

Topyekun harbin manzarası 

İnsanlar canavarcasına 

boğuşurken güzel bir güneş 

her yeri ışığa garkediyordu ... 
Paris; 10. a.a. - "Fransa harbi., 400 tanklar, ortaya çıkıyor ve toplar, der

kilometrelik bir cephe üzerinde ecre - hal mevcudiyetlerini hissettiriyor. 
yan etmekte olup muharebeye 100 al- Bu harbin diğer bir manzarası da ye
man fırkasının iştir2k etmiş olduğu di buçukluk topların tanklara karşı 

beyan edilmektedir. Bütün askeri sı- mütemadi ve müessir surette kullanıl· 
nıflar, harbe iştirak etmektedir. Bu masıdır. Tanklara karşı kullanılma • 
harbin yeı· yüzünde vı:kua gelmiş olan ğa ·mahsus 24 milimetrelik toplar işe 
muharebelerin en büyüğü olduğu mu· yaramamış ve yedi ?uçukluk toplar 
hakkaktır. Bundan baska şimdiye ka- muvaffak olmuştur. Şimdi yedi buçuk· 
dar bu kadar şidde:i, bu kadar çeşitli 1 luk top, bu seyyar cephede çok geniş 
ve. b~ kadar karışık bir harp görülme-ı mikyasta kullanılmaktadır. 

mış~~r. • • Bu suretle 200 kilometreden daha 
Dort mılyon ını~nın çarpı§ması uzun olan bir cephede her çiftlik kü-
Pazar sabahı, 4 mılyondan fazla in- ,.ük bir kaledir ve bataklıklarla • 

ğ b 
ı M" 1~ 3 orman 

san çarpışma a .aş a~ıştır: ustev 1 lar tuzaklarla doludur. 
taarruz etmektedır. Muttefık1er, mu -
kavemet etmekte ve mukabil taarruza 
geçmektedir. Modern muharebe ile 
klasik muharebe, ayni zamanda yapıl
maktadır. 7,5 luk binlerce top, muha· 
rebelere iştirak etmektedir. 

Tayyarelerin yaptığı tahribat 
Harbin devamı esnasında tayyareler, 

biribirini takip eden dalgalar halinde 
cephe gerisinde uçmakta ve mütearriz 
kıtaat ile tank kollarını imha ve tahrip 
etmektedir. 

Bu harp, bütün şiddetiyle yapılmak
ta olan modern harptır. insanların ca
navarca boğuşmakta oldukları sırada 
güzel bir güneş, şuaatı ile Fransa'nın 
tarlalarını ve ormanlarını ışıklara gar
kediyor. 

Güneıli bir havada 
topyekun harp 

Bu harp, modern ve ayni zamanda 
topyekCtn harptır. Alman hatlarının 
gerisinde birçok yangınlar çıkmıştır. 

Bu sefer, geçen ha!ta olduğu gibi si
perler kazılmış değildir. 

Mukavemet mevzileri dağınıktır ve 
belirsiz bir hale sokulmuştur. 

Aydınlık gecelerde yapılan 
tayyare kefilleri 

Geceler, berrak ve aydınlıktır ve al· 
man istihkam kıtaatının nehirlerde 
yapmakta olduğu işler keşif tayyarele. 
rinin nazarından kaçmamaktadır. Bu 
tayyarelerin bombaları alelacele ipşa 
edilmiş olan ahşap köpı illeri tahrip et
mektedir. 

Fecir vakti tanklar ve toplar 
laaliyete baılıyor 

Fecir vakti, adeta birer devi andıran 

Modern harp : Siliihlı dört milyon 
insan, binlerce tayynre, yüz binlerce 
otomatik silah, toplar, tanklar. 

Modern ordular, kullanmakta olduk· 
ları muazzam insan kiitleleri derece • 
sinde malzeme istihlak etmektedirler. 
Bu çelik tufanı altında insanlar, mun
tazaman toplarla endaht yapıyorlar ve 
tasavvuru gayri kabil olan bu hercii
mcrce bir nizam veriyorlar. 

Japon - Sovyet müzakereleri 
bir itilifla neticelendi 

Moskova: 10. a.a. - Tas ajansı bil
diriyor : 

Geçende hariciye komiseri Molotof 
ile Japonya sefiri Togo arasında cere
yan eden müzakereler 9 haziranda bir 
itilafla neticelenmiştir. Bu itiliifla 
Sovyet - Mogol ve Japon • Mançu ta· 
raflarının geçen sene ihtilafın çıktığı 
mıntakada hududun tahdidi mesele • 
sinde menfaatleri bulunduğu müteka -
bilen tasdik edilmektedir. 

Muhtelit Sovyet - Mogol ve Japon. 
Mançu komisyonuı,.ca vaktiyle halle -
dilmemiş olan bu mesele Sovyetler Bir 
liği ile Japonya ve Mogolistan halk 
cümhuriyeti ile Manc;uko arasındaki 

münasebetlerin tanzimine mani olmak· 
ta idi. 

••• 
Tokyo, 10 a.a. - Domei ajansının 

verdiği bir habere göre, harici Mogo
li stan ile Mançuko hududunun tahdi· 
di hakkında tam bir itiliif hasıl oldu
ğuna dair Moskova tarafından verilen 
haber Tokyo'da teyit edilmektedir. 

Almanlar her 
yerde tutuldu 

(Başı 1 inci sayfada) 

Paris'te vaziyet 
Paris, 10 a.a. - Havas bildiriyor: 
Başkumandanlığın talebi üzerine, neza -

retler, alınan tedbirler mucibince, taşraya 
taşınmıştır. 

B. Rcyn:ıud ordular mıntakasınn gitmiıı • 
tir. 

Krymetler borsasr da muvakkaten~ taşra
ya naklolunmuştur. 

11 hazirandan itibaren kapalı kalacak o
lan borsa, pek yakında yemden açılacaktır. 

Fransız kumandanları 
manevraya hakim 

Paris, 10 a.a. - Fransız askeri mnhafi -
linde, alınanların muzaaf hUcumlanna, bazı 
zırhlı unsurlar sızmalarına rnğmcn, frnn· 
sız kumandanlarının manevralarına hakim 
bulun.duG"unu söylemektedir. Halbuki, efra
dın yorgunluğu, malzemenin yıpranm11.aı, 

alman Genci Kurmayı iızerine ağır bir su
rette tazyik yapmaktadır. 

Achen ve Kolonya'daki bütün 
binalar hastane oldu 

Paris, 10 a.a. - Fransız cephesinde al -
mantarın ugradıgı zayiat o kadar büYiık • 
tiır ki, 6 haziranda Fuhrer, Achen ve Ko . 
lonya'nın şehir ve kasabalarındaki biıtiın 
binaların yardımcı hastane olarak kulhınıl· 
masını emretmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Çörçil'in Reynaud',.·a gönderdiği 
mesar 

Londra. 10 a.a. - B. Çörçil, fnınsız baş. 
vekili B. Reynaud'ya aşagıdııki mesajı gön
dermiştir: 

"İngiliz kuvetlerl, fransız ordularının 
halen bu kadar yüksek bir cesaretle yap -
tıklan bilylik muharebeye azami surette 
müznharet etmektedirler. Kara.da. denizde 
ve havada yardım için elde bulunan buttin 
vasıtalar kullanılmaktadır. İ.ngiliz hava ku· 
vetleri muharebe meydanları iızerinde de • 
vamlı bir fııal!yet sarfetmiştir. Ve son gün
ler zarfında Fransa'ya, daha evci müşterek 
mücadeleye iştirak etmiş bulunan kuvet • 
lerin yanıbaşmda yer almak üzere yeni İn
giliz kuvetleri ihraç edilmiştir. Diğer mlİ
him takviye kuvctleri teşkili derdesttır. 

Bunlar yakında hazır olacaklardır." 

Royter askeri muharririne göre 
vaziyet 

Londra, 10 a.a. - Roytcr'in askeri mu -
harrlri yazıyor: 

Denizden Argone'a kadBr imtldat eden 
muharebenın şiddetinin çoğalması, Alman
ya'nın mücadeleye elinde bulunan butün 
kuvetledni atınııı bulunduğunu göstermek -
tcdir. Muharebenin neticesi, frnnı;ız ihti -
yatlarının tertip ve istimal -tarzlarına bağ
hdrr. 

Fransr:ı:lar cephede, emsalsiz bir imtihan 
geçirmektedir. Rakat görülüyor ki, almo.n
lar da çok ciddi bir surette zayiat vermek
tedir. Bu muhar(be bir mukavemet muha -
rcbesi olup neticesi daha ziyade harbe sev
kodilmiş olan alman fııitalarının kıymetine 
bağlı bulunmaktadrr. 

Cepheyi niçin geniılettiler ? 
Cephenin genişlemesi neticeleri, harekat 

üzerinde mühim surette tesirler yapabilir. 
Şimdiye kadar alınanların muva[fakiyetİ· 

ne amil olan mühim keyfiyet, kısa bir cep
he üzerUı.c yaptığı silah, malzeme ve insan 
kütlelerinin çokluğudur. Tayyarelcııin pike 
uıulü ile bombardımanları ile takviye edi
len böyle bir gayrete mukavemet imkln • 
sızdır. Almanların cepheyi genişletmek i • 
çin vermiş olduktan karanı iki aebcp ola
bilir: 

1 - Münakale hatlarr merkezlerinin, 
müttefik tayyareler tarafından bombardı
man edilmesine mani olmak. 

2 - Fransız mudafaa mevzilerinde bir 
zayıf nokta bulmak ümidi. 

Cephenin genişlemesinin, alman gayret -
!erini bir nisbet dahilinde haleldar ettiğini 
zanneylemek için sebepler de mevcuttur. 
Şurası muhakkaktır ki, hamlelerine devam 
etmekte ve hattın herhangi bir noktaamı 
takviye etmekte daha ziyade müşkilfi.ta ma
ruz kalacaklardır. 

Bu esnalarda, müttefik hava kuvetlerl bi· 
lfi.fasıla gece gündüz, düşmanın yüzlerce 
iltisak yollarını ve köprü başlarını bombar
dıman etmektedir. 
Düşmanın münakale ve muvasala yolla • 

nnı izaç eden harekatın pek ehemiyetli ol· 
dugu şüphesizdir. 

lngiliz kıtaları da Franıa'da 
harbediyorlar 

Londra, 10 a.a. - Londra'nın resmi ma -
hafilinde, garpte cereyan eden muharebe 
hakkında mUbalfi.galı bir nikbinlik goster -
melrten imtina edilmesinin doğru olacağı 
kanaati mevcuttur. Vaıiyetin mü!ikilltmın 
gittikçe artmakta oldugu söyleniyor. Harp 
hattının solunda, İngiliz kıtaatı, fransız kı
taatı ile yanyana, muharebenin en çetin har
bini teşkH eden bir mücadeleye girişmiş • 
!erdir. 

Alman taarruzunun Rouen, Soisson ve 
Rethel bölgelerine doğru üç mühim ham -
leden müteşekkil bulunduğu kaydedilmek
tedir. Almanların Scine nehrine kadar va • 
sıl olmalan dolayısiyle Rouen'e doğru o
lan hamlenin en miihim teşebbüsü tcşkıl 
ettiği anlaşılıyor. 

Bu bölgeye girmiş olan alman tankları -
nın, piyade ile takviye edilmiş olduklarına 
dair, bugüne kadar bir sarahat yoktur. 

Rhin üzerinde topçunun faal olması, bir 
alman taarruzunun mukaddimesi olabilir. 

Almanların İsvlçre'yi istila etmeleri, her 
zaman ihtimal dahilinde görülmüştür. İs· 
viçre'nin almış olduğu tedbirler de Lond· 
ra'da kaydedilmektedir. 

Fransız - lngiliz mukadderat 
Birliği 

Londra, 9 a.a. - İngiliz matbuatı, 
fransız cephesinde vaziyetin son in -
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ISTANBUL Gazeteleri 
Yeni Sabah 

Tehlike karıısmda 
Hüseyin Cnhlt Yalçın, bu ~hklı ma

kalesinde diyor ki: 
"Birlcıılk Amerika devletleri ve bil

hassa Amerika dkArı umumlyesi artık 
kendini toplnmıt ve alman tehlikesini 
ldrflk elmlııtir. Cümhurrclsi Ruzvelt'ln 
ve Amerika devlet adamlarının öteden· 
beri bu hakikati müdrik olduklarından 
ııUphe edilemez. Fako.t Amerika e!kt'ırı
umumlyesi A\'rupa işlerine karışmamak 
ve hııttlı. uzak kalmak fikrinde idi. A
merikada ilk muhacirler ve mücahiUer 
ananesine ve ruhiyatına yabancı unsur
lar bllhll8Sa son de.,.irlerde çok ziyade· 
leıımiş olduğu için fikirlerde hakiki bir 
vahdetten eser yoktu. Amcrikada bUyUk 
bir ga)ret sarfoden ve zemini mUsalt 
l:İlılan Blmıın propagnndıısı , hUkUmet üze· 
rlııde mUt'sslr olacak kadar ıılddetll bir 
faaliyet sıırfetmekten geri durmuyor
du .. 

Fransız • İngiliz nuruz ve kuvetınln 
eksllmcsı dünya ve medeniyet için kor· 
kunç bir feldl{et teşkil edeceğini teba· 
rUz ettiren muharrir diyor ki: 

"İşte bundan dolayıdır ki, Amerika 
artık açıktan açığa mUttefiklcre sllAh 
ve cephane yollamak mesleğini ihtiyar 
etmlııtir. MUttefiklerln askere lht1yaç 
hlssetUklC'rl sabit olursa amerikan or
duları da Okyanusu tıfacaklar ve tarih· 
te medeniyet haltlska.rı olarak yUksck 
bir nıevkl alarnklardır. BJJ nhltık ve 
mcdnlyetln vahııet ve zulme karşı bir 
"crolsadc,. ı olacaktır. Aynı zamanda 
bUylik kUçUk her milletin hususi men· 
faatlne en uygun bir hareket teşkil e
decektir .. 

Muharrir devam ediyor : 
"Rusyayı lntibııhe sevk eden dmll de 

tehlikenin ciddiyeti YC bUyUklüğtidUr. 
Filhakika Sovyetler Birliğinin takip et
tiği imluın göre knpltalllst dUnyMının 
altüst olması, İngiltere ve Fransaının 
yıkılması pek arzu edilir, fakat bunlo.n 
zalim ve cebbar bir Almanya yıkar da 
btitiln dUnynyA. hakim olursa o wman yer 
yUzUnde komUnlst ve boloevik ruııya için 
de hayat hnkkı ve lmld'mı'kalmıyacaktır. 

Almanyanın letıırı ateşi şiddet peyda 
edince almanyaya yan:lımın ateşle oyna
maktan başkB bir mana ifade etmiy<'CC· 
ğlni, n:ısyonal • aosyallz:mln nasıl gözU 
rus topraklarında oldu~ıınun bolşevikle
ce de meçhul olmadığını söyllyen muhar
rir makalesini ııöyle bitiriyor. 

"Almı:ınyo.nının mııvnf!aklyetıerl, al· 
manynyı mahvedecek kuvetlerln teşek· 
kUI etmeleri ve birleşmeleri için en bU
yUk tımll hizmetini görtlyor. BCJerlyet de 
bu sayede rııhnt nefeıı alacak ve almanya 
mağlup olacaktır.''' 

Cumhuriyet 

Ateşsiz silah ve Türk - Yunan 
dostluğu 

NADİR NADİ. bu bS§lık altında di
yar ki: 

"Bug{ln harp ıı:lnde bulunmıyan ve 

Fransanın Vatikan 

büyük elçisi Papaya 

itimatnamesini verdi 
Roma; 10. a.a. - "Havas., : 
Fransa'nın Papa nezdindeki yer.i bü. 

yilk elçisi O'ormesson, itimat mektu -
bunu mutat merasimle vermi~ ve nu -
tuklar teati edilmiştir. Bu nutukların 
metni bugünkü ahval sebebiyle neşre· 
dilmiyecektir. Sefir ile Papa bir saat 
kadar haşhaşa kalmışlardır. Papa se • 
fire verdiği cevapta çok ağır imtihan
lar geçirmekte olan fransız milleti 
hakkında tavsiye ve temennilerini bil· 
dirmiştir,. 

Litvanya başvekili 

Moskovada ne konuştu? 
Kavnas: 10. a.a. - .. Havas,, : 
Selahiyetli mahfiller BB. Molotof 

ve Markis arasında \"Ukubu1an müla • 
kata dair olarak Mc.slcova'da verilen 
kısa tebliğ haricinde Litvanya bcışve -
kilinin sevahati, ne Je avdet tarihı hak 
kında hiçbir şey bilmt>ıiiklerini beyan 
etmektedirler. 

kişafı önünde müttefiklerin davasına 
olan itimadı bilhassa kayıt ve işarete 
ve fransız - İngiliz ordularının mü· 
kemmel mukavemetini ve yüksek ma· 
neviyatını tazimle yade devam etmek· 
tedir. 

Fransa ile İngiltere'nin mukadde -
ratlarındaki iştiraki bilhassa tebarüz 
ettiren gazeteler bütün tayyarelerini. 
tanklarını toplarını ve diğer silahla
rını muharebeye sürmenin İngiltere 
için hayati bir lüzum olduğu kanaati· 
ni serdediyorlar. 

Müttefikler biraz daha 
el ayanırlarıa ... 

Gazeteler diyorlar ki, müttefikler 
bir müddet daha dayandıkları takdir· 
de düşmanın insan ve malzeme ihtiya· 
tı şimdiki gayretine muadil bir gay • 
reti idame edemiyecek, buna mukabil 

(11.a.) Matbuat servısı 

bUtUn kalpleriyle ahenkli bir avrupa öz· 
Jiycn memleketler, ateşsiz sılMı dediği· 
mlzi propagadanının bu volda yaptığı 
yorulmak bllmfycn taarnızlııra karşı se
nelerden beri göği.ıs germiştir." 

Türk· Yunan dostluğundan bahseden 
muharrir diyor ki: 

"Şu gkUnlerd Türk - Yunan dostluğ\J· 
na bir darbe vurmak iııtl~cn bir takım 
faaliyetlere §ahit olduk Balkanların iki 
sarsılmaz unsuru olan Türkiye ile Yu • 
nanlsto.nı blrlblrinden soğ\Jlrnak ve bu 
suretle akıllarınca balkanlılar arasın· 
dııkl tesanUdü bozmak lstıyen bazı ya. 
bancı gazeteler g{l) a Türklyenin yunan 
ndalo.nnda gözü olduğ\Jna dair ara sıra 
neıırlyatta bulunmaktan çekinmiyorlar . ., 

Muharrir makalesinin sonlarında di· 
yor ki: 

"Türk • Yunan dostluğu yeni Avru
panın en sarsılmaz temellerinden biri· 
dir. Bu dostluk truih \'e coğrafyadan 
ders alan iki milletin devamlı ve müş
terek emelleri sııycsinde kuruldu. Bal· 
kan yarımadası, dolnyıalyle Avrupa ni
zamı, Türk • Yunan ){ardeşllğlne çok 
şeyler borçludur. İki milleti birlbfrlne 
saran bağlann çllzUlmesi bund:ı.n sonra 
ancak bozuk niyetli bazı kimselerin 
rUyo.Iannda görebilecekleri bir htıd1se
dlr ... 

İKDAM 

Amerika harbe girmelidir 
ve girecektir 

Abidin Dnver, bu brışlık altında hUIA
satan diyor ki: 

"Amerika dokuz ayda tam bitaraflık· 
tan çıkarak harp harici yardımcı mUt
tc:fik vaziyetine ş:lrmtştır. Fakat alman 
taarruzu durdurulamazsa ve İtalya har
be girerse mUtt!'!lklere yalnız malzeme 
değil, a.ctıen hava kuveUerl ve zırhlı 
birliklerle de yardım etmek mccburiye
tlnded1r . ., 

VAKİi 

1talya'yı dü§ündüren sebepler 
Asım Us, bu başlık altında diyor ki: 
"4 haziran gUnU Ronuıda Musollnl· 

nin riyaseti altında yapılan toplantında 
harp knrurı verileceği, lJ haziranda al
man ordusu şimalden Parlse doğru ta
arruza geçerken Jtalyo.ıı ordulannın da 
Nis sahillerine yayılmak Uzerc hareke
te geçeeği tııhnıiıı ediliyordu. Bu tahmin 
tahakkuk etmedi. Homıı toplantısı harp 
karan vermeksizin dağıldı. 

Aenbn bu şekildcld dıığılış harbe gir
mek meselesi mUz.akere edildiği halde 
rnUsbet bir karara varılamamış olduf:11· 
nu mu gösteriyor? Yoksa italyanlo.r 
her nn kendilerini harbe giı:;ecckmiş gl· 
bl göstererek Fransayı cenupta tutmak 
suretiyle Alman~ ayn yardım etmek si· 
yasetlnl takip ettikleri için Homa top. 
lantısının esasen bir nUmaylşten ibaret 
olan maksrı.dı istihsal edilmlg mi farz 
olunuyor? HUlMa, İtalya, Almanyanın 
yanında harbe girmekte çok tcrcddUt 
gösteriyorsa oüphesiz değildir . ., 

Siyaset ve 
kuvetimize 
• • 
ıtımat 

(Başı 1 inci sayfada) 

tcsbit edilmiştir. 

Siyaset ve kuvetin en büyük mes
nedi vahdettir. Bizler bu vahdeti 
polis inzibatı ile değil, siyaset ve 
kuvetimize olan milli itimat ile te • 
min etmitizdir. Bu teminat ise ne 
bugün kıymetinden bir ıey kaybet• 
mi§tİr, ne de yann edecektir. Hiç 
kimseye hüriyeti bağıılanmaz, hüri
yet ancak onun uğrunda her an ya
pılmasına karar verilen fedakarlık
ların mükafatı olarak devam eder. 
Bir memleketi hücum ve tecavüz
den, o memleket içinde yaşıyanların 
hudutsuz ve tereddütsüz müdafaa 
ve mücadele kararı masun bulundu
rabilir. Biz bu karara sahibiz. Onun 
için bu memleket hakkında he.rhan· 
gİ bir tecavüz niyeti besliyenler, na
sıl kanlı ve müthiı bir macera ile 
karıılanacaklarını bilmektedirler. 

Siyaset ve kuvetiniz hakkında si· 
zi ıüpheye düıürecek bütün telkin
lerin, ancak, esasen bütün tecrübe
lerde milleti yalnız bırakmış olanla
nn korkaklığından, yahut, esasen 
hiç bir zaman doğru düıünememİ§ 
olanların gafletinden, veya, esasen 
her vakit bir efendiye kulluğu adet 
edinmiş olanların ahlak zafından 
geldiğine §Üphe etmeyiniz. Tarlala· 
rınızda, masanızın başında, dükkiı
nınızda, fabrikanızda, rahat çalııı· 
nız ve bir gün vazifeye çağnlırsa
n~z, bunun, size, hüriyetiniz, şerefi
nız ve yurdunuz için mukaddes fe. 
dakarlık saatini haber ,·ermi§ ola
cağını hatırınızda tutunuz! 

müttefiklerin silah imaliitı ve Ameri- Biz kimseye meydan okumuyo
kanın yardımı muvazeneyi tekrar tc- ruz. Fakat hiç kimse de Türkiye 
sis ve milttefiklerin faikiyetini tc - mevcudiyetini küçüksiyemez. Bu 
min edecektir. harp, uzun sürecektir ve daha bir 

Observer gazetesinde, Garvin "Fran suru ihtiliıtlar vukua gelecektir. 
sa muharebesi" başlığı altında çıkan Harp inki,af ettikçe Türkiye'nin 
yazısında, Fransa'da hayat ve hüriyet vazifesi, ehemiyeti ve kuveti arta • 
için olan her muharebenin aynı za - caktır: korkak, bedbin veya kötü
man?a ingiliz hayat ve istikbali için cüllerin hükümlerini gülümsiyerek 
de ?ır muharebe olduğunu bildirmek- j reddediniz. 
tedır. Falih Rıfkı AT AY 
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• 
B. Ruzvelt bir nutuk verdi · lfalya müttefiklere harp i netti 

(Baıı 1. inci sayfada) 1 · ita 1ya/n1 n harbe g irisi -( Hodyo Dıfll7.Y0°...ı 
li ıdi. . rransa'da: ıtalyan or~u~~rı, gö~üslerinin ve . kı • _ TÜRKİYE Hadyosu ıu·_.,,_ 

Bugün harbin bı.itun tehlike ve fedakar- lıçlarının onune geçılmez kuvetıyle, 1 Dalga uzuoı•-
Jıkl rım 1. ış:lamıya karar verdik. Bir mil- , köhne ve haris plütokrasileri yakında ka rş 1s1 n da A m e rı· ka 1648 m. 1J)2 Kes ı2tt Jeı u .. ı .. .ıı.!atır.ı muJ. ddes telakki etmez p .B. 1!eynau~ nRun natlıu yıkacaklardır. Mukadder grubuna doğ _ i~· ~4 ~ 1g~~~ ~~ : 
ve t.:ırı mı .• ı ~e> rıı:: J.arallaşrrran ulvi im- arıs, a.a. - · eynaud, bu ak- ru yürüyen eski dünyanın harabeleri f d 1 ·ı SALI : 11. ~ 
tih:ınla1d11:ı Jr.a,ır. .. ~ak olı:rsa o millet ba • şam ra.n. sız r.a _yo arı ı e aşağıdaki arasından, iki ordu, yeni bir yol aça- b k b • k d d 1 k 1r. k 1 u• • y • • l 2.30 Program. ve me:ıı 

1 aten bu,rüA bır r.ıı'llct oJamaz. nut u soy emıştır: caklardır ve bu yol üzerinde Gamalı- u 1 r e er uyuyor 12.35 Ajans ve Meteor ol 
. Kara l:ı.ı!ı:t!ıırıı..uı ı meselesini hallet • Tarihin en büyük meydan muhare- haç ve Liktör Façio'su ba r~kları al- 12.50 Mıiz ık : ç anlar : 

tıkten sonra, de:ıız hı.duıl:ırrmızın mesele- besinin altıncı günündeyiz. Ordula- tında da" a "tt h't 1 y k 1 J ı Fahrı Kopuz. Kem' . .d 
1 

. . . • ım mu e ı o ara a man ö k aını mu 11 .. a ırı.ı sıfaha sarılıyoruz. Bızım rımız bir tek müstahkem noktayı İt 1 . 1 kl . . (Başı 1 incı sayfada) harbetmesini taleıl etmişlerdir. zetın t e. ,J 
d · r! b b • . ' • ve a yan ımparator u arı yem hır J- Okuy n : Must 
enızınıı7 .e ızı oı;.1n arazı zıncırlerını' düşmana büyük zayiat verdirmeden d . d J d . k• . rin bir tarth,.eslnl yopmııı ve sözlerine oöy- Bu beyannamede şöyle denilmekte- ı ı- Hicaz Pe re . 

ve asken zu:cırl rı k11mak istıyoruz ç~ · · me enıyet ve a a et evrı urmak ı- "' p y ' 2- Sel. Pınar - n " · un- terketmemışlerdır. · .. kbel 1 d - •. .. le devam etmıştlr: dir: 
.l:u, 45 ı: ılyorluk bır mı/Jetin Okyanus'a İ . . . . A çın musta asır ara ogru yuruye- " ttalya'nın harbe gtrmemeııl takdl. "Alman noktai yan kalb mı ev ). 
serbest yolu olmazsa, böyle bir millet ha- .. şte, Musolını bıze. harp ılan etmek cekJerdir. rinde, dığcr altlkadlU' devletlerin, İtalya i- nazarına göre Ame- 3- Hakkı Bey - h 
.l:ilcaten lıur t!e ıldır. Bu muazzam mücade- ıçın, yaralı. ~ak~t ~~cı ve .~~ık ~ran- Büyük elçinin nutku, her cümlesin- le teklif olunan yeni tesviye suretleri hak rikan müdafaa programı Amerikanın vali kalbı re n ı:ib 
le, ancak, ; kılabımızın mantıki ınkirafının sanın kendı ıstıklah ve butun dunya- de halkın alkışları ile kar.,ılanmıştır. kında aktedilecek her türlü anlaşmaları şimdiden İngiltercye ve Fransa'va 4- Faık Bey - h ~ 

" · 'kı-I" · · 1 :r sadıkane bir surette tatbik edeceklerine da- .1 'h k . ~. ı: suzanı fır ıt ), eti 
bir safh:mdır. Bu, fakır fakat kol bakımın- nın ıstı a ı ıçın a man hegemonya- ir teminat wrmelerinl istemesini İtalya'ya ı tı a ettıgı manasını tazammun et· S- $evkı Bey - lı 
dan zengın mıllctlcrın, dfinya

111
n bütün sına karşı çarpışdıgı ou dakuc:ayı seç- Muhafaza tedbirleri teklif ettim Mıuıı~sef, ıtalyan hllkumcti er- mekteclir. Bize ait olan h er şey, kendi· bu yerden g deh ), 

zengınlıklerınw ve bütun altınının inhisa- miştir. Biliyorsunuz ki, birçok defa, Roma, 10 a.a. _ Aleyhte tezahürle- isi. kendisine yapılan tcklıflert kabulden mizi ve istikbalimi2'i en müessir suret- 6- · · · · · · · · h c d 
k 11 d k be İ imtina etıi. gıttım Dıya b kır 

rmı sı ı surette e erın e tutan istısmaıcı- gere n, gerek selefim, talya ile rin önüne geçmek üzere Fransa ve İn- Amerika birleşik devletlen hükumeti, te Fransa'da Weygand'ın tuttuğu hat- II- ôkuyan : Az" 
la~a karşı mucadelcsıdır. Bu. genç ve ve/üt aramızda muzakcre ile halledılemiye- giltere büyük elçilikleri önüne kuvet- daha sabit bir evrensel nizam kurmak içın tı müdafaa etmekle kabildir. Milli 1- Nıkogos - .ıucaJ 
mılletlcrın klSlr ve ınhıtata yakın milletle- cek muallakta hiç bir mesele bulunma- li askeri müfrezeler ikame edilmiştir. iyi bir fırsat duştugu zaman, İtalyan hiı - menfaatimizin hududu Somme üze· hemdem eyleyen ), 
re karşı mucadclcsıd~r. Bu, ikı asır ve iki dığını beyan ettik.Dünyanın en büyük H" l ,. I kümeti ile işbirligi yapmak azmini bilirdi. rindedir." 2(-GoTnaluhmırUabgaır.tıff. 
/ılır arasında bır mucadeledir • . . ıt er ın le grafı ..... · manevı otorıtelerı Papa ve B Ruz Bu nizam, sılahlarrn azaltılması ve daha li- Beyannamede Amerika bitaraf kal- 3 Isfan-

~imdi, mukadderat taayyün ettikten ve l b'' .. h . . : - Berlin, 10 a.a. - İtalyanın harbe - ' · ' · · • ve t utun rıstıyan ıdeall e beral bir ekonomik sistem kurulması esas- dıkça askeri teslihatın kafi derecede tıim elemı a$ka ) · 
azmimiz arkamızda kalan koprülerı yaktık- ' erme v girmesı' mu"nasebetı'yle, Fu"hrer, !tal. 4- I fa!llJl · 1 k t "d" h l'f b ı larıruı dayanacn.ktır. Fakat, İtalya, hareket ·· tl · tt f'kl .. d ·ı · · · · · · · s tan sonra resmen beyan ederım .l:ı, 1talya, ınsan ı esan.u une mu a ı u unan k 1 D • sura c mu e J ere gon erı emıyecc- ~en ekt ım ) 

b h b ı k 
yan ıra ına ve uçe'ye ıki memleket serbestisı ismini verdigi liet'i muhafaza et- - · k d · t1k bndısıne denızle ve kara ile hemhudut di- u ar e manı o ma için birçok defa d gı ay olunmaktadır. Bu sebeple A - 13.30 14.00 Muzik : Karı~ 

l~r milletlerı anlaşmazlığa sürüklemek ni- fakat beyhude yere teşebbüs etmiş- arasın aki silah kardeşliğinin kıyme: meyi ve Almanya'ya karşı teahhutleri de- merika'nın bu vakıayı ve vaziyeti der- 18.00 Program, ve memlep&. 
.,~tınde değı'ldır. Jerdı'r. tini tebarüz ettiren telgraflar gönder- diği şeyi tutmayı tercih etti. h 1 t kd' d k h 'h 18.05 Muzık : Cazbant < , . . a a ır e ere alı arp mevcut ol- IS.30 Çocuk saati, 

lsvıçre, Yugoslavya, Turl:ıye, Mısır ve Musolini, kan akmasına karar ver- mıştır. Bu suretle, İtalya, dıger mılletlerin hak- duğunu resmen ilfin etmesi Hizımdır. 19.00 Miız'k : Fasıl heYetl-
Yunanisran, bu kelimelerden kaydimalümat miştir. Bu harp ilanının bahanesi ne- Amerı"ka'da : larrna ve emniyetlerıne ve harbın bu ge - 19.45 Memle'~et &aat ayarı. 

1 
· 1 • ·ı d d .. t hd' cd'l P k [ b "/ · d orolojı haberlerı. _, .. •tsın er. dir? Büyük elçimiz François Poncet nış emesı ı e ogru an -uogruya e ıt ı - anama ana ı 0 gesın e ıı-

B•rlı'nde unutulmaz b to 1 t c· mi" bulunan milletlerin hayatına karcı ı's • l "h · db" l • ZO.OO Konuşma ( Çiftc;ı o " ır P an ı esnasın- ıyano'ya bu suali sorduğu zaman, " " a ınan ı tıyat le ır erı 20.15 Muzik : Ankara S" 

d• dedım L 1 ıa.ıı·st ahıa·ı:1• La · B H ll' tihfaf hislerini gosterdi. İtalya, istcdikle - ve saz heyetı" . !dar' 
" • ~ "' nunu mucı- Ciyano, Musolinin ancak Hitlere kar- • u un beyanatı biace, insanın bır dostu olunca. onunla so- rini, sulhperver vasıtalarla elde etmek ar - Panama: 10. a.a. - Amerika'nın Pa- Cemil. 

11una kadar yurunur. Almanya ile, alımın şı aldıgı taahhutleri ifa etmekte bu- Vaşington, 10 a.a. - Royter: zusunda bulunmadığını sarıh surette isbat nama kanalı bölgesincicki baş kuman - 21.00 Konuşma ( İktısat ff 
lllilletı ile ve muzaffer orduları ile bunu lunduğu cevabını vermiştir. Muhasa- Amerika Birleşik devletlerı' harı'. etmiı;tir." danlıg- ı kanalda istihdam edilen bütün 

21
•
20 

Serbest saat. 
b b k 

21.30 Muzık : Kiıcuk ork 
paptJJr. ve bunu yapacağız. mat, u gece yarısı aşlıyaca tır. Müt ciye nazırı B. Hull, Musolininin nut- avnıpalıların geçmişleri hakkınd'l de- cıp Aşkın ) SopraııO 

Bu tarihi hidısenın arifesinde fikirleri • tefikler, Akdenizde, hatta diğer yer- kunu dinlemediğini ve halci bunu tet- Jnfiratçılığın zararları rin tahkikat yapmaktadır. Bu tahkika- zun'un ı&tirakiyle : 
mizi Majeste Kıra/ ve imparatora çeviri- !erden daha ziyade, kuvetlidirler. kike vakit bulamamış olduğunu söy- 'B. Ruzvelt, bilahare, amerikan infirad . tın hedefi beşinci kol fızasmı meyda • ı- Eduart Kunneke 
poruz ve aynı zamanda büyiık Almanya - Fransa, bu harbe açık bir vicdanla !emiştir. cılarından bahsetmiş ve şöyle demiştir: na çıkarmaktır. Tahkikatın bütün al - ~~ ~~;tkn::;re'dı& 
ıun Şefıni de selamlıyoruz. girmektedir. Fransa ölemez. B' fi k k "- Bazıları "U açık hatayı ışliyor:lar ve · 1 · ·ı · · 3- Maurı'ce Yvaın: ıtara ı anununun teşmilinin, .. man ve ıta yan ışçı crının sürülmesi 

Proleter ve faşist ita/ya, her zamandan 
6ıa zıyade kuvetlı vakur ve mıittehıt bir 
Wde, uçuncu defa olarak ayaktadır. Paro
ı.. birdır. katidır ve herkes ıçin mecburi -
fi#. Bu parola, şımdıden uçuyor ve Alplar
ftn Hind Okyanusuna kadar bütün kalp/e
n ateşlıyor: galıp gelmek. ve ltalya'ya, 
Anupa'ya ve dunyaya nihayet uzun bir sulh 
*'1resı vermek ıçin galip gclecetiz. 

lngillere' de : umumiyetle bir memleketin harbe gir diyorlar ki, bizler, kuvet felsefesinin hiı • ile neticeleneceği bilc!'rilmektedir. ~n~~·k:f!":Or\ 1' 
· d kiım aiırdugu bir diınyada Amerika birle -mesın en bir iki gün sonra nazarı peretınden potfurı "ik devletlerinin bır ada teşkil etmesine, Amerı"ka traıısutlantı"g~ı· s A d · ~o 

dikkate alındığını anlatan B. Hull, bu .. - ma eı : va:• 

8. Dull Coopcr"in nutlıu kalbimiz musterih bir surette musaade e - Nevyork'a vardı 6- Paul Lincke : 
hususta kati bir ilandan evci belki deriz. Bu ada, infiradcı olarak konuşmak- 22.30 Memleket aaat ayıcı. 

Londra, 10 a.a. - İstihbarat nazırı 
B. Duff Cooplr, bu akşam radyoda 
bir konuşma yapmış ve İtalyanın bu
günkü şerait içinde harbe girişini 
takbih ederek bunun tarihin tanıdığı 
en adi hareketlerden L>ırini teşkıl et
tiğini söylemiştir. 

iki gün geçeceğini bildirmiştir. ta ve rey vermekte devam edenlerin bir rü- Nevyork; 10. a.a. - President Roo- leri: Ziraat, EshsıD; 
B. Hull, halen Akdenizde 18 kadar 1 b'l' F k t b · · · 'k sevelt ı'sn1ı'ndekı' amerı"k .. ~n transatlan- bıyo • Nukut Borsa,..,_ yası o a ı ır. a a enım ıçın, amerı an • 22.50 Müzik : Cazbant _!: 

Amerikan gemisinin bulunduğunu milletinin kahir ekseriyeti için, böyle bir tik vapuru Avrupa'dan memleketlerine 23.25 23.30 Yarmkı pro1tr_. 

ita/yan mılletı, 
lnat ve ısrarından başka, cesaretini ta -

iın, kıymetını goster. Halk, son defa ola
al dişlerini sık." Kanada ltalya'ya harp ilcin etti 

Ottova, 10 a.a. - Kanada mebusan 
meclisi, İtalyaya harp ilanını taavip 
etmiştir. 

Halkın tezahüratı 

Roma, 10 a.a. - Stefani ajansı bildiri • 
JOr: ltalyanlar teukil ediliyor 

Londra. 10 a.a. - Musolininin nut
kundan dört saat sonra, Londradaki 
İtalyanların tevkifine batlanmıştır. 

Duçe'nin nutkundan ve tezahlirlerden 
tonra halk, kıra! sarayına riderek tezahür
lerde bulunmu,tur. 

Almanya ncuıl karfıladı ? 
Berlin, 10 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Bu akşam, Hariciye Nazın von Ribben

trop, alman hukumetinin butün alman rad-
7olarr ıle neşredilmış olan bir deklarasyo -
nunu alman ve yabancı basın murnessille -
rine bildirmiştir. 

Alman hukümetinin deklarasyonu şudur: 
Alman hıikıimeti, ve butün alman mille

ti, italyan Duçe'sinin sozlerini de
rin bır heyecan ile oğrenmiştır. Bu tarihi 
saatte, butün Almanya, faşist İtalyanın. 
kendi hur kararını ve, muşterek düşmana, 
lnriltere ve Frıınsaya karşı çarpı$ınak için 
yanıbaşında yer aldıgından dolayı, heye -
canla doludur. Bu dakikadan itibaren, al -
man ve İtalyan askerleri, yanyana yürü -
yecekler ve İngiltere ve Fransa zimamdar
lannın, milletlerımizin hayati haklarına 
hiırmet gostermelerine kadar çarpışacak

lardır. Gene nasyonal sosyalist Almanya • 
nın ve genç faşist ltalya'nın zaferinden 
sonradır ki milletlerimize daha iyi bir is
tıkbal temini mumkun olacaktır. Zaferin 
ıarantileri ise alman ve İtalyan milletleri • 
nin zaptolunmaz kuveti ve iki büyük ada -
mımızın Adolf Hitler ve Benito Musolini
nin sarsılmaz dostluğudur. 

Donanma gününün te•'idi 
Roma, 10 a.a. - D . N. B. ajansı bildi

riyor: 
İtalya'nın ve lmp...ratorluk\ın bütün 

garnizonları bugUn eııkcrl merasimle do
nanma g lnünü teıılt etmektedirler. Roma 
donatılmııtır. 

ltalya'nın deniz lıuveti 
Roma, 10 a.a. - D. N. B. ajanaı bildi· 

rlytır: 

l•tilabarat nezaretinin 
dele'4u•yonu 

Londra, 10 a.a. - Musolininin, İ· 
talyanın İngiltereye ve Fransaya kar
şı harbe girdiğini bildiren nutku hak
kında, İstihbarat nezareti, apğıdaki 
deklarasyonu neşretmiştir: 
Balkan milletleri B. Musolininin ken 

di haklarında söylediği cümlelerden 
ve teminattan ahzı malUmat edecek
lerdir. 

Mihver devletleri, mazide bu tarz
da teminatta çok semih davranmıtlar
dır. 

Bunları Norveç, Danimarka, Hol· 
landa, Belçika, Lüksemburg, kendi 
aleyhlerine olarak öğrenmişlerdit. 

Medeniyet ile Almanyanın müşrik 
ve dinsiz sürüleri arasındaki bu mü
cadelede, faşist hükümet, müdahale 
için, müttefikler için en büyük sıkın
tı dakikasını beklemiştir. 

Bu iyiliğe yaraşmaz kahpe siyaset
le, İtalyaya, Alman yanın 'kendisine 
vermek lfıtfunda bulunacağı ganaim 
temin edilmek ümit olunmuıtur. 

Fakat, İtalyanların, filiyatta göre
cekleri, dünyanın zilleti ve teemmül 
etmeden İtalyanın hücum ettiği iki 
düşmanın kuvetidir. Eğer Alman -
ya beklenmedik bir tarzda çökmezse, 
bu, uzun bir harp olacaktır. B. Çör
çilin söylediği gibi, harp, alman teh
didinin Avrupadan bertaraf edilmesi
ne kadar, müttefiklerin emrindeki 
geniş gelirleri ile, Okyanoslarda, ka
rada ve havalarda yapılacaktır. 

İtalyanın az zamanda ve az masraf
la büyük muvaffakiyetler elde etmesi 
için hiç bir ümit olamu. 

Matbuat harp bahriyesi hakkında uzun 
makaleler yazıyor ve B Musollnl'nin bu
na vermi!I oldujtu lnklşaftan bahsediyor. 
İtalyanın bua-lln 6 ıınffıhllrp gemisi, 22 
kruvazör, 60 .k.oerr torpf,·;.·llr ve torpido, 
117 dcıılsaltı r.ml•I ,.e blrr.olt gnınbotlara 
malik oMt:~"Jı.·ı 1111.v" tcllyor. İtalya, büyük fedakarlıklar yapmak 

mecburiyetinde kalacaktır ve kimin 
lehine? Alman yanın lehine. 

haber vermiştir. ada, bugun, huriyetsiz bir milletin, hapse- dönen takriben 700 .} olcu ile buraya 
Ayan hariciye encümeni reisi B. dılmiş bir milletin, diger kıtaların küstah gelmiş•ir. 

Pittmann, İtalyanın hareketinin A- ve aman bilmez efendileri tarafından zin - Amerika filo kumandanı 
merika BirJeşik devletlerinin mütte- dıı.n demirleri arasından gunu giıniıne bes-

k · Lizbonda 
fiklere, insan hariç, mümkün her yar- !enen, to atlanan bır milletin korkunç bir 

kabusudur. Lizbon: 10. a.a. - ı\merikan filosu 
dımı yr.ı nak gayretlerini çabuklaştı- kumandam amiral Uavit Lebrotton, - .. 1 · · Bu fıapisanenin inşa edilmesine ve bizim 
racagını soy emıştır. Clipper tayyaresı'yle Lı.zbon'a gelmı·ş -

A 
. bunun içinde hapsolunmamıza ~sıl mani o-

ynı zamanda öğrenildiğine göre, · labileceğimizi kendi kendimize düşünmek- tır. 
harbiye nezareti lSO muhar.ebe talim ligimiz tabiidir." Eski bir Hariciye Nazırının n~tku 
ve bilhassa bombardıman tayyaresini, 
tüccarların müttefiklere vermeleri 
için satışa çıkaracaktır. 

Bugün ayan azasından Lee, bugün 
ayan meclisinde, Amerika Birleşik 
devletlerinin müttefiklere, insan ha
r iç, mUmkiın olan her şeyi, müş'tere1ı: 
düşmana karşı müdafaaları müşterek 
oir hale koymak üzere, müttefiklere 
yollıyacağını söylediği zaman, dahili 
nizamname hilafına, ayan localarını 

dolduran dinleyiciler, hatibi şiddetli 
surette alkıtlamışlardır. 

Alman tebliğine 
göre vaziyet 

Ffilırer'in umumi karargAhı. 10 a.a. -
Alman genelkurmayı tebliğ ediyor: 

Takriben iJ50 kilometre genişliğindeki 
saha üzerinde aşağı Sine, Marne ve Cham
pagne havallsi istikametindeki aJman ba
rekAtı, evelce tcemnıUI edildiği şeklide in
kişaf etmektedir. §imdiye kadar büyük 
muvaffaklyetler elde edllmlııUr. Daha bü
yük muvaffaklyetler de bunları takip e,de
cektir. Düıımanın zırhlı tanklarla yaptık· 
lan da dahil olmak tizerc bütUn nı.,ukabil 
taarruzları akim kal~ıştır. Muharebe, bir 
çok noktalarda süratll bir takip hallnl al· 
mıııtır. 

Her sınıfa mensup tayyarelerden müte
şekkil kuvetıı filolar, ordunun aşağı Seine 
ve Champagııe sahillerindeki harekA.tına 
muzaharet etmişlerdir. Tayyarelerimiz 
Reims mıntakasında genel kurmay karar
gAhlarını, barakalarla dolu geniş eahaları. 
a.eker tecemmülerini, saha mevzilerini ls
tihkArnları. bataryaları ve hareket halin -
de bulunan' askeri kolları, büyUk muvaf -
fakiyetıe bomba altına almışlardır. Aı1ağı 
Selne'de de tayyarelerimiz aynı muvaffa
klyetıe yolları, şimendifer yollarını, istae -
yonları ve çekilmekte olan düşman asker
lerini ateşe tutmuıılardır. 

Cherbourg, Le Havre limanları ve rıh· 
tımları muhtellf kallbrada bombalarla 
bombardıman edllmlıtır. Gerek bu liman
larda ve gerek Sfll#ı Seine içinde birçok 
vapurlar hasara uğralılmııı ve beş bin ton· 
luk bir vapur yakılarak tahrip edllmlııtır. 

Nutka ilave olunan bir cümle 
Charlottesville, 10 a.a. - B. Ruzvelt, e

velce hazırlenmış olan nutkuna, aynca ıu 
cümleyi ilive etmiştir: 
"- 1940 haziranmm onuncu ciinü. han -

çeri tutan el, bu hançeri komşusunun sırtı
na saplamıştır.,. 

Nevyork; 10. 10. a a. - Hoover'in 
cümhur reisliği zamcı:-ıında hariciye 
nazırlığında bulunmuş olan Henry 
Stimson, Nevyork Herald Tribune ga
zetesine göndermiş c'ılduğu bir mek -
tupta, müttefiııere nm bir yardımü 

bulunulmasını talep etmiş olan gene • 
ral Pershing'in bu talebini terviç et -

Ruzvelt yardım için bütün mektedir. 
tedbirleri aldı Stimson, derhal top, tayyare ve her 

Lo d 
. 

10 
A 'k • .. nevi harp malzemesı bönderilmesi ve 

n ra, . a.a. - ınerı anın mut- A 'k 'd k • • . · · · 1 .. 
t f 'kl ~ d h kl d merı a a as erı nızmetın tesısı u-e ı ere yapacagı yc;r ım a .;ın a . k d . . · . zumuna ışaret etme tr ır. 
ne,rıyatta bulunan ıngılız radyosu, va- ı M .1 h a· k' 
· ö 1 b' k'l 1 k' j umaı ey , ıyor ı : zıyet y e ır şe ı a mıştır ı, Ruz • .. ç k .. ld .. f'kl · . .. .. o uzun muc et mutte ı erın 

velt harp llanı mustesna olmak uzere 1 
,. • • • 

"tt f'kl d k . . 1 ~ yapmakta oldukları narhın hızım har-
mu e ı ere yar ım etme ıçın azım b' . ld • 

1 b
.. .. db' 1 · · h . . a· ımız o ugunu idra'( edemedik. ,. 

ge en utun te ır erı ıza etmıştır ı-

yen Sunday Times'iıı bir yazısından 
bahsetmektedir. ı N k d 1 ....., Diğer bir gazete de Amerfta halkı- orve~ uman an ıgı 
nın alınan tedbirleri tamamiyle tasvip 
ettiğini ve müttefiklere tayyare satı
lacağı için tayyare merkezlerinin bo -
şalmış olduğunu yazmaktadır. 

Amerikanın müdahelesi 

Nevyork, 10 a.a. - Nevyork Times 
gazetesi Roma muhabirinin aldığı şu 

telgrafı neşretmektedir: 

Roma'dan alınan malfımata göre 
~uzvelt MusoJini'ye harbe girdiği 
takdirde bunun birçok müdahalelere 
ve ezcümle Amerika'nın müdahalesine 
sebebiyet vereceğini bildirmiştir. 

Kahir bir ekseriyet müttefik 
devletlere yardıma taraftar 

Nevyork; 10. a.a. - Nevyork Times 
gazetesinde Willia:n Allen White di
yor ki : 

kesmeğe 

karar verdi 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

muş ve civar polisi tarafından muha
faza edilmiştir. 

Burada da İngiliz ve fransız kıtaa
tının şimali Norveç'ten çekilmiş ol
duğu resmen bildirilmektedir. 

lngiliz ve alman kuvetleri 
arasında bir deniz harbi oldu 

Londra; 10. a.a. - Aınırallık daıresi 
şimal denizinde, irıgıliz kuvetleriyle 
alman kuvetleri arasında bir denız mu 
harebesi vukua gelmış olduğunu bil • 
dirmektedir. Bu bapta, şimdilik sarih 
malilmat vermege imkan yoktur. 

Alman resmi tebliği 

• • 
--( İNGİLİZ 

tNGİLİZ Rıı.dyo Şirket~ 
Broııdca.stlng Corporauoısl 
!erde haber ncıırlyatı pr 

T'URKÇE 
İNGİLİ.ZCE 

" 

FRANSIZCA 

Ankara 
Saatiyle 
21.10 
815 

11.00 
13.SO 
15.15 
18.00 
2000 
2345 
14.15 
23.00 

• * '" 
--< FRANSIZ RAJ>f 

FRANSIZ Radyosunun 
yatı gilnde iki defa yapıl 
rın saat ve dalga uzuııl 
bildiriyoruz : 

1 - TÜRKİYE aaatıyl• 
- P .T .T . 2~3M. Radlyo -
227 !.L 

2 - TÜRKİYE SaatıYlt 
dalga 41.44 M. • • • • , 

----( 1 R A !f 
Tahran RaJJY'1" 

Tahran rnd" osıı k d 1 ıt 
saat 11 30 dan 14 e kadat· ~ 
uzunluğU lızerlnden, 17.tS 
30 m. 99 dalga uzunıugu 
20.30 dan 23.30 n kadar 48 
zun!ugu üzerınden neşrcdi 

(Yukarıdaki Saatler t 

Litvonya ha 

nazırı MoskO 
ltalyan gazetelerinin yazıları 
Mesaagero ve Popolo gazeteleri, bugün 

kararın ari!eslndc bııhınuldıı,i!'unu va7.1yor. 
Memıa1<<'ro g ız, tc"ı : 11 .. 1 ;ı bıı i'I bitir . 

mek ltu~:md:r tta:;·an :-:i'"!L rr~run7. ve 
lngill:r. c!em .. ı.ıaai ,. rıh•r<•"":· "''1" km-· 
fi am.uu.ır. harıl cc! cıaı.t:r, <km•ı.•cC:'r. 

Tunus'to 
Roma. 10 a.a. - D. N . B . ajansı blldi

rfyor: 

Müttefik hükümetler, birkaç zaman 
danberi, İtalyanın Almanyanın tabii 
olarak harbe girmek kararını nazarı 
dikkate alplakta idiler. Müttefılderin 
hazırlıkları tamdır. Müttefikler, kı
lınca kıhnçla nasıl cevap verildiğini 
bilirler. 

Almanya' da: 

Harstad'ın şimalinde sekiz bin tonluk 
bir vapura büyük bir bomba iaabet etmiş 
ve vapurun içinde şiddetli bir ıııtıal olmuş
tur. 

Uzun bir seyahatten dönen bir denizal
tı 43 bin tonluk dtişman vapuru batırmııı
tır. 

Geçen gece düııman tayyareleri Alman
yanın gimalinde ve batısında baskınlar 
yapmııılar, gellııl güzel atılan bombalar 
muhtellf mahallerde, tarlalarda ve bazı ev
lerde hasarat vukua getlrmiglerdJr. Alman 
dMI topları bir düşman tayyaresi dtiştlr -
mUşlerdlr. 

" Cümhuriyetçi na!'nzetleri infirat 
taraftarlığını terke:mışlerdir. Filadel
fıya n~mzetleri dış siyasetteki hattı 
hareketlerine göre s~çilecek veya red
dedileceklerdir. Bunun manası şudur 
ki, bu namzetler müttefiklere mümkün 
olan her türlü yardımı:ı yapılması le • 
hinde fikirlerini bildirmek mecburiye
tindedirler. 
Diğer taraftan cümiıuriyet partisi -

nin en gözde namzetlerinden biri olan 
Wendell Wilkie, Birleşik Amerika'nın 
batısında yaptığı bi:- turneden sonra 
yaptlğı beyanatta, tnHratçıhğın drtık 
mühim olmadığını Birleşik Amerikayı 
teşkiJ eden devletlerin doğusundaki • 
terle batısında vey'cı ortasındakilerin 
noktai nazarları arasında artık fark 
mevcut olmadığını bildirmiştir. Kahir 
bir ekseriyet Amerika'da müttefiklere 
mümkün olan her türlü yardımın ya • 
pılmasına amadedir. 

Führer'in umumi karargahı, 10 a .a. 
- başkumandanlıktan teblig edilmiş
tir: 

General Dietl'in kumandasındaki 
muharebe grupunun uzun haftalaradn 
beri fevkalade guç şartlar altında a
detçe kahir bir tefevvuku olan düş
mana karşı gösterdiği kahramanca 
mukavemet bir zaferle nihayet bul
muştur. 

Kaunas, 10 a.a. - ı.,i, 
ye nazırı B., Urbsys, b~ıll 
sonra Başvekil MerkY1.

1 
üzerine hususi tayyare 1 ;.ı 
hareket etmiştir. B. tJrbl 
Molotof'la görüşecektir· 

Tunus tramv:ıy kumpanyası ve birçok 
ticaret han lt'r h Jtı n ital:ıoıın memurlanna 
yol vermıeıerJir. .Mt>nılel<Pttekl ıtalyan 
mlllk!yetlert 11.Bkerl krıntrol!l lAbl tuiuı
nıu0tur. ltaırarı lcll•:!ııll!lne civar plyR.Sa
Jara ~dip r"lm"k icır. \'ertl"n rııh;o11tna
rneler a•r! alınmıı•ır, Tıın1111 ~hr;n~" ak· 
film llAllt dnlC'ıZ.:IAll \hhllr,.u h"flıca ~-,,ıılU' 
demir tellerle lrP81lmPkt,. vP. h1t7: JılnlllRra 
mıtra!)·07.I ı ıuııter'•r :t"rh ~mcl:•Pdfr. 

Sovyetler ve ltalya 
Moakova, 10 a.a. - Havas: Sovyet Rua

yadıüd ltaJyan etflrl B. Rouo, Moakova'· 
ya gltnıPk Uzcre Romadaıı harektt etrnlı -
Ur. 

Sovyet Rueyanın Roma ııefiri B. Gorel
klne de Roma·ya ırltrnl'k üzere Moskova
dan aynlmı,tır. 

Allieri' nin natlıu 

Berlin, 10 a.a. - (D. N. B. ve Stefa
ni) İtalya'nın Berlin büyük elçiıi B. 
Alfieri, ve fon Ribbentrop da yanın
da olduğu halde. İtalyan büyük elçi
liğinin balkonundan, elçilik binuı ö
nünde toplanmıt olan halka hitaben 
bir nutuk söylemiş ve ezcümle demiş
tir ki: 

DUn dlişlnan 91 tayyare kaybetmlıtır. 
Bunun 68 1 hava muharebelerinde, 14 U al
man dAtl toplan tarafından ve gerisi de 
yerde tahrip edilmlgtir. Beş alman tayya -
reaı üslerine dönmemiı,Ur. 

Avam kamarasının 
gizli celsesi tehir edildi 

Eski Avusturyanın dağ avcıları, as
keri hava kuvetlerinin unsurları ve 
torpido muhriplerimizin mürettebatı 
iki ay muharebe esnasında alman as-
k 

• • 1 
erının kahramanlık vasfını göster-

miştir. Bu vasıf sayesinde düşmanın 
kara, deniz ve hava kuvetleri Narvik 
ve Harstart bölgelerini boşaltmağa 

Amerika Weygand hattında mecbur edilmişlerdir. Alman harp 
müdalaa edilir bayrağı Narvik şehri üzerinde kati 

. olarak dalgalanmaktadır. 
Vaşıngton.' 10 a.a. - Bugün topla - 9 haziranı 10 hazirana bağlı yan ge-

•---Bugün 

ULUS Sinert1° 
iki film bird; 

14,30 - 17,30 ". 

KAD~~~~~.~ 
16 ve 19-

ŞARKl(I 10 
Gene Aulf1 

Her iki sefir derhal vazifelerine batlı· 
yacaklardır. 

"- İtalyan - Alman çelik paktı, bu
gün, iki milletin azimlerinin tercüma
nı olan Führer ve Duçe'nin iıtedikle
ri silah ve kan arkadatlığında en yük
aek bqarıaını bulmuıtur. Alman ve 

Londra, 10 a.a. - İngiliz başvekale

ti, neşrettiği bir tebliğle, Avam ka

maraaının yarın aktedeceği gizli cel
senin batka bir zamana tehir edilmiş 
olduğunu teyit eylemittir. 

nan 30 amerık~Jı ~edagog, kanun ada- ı ce Norveç kuvetleri de muhasamatı 1 
mı ve muha~rır. bır beyann~e n~ş:e- tatil etmişlerdir. Teslim olma müza-
derek Amerıka nın Almanya ya ılanı kereleri başlamıı bulunmaktadır. ' \teni Paramont 
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l DA A VEKALETi 
Ooo &ed 
~ Ye Yaptırılacak 
riııt'tı S 

atıa Alma Komısyorıun-
'e ~ Olları V • 
~t Sed ekaletı;e verihnek ilze-
ıı tdı·ı Ye Yaptırılacı;.ktır. Beheri

eıı f' 338 1 ıratı 225 kuruştur. İs -
" ıraJık k • . . 

'ı ~a~rlr1t . atı temınatlnrı ıle 
le ~1 ıo da ıtinu olan 28-6-940 cuma 

0 ~but Ankara'da M. M. V, satın 
llnına.ları. (2749) 12959 

lf ~ •edye yaptırılacak 
ttiletı S 

atlrJ Alma Komisyorıun-
'deıı· 

0~ 40oo uı.c tahmin edilen fiyatı 325 

111 
•erı1~ane ıedyenin yalnız bezi 

l l~.d ek ve diğer bütün malze-
• c a· 

r ~k .
1 

ıt olrnak üzere imal et-
lıı-._ •ı tın k 

-"'1 • ~ e apalı zarf usuliyle 
~ Ptt. lt1 ~rna &Ünü saat 11 de 

.... _ ........ isı ·k . · satın alma Ko. da ya
ıle bi;1.lılerin 975 liralık ilk te
~İnd ıkte teklif mektuplarıqı 

lı:o. ııa en hehcnıahal bir saat evel 
de b Verıneted ve şartname al -
l~rı. ('~ ıtin Öğleden sonra Ko. na 

7SO) 12760 
Sa, l 

-· ~ llıpuJ alınacak 
ti.fıer; S 

atın Alma Komisyonun-

~lıtıı· 
~•det~ edilen fiyatı 2000 lira o-

tİlıı•• oş arnpul 27- haziran -940 
... "sa tııı '11rıı at 11 de Ankara'da M. 

' i a ko. da pazarlrkla satm 
tı ile ~~eklilerin 300 liralık kati 

)fjllıtıtınr ~rlikte pazarlık gün ve sa-
4t t htıı ta 0

• dabulunmaları. Ampul
S Cc. u:csı bir yüz bini iki ve 50 

olacaktır. (2751) 12761 
lt,f 

-· ı- Yaptırılacak 
•l:aıl'ı· s 

r 1 •tın Alma Komisyonun-

'~t)j 34g 
)e d 5 lira olan Aıtkara'da 

~ ı.Cl~Posunda ecza depolan ile 

1~1 tıı 'on ır. keşif ve ı;artnamesi her 
lir, t,1,~~.M. M. V. satın alma Ko. 

• le hirı· ılerin 261 liralık ilk te -
~~iraıı. ıkte açık eksiltme ~nü o
'ııı..~'da -~40 cumartcı;i günü saat 

-..ıtlırı ( · M.V. satın alma Ko. 
~ . 275.2) 12762 

kt11f 
rı~ 'Ve elbise torbası 

-· ~ laqirilecek . tl:;ı 

•tı Satın Alma Komisyonun-

dtllı.\tıtııı • 
tıı.L lıııı"llı CSı Ycklletçe verilmek ve 
>~dt d '?Ure depoı;unda gosteri-
~t~ lıı1ır:lt'.lınek üzere 22.000 tane 

1~r ltc~tl ıle 7000 adet elbise tor
S lirad r. liepsine tahmin edilen 

'ıı 
2 

tlar1 İl ır .. İsteklilerin 96 liralık 
.Jo ~-ıı.tir e bırlikte arık eksiltme ~-
4 6ıır.~.:. · 940 perşembe günü sa
\t ~l da M. M. V. satın alma 
'-.ı. arı. (27.53) 12763 
~tk 

-· ı-•l:t. Pt.rrıuk alınacak 
Cll't" 1 Satın Alma Komisyonun-

lııı 

~ ~ ta?ınin edilen fiyatı elli 
~I ~ ~ın kilo yataklrk pamuk 
t 2Q

6 
lıtııııırı ıünü saat 11 de ka • 

it~ lir,~ '-tın alınacaktır. İlk te
~ daıı kuruı;tur. Şartnamesi 138 

\, ~ ~lınır. İsteklilerin teklif 
... 'c bir ~tıne ıtün ve saatinden 
) · '1, &at t evcıine kadar Ankara

nı alına Ko. na vermeleri. 

~ 12764 

.-· "• athaacılara . •iı,ti s 
•tıa Alma Komisyonun-

~, ttlııtıi 

'Oaı.ı~1dı "I rı edilen fiyatı 1000 lira o
~ct ec ekiletı;e verilmek üzere 
t () lSO ~.:ı. etıketi tabettirilecektir. 'ti ~r1ı1ı ~k kati teminatları ile 
''aat ıo d olan 18-haziran - 94-0 

lco, d:ı. a Ankara'da M. M. V. 
bulunmaları. (2755) 

ile 't 12765 

elefon '-'e malzemesi 
~. " ~ınacak 

1 •l:•· 
~~iS 

~ııı. lltıa Alma Komisyonun-

~~! iıı ..... 
l~tırı ot ~\lılen fiyatı 2000 lira o-
'4- ira11 • Otnatik telefon ve malze
'a ... ı.ı. ~O cuma günü saa 11 de 
~1\ttı lllrrıa · •atın alma Ko. da pa-

r~'~ ~tltıiıı..atCağından isteklilerin 300 
~~) tıııd, nı ları ile birlikte pazarlık 

~ktlr Ko. da bulunmala-
12766 

~. lt 

IVa. M. V. DENiZ LEVAZIM 

2 adet tezgah alınacak 
M. M. V. Deniz Merkez Satm Alma Ko

misyonundan: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına alma -

cak olan bir adet t.oma ve bir adet plinyn 
tezgiihınm pazarlık eksiltmesi 15-(i-940 ta
rihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
Vekaiet binasında komisyonda icra edile • 
c~ktir. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18.000 lira o
lup kati teminatı 2700 liradır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlcrin 
her giın ve münakasaya girmek istiyenle -
rin de belli gün ve saatte komisyona kati 
temınat ve kanuni belgeleriyle bilrikte ko
misyona müracaatları. (2764) 12769 

ASKERlFABRIKALAR 

60 Ton Mükelles soda alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (15000) Ura olan 

60 ton milkelles soda askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 21/6/ 1940 cuma günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (112~ ' lirayı 
havi te-klif mektuplarını mezkur g Je sa
at 14 de kadar komisyona vermeler. ve ken. 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarını ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve sııatte komisyona müraca-
atları. (2662) 12667 

20 Ton üstüpü alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satırı Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (7600) lira olan 
20 ton UstUpU askerl fabrikalar umum mU
dUr!Uğf.l merkez satın alma komisyonunca 
24. 6. 1940 pazartesi gtlnU snat 15 te kapalı 
zar!ln ihale edilecektir. Şartnııme parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (570) lirayı havi tek
lif mektuplarım mezkQr gtinde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendileri • 
nln de 2490 sayılı kanunun 2 ve 8 madde
lerindeki vesalkle komisyoncu olmadıkları
na ve bu iııle alAkndnr tilccnrclan oldukla
nna dair ticaret odası veslknslyle mezkflr 
gün ve saatte komisyona mtiracantınn. 

(2703) 12706 

14 kalem ceman 162 ton maden 
yağı alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (44.250) olan 14 

kalem ve cemnn 162 ton maden yağı Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlilğü Merkez sa -
tın alma komisyonunca 26-6·940 çarşamba 
günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile -
cektir. Şartname (2) lira (22) kuruş muka
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (3318) lira (75) ku
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardıuı olduklarına dair t.learet odası ve -
sikasiyle mezkur giın ve saatte komiıyona 
müracaatları. (2704) 12755 

1950 tem teshin koku alınacak 
Ask.eri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Sat.in Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (48.750) lira olan 

1950 ton teshin koku Askeri Fabrikalar U
mum Müdürluğil Merkez satın alma komis
yonunca 27/6/1940 perşembe günü saat 15 
te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(2) lira (44) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (3656) lira (25) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur giınde saat 14 de ka -
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle allkadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikaıiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (2705) 

12756 

1200 ton Karabük döküm koku 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (28.200) lira olan 
1200 ton Karabük döküm koku Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 26-6-940 çartamba gü
nü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (1) lira (41) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (2115) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat l 5 şe kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numarnlı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadaı tliccardıın olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkfir rün ve 
saatte komisyona müracaatları. (2706) 

12757 ~ V ı\ZIM AMIRLICI 

'• 11>, k d k l'"• ır ırılacak 2 Memur almaca 
,Oo ~'Qı il11İrl'ğ' Askeri Fabrıkalar Tekaut ve Muavenet 

t ~ı Q toıı ı ı satın alma KO: Sandıf,ından : ı 
1ti 6 " •ı-pa k ı ak tar . ~tııı ·~ 

1111 
1ruırılması açık ek- Laakal orta mektep mezunu o m -

't llrııa kt l~ de Ankara Lv. tiyle iki memur alınacaktır. Bunlardan im-
tı 31 "lı•rıı oınıııyor:unda yapıla- tihanı müsavi derecede kaı.ananlıır arasın-

t~ıraı'ıı bedeli 4200 r 'lk t - da askerliğini yapmıı olanlar tercih edile-
9S) r Sartnaınesı k~~ı;yonda cektir 60 lira ücret 10 lira muvak~at taz • 

1270~
11

u" 1 minat verilecektir. İmtihan 17-hzzıran pa-
---- ~ zartesi saat 14 dedir. (2787) 12783 

l~ 
1'.; ~tt .. !~\ o. ıs 

Kereste ah nacak 
• r. O l :..- 0.22 x 5 50 .. 1 chıı.rlındn çırnlı ram kereste • •ı •• . " .,, o . . .. . 
< .. O, 2:-, .LG x 1.ıın .. ehndında çırnlı çnnı l1c?·c11tc 
~ O.~ 1( O ?r, x 2 ~Q , ch:ıdır:ıfa ... ırnlı c;Am kcrc,.tf 

4114 O l• )( n 2:i :.r ol r.o ebııdındn çıralı çnm dJlus 
tr1 /;' O, ıo ; ~ ! 4 x ?.,00 .: ebac1ıı:•!ıı ı.Jl,lıur!Rk \'t'Yn ır«;c 

't\lı •b,,lı .. o x l oo .. ebadınrl ı clışburl:ılc \'cr'I IT''"f' 

>~ ~lıı 'Qı 
1'•r Umum Mı:d'.ır1ıif,iı M erk-~ S:mn Alrı:ı K.omı.~yo•wnhr: : 

·~ lltı leıı b 
~~ rı ııl.'ll ka.ı ırı ~deli C35S33) lira ( w ) kuruş olan cins, ebat ve mlkdarı yukan 

ı._ll\t' ı 1 2i. 6 1er~'ite askeri fabrikalar umum nıtidürlll@ merkez sntın nlmr 
.-.. ~~ 

1

llrll 1'!!-0 9•o rıcrşenıhe gUnll eant J6 clıı knpnlı zarfla lhalı> edilecektir 
l ~~'2~7 1 liı kurııe mukabllln(le komisyondan verilir. Taliplerin mu,·akkat 

~ı.;._l'l~ltı korııı1 ta (1\2) kunıfU havi tekli! mektuplarını meı.kör gilnde saat 
..:'11' ~ Veae~ona vermeleri ve ke ndllerlnln ue 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ta?aa t tıcar le komisyoncu oım adıklarınn ve bu işle alAk<ı.clar tuccardan 
> et Odaaı vealkaaiyle mezktlr gün ve saatte komlııyona mUra-

l27!S8 

ULUS 

Taş elması alınacak 
50 adet 0,6 krııt saplariyle beraber taş dü
zeltme elması, 60 adet 0,8 kra.t saplariyle 
beraber taş düzeltme elması, 60 adet 1 ltrat 
saplariyle beraber ta~ diizelt,,..e elması. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan 

yukarda yazılı Uç kalem ve ceman 170 adet 
taş düzeltme elması Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü merkez satın alma ko -
misyonunca 26-5-1940 çarşamba i!Unü saat 
14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olaark komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (375) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle kc>misyoncu olmadık
larına ve bu işle alaka.dar tüccardan olduk
larına dair ticaret odası ve.ikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müracaatla. 
rı. (2795) 12786 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

2 Emekli levazım subayı alınacak 
Gümrük Muhafaza Geael Komutarılıtırı

dan: 
GUmrUk Muhafaza teı;kil&.tında ve Anka

ra dı§ındnkl bölgelerde blrfııl HO Ura ile • 
retli, diğeri formalı yUzbaşı veya rütbesi 
maaşına muadil 120 lira Ueretll 11lvil olarak 
istihdam edilmek üzere iki emekli leva
zım subayına ihtiyaç vardır. 

İstekli olanların açık künyeleri ve alcll 
numaraları yazılı dilekçeleriyle doiruca 
Ankara'da GUmrtik Muhafaza Genel komu-
tanlığına mliracaatlan. (2693) 12693 

ZiRAAT VEKALETi 

61 kalem ecza saire alınacak 
Etlikte Veteriner Baktuiyoloji v~ Se • 

roloji Müessesesi Direk.törlüğünden :. 
1 - Miıteahhit nam ve hesabına mueaae

se ihtiyacı için 61 kn.lem ecza ve mevaddı 
mülevvene ve alaniz maddeler açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2119 lira 90 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 159 lira olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
devletçe kabule şayan hazine ~vi~i te
minat olarak kabul olunur. Tahvıllerın de 
hazineye teslimi şarttır. 

4 - İhalesi 15/6/ 94-0 cumartesi cünü 
saat 11 dedir. Şartnamesi müesseseden be
delsiz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı tartları 
haiz olan isteklilerin tayin edilen gÜn ve 
saatte ziraat vekaleti muhasebe müdürlü
ğünde müteşekkil satın alma komiıyonwıa 
müracaat etmeleri. (2606) 12607 

lKTISA T VEKALETi 

Benzin alınacak 
lktısat Vekaletinden : 
ı - (5000) litresi makam otomobi

li ve (2000) litresi motosikletlere ait 
olmak üzere (7000) litre benzin satın 
alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli (1750) 

lira ve muvakkat teminatı (131) lira 

(85) kuru~tur. 
3 - İhale 27 haziran 940 pertembe 

günü saat (10) da levazım mildilrlil
ğünde toplanacak olan satın alma ko
misyonunda yapıiacakttr. 

4 - Taliplerin şartnameyi görmek 
ve % 7 ,5 muvakkat teminatı yatırmak 
üzere levazım müdürlüğüne müraca

atları ilan olunur. 
12779 

DAHiLiYE VEKALETİ 

Benzin alınacak 
Dahiliye Vekfıletinden : 
Vekalet makam otomobili için açık 

eksiltme ile 5000 litre benzin· alına
caktır. Muhammen bedeli litresi 25 
kuruş hesabiyle bin iki yüz elli lira· 
dır. Muvakkat teminat miktarı 93 li
ra 75 kuruştur. 
Alınacak benzinin evsafı eksiltme 

şartnamesinde yazılıdır. Eksiltme 
27. 6. 940 perşembe günü saat 15 de 
vekfılet binasında toplanacak, satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin eksiltmeye girebilmek için 
2490 sayılı kanunda yazılı şeraiti haiz 
ve vesikaları hamil bulunmaları 11-
zundır. İstekliler şartnameleri para
sız olarak her gün vekalet levazım 
müdürlüğünden alabilirler. 

(2783) 12780 

UMUMi MÜFETTiŞLiK 

Telefon direği alınacak 

Birinci Umumi Müfettişlikten : 
ı - Meşe, dağ kavağı veya bahçe 

kavağı olmak üzere (5800) adet tele
fon direğinin ikinci defa eksiltmesi
ne istekli çıkmadığından 28. 5. 940 
dan itibaren bir ay müd·tctle pi\zttrlı· 

ğa çıkarılmtştır. . 
2 - Direklerin yüzde beti (7-8) ge· 

risi (6) metre tulinde, meşenin tepe 
muhiti (35) dipten iki metresi (45), 

dağ kavağı tepe (35-40) diğer muhi
ti ( 45-55) bahçe kavağı tepe ( 40) di
ğer muhiti (50-60) santimetre olacak-

ADLiYE VEKALETi 

Bir memur alınacak 
Aılliy., Vdıiltıindtrt : 
Zonrald3k mad~n yui ruuvi 35 lira maaılı he· 

aap mcınırlap miinhaldir. 
Memarin kınanıınuıı 4 ııncü ınaddcıindc yazılı 

1&rtları ••İz olan 13liplorin evrakı mıiıbiıclcriylc 
!.irlikle Adliye nkil~ıi ceza •·e lrvkif nleri umam 
miidiirlaiüne miiracnlları ilin olıımır. 

(2671) 12672 

ViLAYETLER 

Köprü ve yol in~aatı 
Tuncelı Nafıa Mudıirluf,urıden : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Tunceli vi
layetinde Pertek köprüsü ile Pertek kasa
bası arasında yapılacak yol inşaatıdır. Bu 
itin keliif bedeli 28878.60 liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak ljun -

lardır: 
A - Eksiltme ıartnamesl, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık iıleri ıcenel şartnamesi 
D - Kesif hulisa cetveli, 
E - Hususi şartnııme, 
F - Şose ve köprüler fenni ıartnamesi, 
lstiyecıler bu i&e ait şartname ve evrakı 

iki lira mukabilinde Tunceli nafıa müdür
lüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 15-6-1940 cumartesi &ünü 
saat 10 da Tunceli nafıa mildilrlügü bina
ıında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli· 
nln 2165,90 lira muvakkat teminat vermesi 
ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göster • 
ınesi lazımdır. 

A - İhaleden cm az 8 gün evel Tunceli 
vilayetine müracaatla bu i&e iirebilmek i· 
çin alınmış ehliyet ve~ik:ısı. 

,B - Bu seneye ait ticaret odası vetilkası 
C - Bir defada 20000 liralık ıose ve i

malatı sınaiye ve sair in!jaat yapmı5 oldu
iuna dair vesika. 

5 - Teklifler üçüncü maddede yazılı sa
atten bir saat eveline kadar Tunceli nafıa 
dairesindeki eksiltme komisyonu reisliği
ne makbuz mukabilinde teslim edilecektir. 
Pom ile ıönderilecek mektuplann nihayet 
üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmili 
olması ve arttırma, eksiltme ve ihale ka
nununa uygun olarak miıhür mumu ile iyi
ce kapatılmıı olması lazımdır. Postada o
lacak gecikme kabul edilmez. (2531) 12536 

Ekmek alınacak 

lstanbul Cümburiyet Müddeiumumili
linden: 

İstanbul ceza ve tevkif evinin bir sene
lik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuıJtur. 

Muhammen bedel ''25625" lira olup mu
vakkat teminatı 1921 lira 90 kuruştur. Ek
siltme 21/6/940 cuma günü saat 15 de Sir
keci Aıir efendi sokak 13 numarada adliye 
levazım dairesinde yapılacaktır. Talipler 
şartnamesini tatil günlerinden maada her 
ııün çalı•ma saatleri dahilinde mezkur da
irede görebilirler. 

İstekliler kanuni vesikaları havi kapalı 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat eve
line kadar mezkftr dairede toplanacak ko
nıiıyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri taşradan &önderilecek taahhütlU 
mektuplann posta cecikmesinden dolayı 
mesuliyet kabul cdilemiyeceii ve illin üc
retinin müteahhide ait olduğu illin olurıur. 

(4570/2641) 12665 
Göçmen evleri inşa ettirilecek 

!zmir !skin Müdürlüğünden: 
1 - Vll&.yet dahilinde kerestesi lsklı.n 

dairesince verllmek ve sair malzeme ve 
bUtUn lgçillğl mUteahhlde alt olmak lızcre 
Urla kazası merkezinde 100, Bergamnnın 
Kınık nahlyeııi merkezinde 40, Kınık na
hiyesine merbut Dündarlı köyUndo 40, 
Zeytindağ nahiyesi merkezinde 15, Sığan
cı köyUnde 26 ve Dikili kııznsı merkezinde 
30 göçmen evinin ID§ası 2490 sayılı arttır
ma ve ekslltrne kanunu muclbhıce 5. G. 940 
tarihinden itibaren ı~ gün mUddetıe ve 
kapalı zarf usullyle münakasaya çıkanl
mıotır. 

2 - Yaptırılacak evler 8 No. h kArglr 
tlptlr. Urlada yapılacak 100 evln b<oherl 
59J lira 48 kuruotan muhammen keşif be
deli mecmuu 59948 llrn ve diğerlerinin be
heri •76 lira 78 kuru~tan ceman 71842 lira 
78 kuruştur. 

3 - Bu i!l§aatın umumu birden ihale e
dileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir. An
cak gerek umumuna birden gerek blrknç 
mevkle talip olanlann yukarıda mevki vo 
adetleri yazılı inşaat yerlerinde yapılacak 
evlerin mecmuu tizcrlndcn her yer için 
a;>Tı ayn tekliflerde bulunmaları şarttır. 

4 - İhale 21. 6. 940 gllnU saat 10 da İz
mir i&kfm nıUdUrlllğlinde müteşekkil ko
misyon tarafından yapılacaktır. 

5 - isteklilerin % 7.5 dan . muvakkat 
temlnatıarlyte 2490 sayılı kanun hlikUm • 
ıerlne göre icap eden vesaik ihale gtinU 
muayyen saatten eve! komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir Posta 
ile gönderilmesi hlUlnde vukua gelebile
cek tcahhur nazarı itibara ahnmıyacnktır. 

ti - ı.mı inşaata alt pl!ı.n ve evrak1 sa
frPsl her giln İ7.mlr iskfin nıfü'!UrlUğUnde 
gCirllleblllr. (2087/2718) 12719 

Parke yol jnşaatı 
Erzurum Valiliğinden : 
1 - Erzurum, Palandöken, Hınıs yolu • 

nun ıehir dahilinden geçen kısmının tes • 
viyes.i ve parke kaldırım dôşenmesi ışi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - On bir bin altı yüz otuz iki (11632) 
lira (94) kuruli keşif bedelli bu işin ihalesi 
27-6-940 perşembe günü saat 5 de vilayet 
makamındıt toplanacak olan daimi encü -
men to.rıı.i::ıd.ln yapılacaktır. 

3 - M.w:ı."J.:ıt tı:rninatı 873 lira 50 ku
ruştur. 

4 - İstekliler eksiltmeye girebilmek i -
çin ihale gününden e.'1 c:.1 sekiz gün evel vi
llyete müracaatla ehliyet vesik:ısı almala-

tır. rı mecburidir. 
3 - Baykana (950) Mutkiye (2350) 5 - Talipler bu ite ait ~artname ve sai-

Kozluğa (1500) ve Sasona (1000) di- reyi her ıcün viliiyet daimi encümen kale • 
rek kaza hudutları dahilinde gösteri· minde ve nafıa müdürlüğiinde iörebilirlcr. 
lecek yerlerde teslim edilecektir. 6 - İstekliler 2490 sayılı kanunun ikin-

4 _ Direklerin birincikanun ayı ile ci ve üçüncü maddelerinde yazılı vesika -
!aria birlikte teminat ve teklif mektupla • 

mayıs ayı onbcşi arasında kHilmi! o!-
• • •

1 
• rınl 22 l':\o-:.i madde veçhile ihale aaatinden 

1 dukları vesaıkle ıspat eclı.~cekhr. b t ı· k-~•- ·ıa t d · ,mt enc·u· . • • 
1
• ır ..u ~ve ıne ....ar vı ye .. -

ı 
5 - Dıreklerın tahmır: bede ı m~ reisliği~ vermeleri \'C poııtada 

(21350) lira olup, muvak:.at te-ı!'ıh\.tt ı vub.aulac:ak &e<:ikmt:lerin muteber aayıl -
(1601.25) liradır. ırııyr.cı~' ılln ohmıır. (4720 ~i59) 12768 

6 - Mukaveie projesiyle ıartnameıi 
Dh•aııbak1rda Nafıa müşavirliğinden 

parasız ahnabilir Pazarhkla ihale 
28 haziran 1940 cumartesi günü saat 
onda Nafıa müşavirliği odasında mü· 
te§ekkil komisyonca yapılacaktır. 

(2781) 12778 

200 adet Branda almaca:k 

lstAnbul Hava Aktarma Anba11 Dırelt -
tôrlülündıtn : 

1 - 6x6 ebadında 200 adet Branda satın 
alınacaktır. 

1 - Pazarlıkla ihalesi 17-6-94-0 pazartesi 

~ü uat 14,30 da Yqilköy hav aktarma 
anbarı satın alma komisyonunda nılacak-

tır. 

3 - lsteklilerin ~rtname ve numuneyi 
gomıek uzere her gün ve pazarlığa gire
ceklerin mezkur günde 1500 lira muvak -
kat teminatlariylc; komisyona müracaatları. 
"4755...2775" 12772 

Ekmek alınacak 
Sinop Cümhuriyet Müddeiumumi/iğin -

den : 
İhalesi 3-6-940 gününde saat 14 te takar

rür eden Sinop umumi ceza evindeki mah· 
kiım ve mevkuflara 940 yılı mali yılı için
de verilecek 255000 ili 365000 adet ekmek 
yevmi mezkurda talip olmadığından 10-6-
940 tarihinden itibaren yinni &Ün müddet
le ve kapalı zarf usulü ile yeniden eksilt
meye ı;rknrılmıı;tır. Yevmiye 700 ili 1000 
ekmek verilecektir. 

Bedeli muhammen 33306 lira olup temi -
natı muvakkate 2500 liradır. İhale 1-7-940 
pazartesi günü saat 14 de Sinop C. Müdde
iumumiliği dairesinde yapılacaktır. 
Şartname tatil günlerinden maada her 

gün Sinop C. Müddeiumumiliği kalemin -
de görillebileceği ilin olunur. (2779) 

12776 

lCRA VE iFLAS 

Ankara icra Dairesi Gayri 
menkul satış memurluğundan : 

İzalei şuyurlan dolayı sulh hukuk mah • 
kemesınce satılmasına karar verilen imarın 
1511 ada 1 parsel numarasını te~kil eden 
ve kadastronun 2" 1da, 18 numaralı parse
linden ş.uyulanan ıo. metre murabbaı ve 
19 numaralı parselinden şuyulandırılan 232 
metre murabbaı mahal ile gene imarm 1511 
ada ~ parselini teşkil eden kadastronun 28 
ada, 18 parselinden 192 metre murabbaı ve 
19 numaralı parselinden 351 metre murab
baı mahal aşağıdaki şartlar dahilinde ve 
her iki imar parseli ayrı ayrı satıııa !;ı1tarıl
mı$tır. 

Evsaf: İmarm 1511 ada 1 numaralı par
seli: sahası 413 metre murabbaıdır. Deru -
nunda bir ev ile kereste deposunun arka 
kısmı vardır, ev methalinden girilince sa
ğında iıstu kağıt altı beton bir odasiyle 
solda tavanlı ve tabanlı diğer bir oda ve 
merdiven altında iki kömürlüğü ve on ayak 
merdivenle yukarı çıkılınca tavanlı taban
lı bir sofa ve bu sofa sağında tavan ve ta
banlı iki odasiyle sofa karşısında helası 
vardır. Kereste deposunun arka kısmı: ze
mini toprak tavanı kaplamasız çatı ve üze -
ri yerli alafranga kiremittir, arsasına 3097 
lira 50 kuruş ve üzerindeki eve 197.5 lira ve 
kereste deposuna 3548 lira 8'2 kunış ki bu 
parssle ceman 86~1 lira 32 kuruş kıymet 

takdir edilmiştir. 
İmarın 1511 ada 2 numaralı parseli: sa

hası 543 metre murabbaıdır, derunwıda bir 
evin ufak bir kısmı ile kereste deposunun 
ôn kısmı ve bir yazıhane vardır. Evin ufak 
kısmı: yeljillik aahaya tesadüf eden evin 
lavabo, helii, ve mutbahı ile vestiyeri (19,S 
metre murabbaı) bu parsel üzerindedir. 
Yazıhane ve depo: depo kapısından gi • 

rildikte solda iki basamak merdivenle çıkı
lır taş divarh ve üzeri Marsilya kir«nitli 
tavan ve tabanlı iç içe iki odadan ibaret 
yazıhane vardır. Bu parsele tesadü( eden 
kereste deposunun ön kısmı zemini toprak 
ve üzeri kaplamasız çatı şeklindedir, üzeri 
yerli Marsilya kiremtidir, arsasına S430 ve 
şuyulanan ev kısmına 695 lira 81 kuruş ve 
yazıhane ve kereste deposuna 4951 lira 18 
kuruş ki bu parselin heyeti umumiyesine 
on bir bin yetmiş altı lira 99 kuruş kıymet 
takdir cdilmiı;tir. 

Satış tartları: 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 

15-7-940 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat ondan on ikiye kadar icra dairesi gay
ri menkul satış memurluğunda yapılacak -
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olunacaktır. •t" 
5 - Birinci ve ikinci arll!itria!,.1:98 'İlla· 

le bedeli ihaleyi müteakip verilmedif;' \.lk· 
dirde üzerine ihale edilenin talebi uzerine 
ihale tarihinden itibnren kendisine bedeli 
ihaleyi teslimi vezne eylemesi ıçin yedi gwı 
kadar mehil verilecektir. İşbu miıddet zar
fında ihale bedeli y.ıtınlmadığı takdirde i
hale bozulacak ve bu talipten evci en yuk
sek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile 
almıya razı olup olmadıfı sorulduktan son
ra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu 
talibe ihale edilecektir. Teklifi veçhile al
mağa razı olmazsa gayri menkul yeniden 
on beş günlük ikinci arttırmaya çıkarılacak 
en çok arttıran talibine ihale edilecektir. 
Bu ikinci ihale bedeli birincisinden noksan 
olursa farlı:ı ilk müşteriden tahsil edile -
cektir. 

6 - Her iki arttırmada da gnyrl men -
kul talibine ihale edildikte tapu harcı müş
teriye ve ihale tarihine kadar olan mtite -
rakim vergi ve dclHi.liye resmi ise borırlu
ya aittir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer ali • 
kadarların bu gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa da
ir olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazım -
dır, aksi takdirde hakları tapu sicilliylc sa
bit olmadrkı;a sat~ bedelinin paylaştrnl -
masından hariç tutulacaklardır. 

8 - Arttırmaya iştirak edecekler, 1-7-
940 tarihinden itibaren 7-940 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık bulun -
durulan şartnamemizi okuyabilirler. ~309 

Ankara 
Ko. na 

Sa. Al. 
askeri 

Lv. Amirliği 
gönderilen hariç 
kıtaat ilanları 

500 Seyyar mutbak alınacak 
lzmir Satın Alma Ko. dan: 
NUmunesi mucibince 500 adet sen'lU' 

mut!ak ikinci defa kapnlı zartla eksiltme
ye konmuştur. İhalC'si 24 haziran 940 p~ 
zartesf günU saat 11 de yapılacaktır U
mum tahmin tutarı li5000 lira olup ilk te
minatı 10.000 liradır. Şartnameııl her gUu 
Ankara. İatanbul Lv funlrlıklerlyle t r 
Bornovada askeri satın alma komisyonun
da görll!Ur. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı v ııt
ka ile gene bu kanunun tari!atı daire8tn
de teklif ve teminat mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evcllne kadıır makbu• 
karşılığında tzmlT "' "'tlovada askert ııatıD 
alma komisyonu r tine verml§ olma· 
!arı llAn olunur. _;14)) 12no 

Koyun eti alınacak 
!stanbul Komutanlık. S·un Alma Kamı .. 

yonundın : 
Haydarpaşa askeri hastanesi için 92000 

kilo koywı eti kapalı zarf usuliyle ek11lt • 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
46000 liradır. İlk teminatı 3450 liradır. Mu
n&kasası 28-6-940 günü saat 16 dadır. Şart
name her iı günü 1stanbul'da komutanlık. 
Ankara ve İrmir'de Lv. &.mirlikleri satın 
alma komisyonlarında görülebilir. hte1cli
lerin teklif mektuplarını 28-6-94-0 ~uü ... 
at 15 e kadar İstanbul'da Fındrkh'da ko • 
mutanlt'k satın nlma ikoınisyonuna verme • 
leri. (2797) 12788 

Süt, yoğurt alınacak 
lstarıbul Komutarılılc Satın Alma Komi• 

yonundan : 
Haydarpaşa eskeri hastanesinin bir 1e .. 

nelik 70.000 kilo süt ile 66.000 lrilo yofurt 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 29-6-94-0 günü saat 12 
dedir. Muhammen bedelleri sıitun 10500 yo
furtun 16500 liradır. Süt ve yoiurt ayn ay
rı taliplere de ihale edilebilir. İlk teminat 
süt iı;in 787 lira 50 kuruştur. Yofurt için 
1237 lira 50 kuru~tur. Şartnameler her cün 
komutanlık satın alma komisyonunda cô • 
rülebilir. İsteklilerin 29-6-94-0 günü saat 
11 e kadar teklif mektuplarını makbuz kar
şılığı İstanbul Fındıklıda komutanlık satm 

tır~ _ Talipler takdir cdilmiı olan yu.ltar- alma komisyonuna vermeleri. (2798) 

daki muhammen !kıymetin % 7 ,5 ğu nisbe-
1278

9 
tinde pek akçesi veya milli bir bankanın Koyun eti alınacak 
teminat mektubu ile kanunen teminat ola- !stanbul Komutanlılc Saun Alma Komis-
rak kabul edilen hazine tahvilleri getire • yonundan : 
ceklerdir. Gümüşsuyu askeri hastanesi için 45000 

3 - Satış gunü arttınna bedeli takdir kilo koyun eti kapalı zarf usuHyle eksilt -
edilen kıymetin yüzde 75 ini bulduktan ve meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
üç defa nida ettirildikten sonra mezkur gü- 21600 liradır. İlk teminatı 1620 lira.dır. Mü
nün saat 12 sinde en çok arttıran talibine nakasa 28-6-94-0 günü saat 11 dedir. Şart -
ihale olunacaktır. name her iş günü lstanbul'da komutanlık, 

4 - İşbu tarihteki arttırma bedeli tak - Ankara ve İzmir'de levazım mirlikleri aa.
dir edilen kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı tın alma komisyonlannda görülebilir. İltek
takdirde 30-7-940 tarihine müudif salı gü- lilerin teklif mektuplarını 28-6-94-0 giınü ea
nü saat 10 °dan 12 ye kadar yapılacak ikin- ı at 10 a kadar İstanbul'da Fındıklı'da komu.. 
ci arttırmada en çok arttıran talibine ihale tanlrk satın alına komisyonuna vermeleri. 

(2799) 12790 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ohnacok 
Mersin Askeri Satın Al. Ko. dan: 

Cinsi 

Un 
Odun 
Sığır, veya koyun 

'Muhammen 
Mlkdarı bedeli 

Kilo Lr. Kr. 
240 000 30240 00 

1140.000 14820 00 

İlk teminatı İHALE-.. -
Lr. Kr. GUn Saat Şekli 

2268 00 13. 6. 40 perş. 10 K. zarf 
1111 50 13. 6. 40 perv. 11 K. zarf 
2160 00 13. 6. 40 pe.rş. 15 K. Znrt 

veya kecı eti 144.000 28800 00 (25371 12M2 

1 - Askeri ihtiyaç için yukarıda mUf redatı yazılı Uç kalem yiyecek ve yakacak 
maddesi satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme l\lerıılo aakerllk ıubestn in Ust katındaki aekerl satın alma komla
. onu t11ra!ınclan yapılacaktır. 

3 - Zarflar aynı gtinde ihale saatinden bil saat evellne kadar kabul edilir. İstek
lllcrln muayyen ~nde teminat ve lUzum lu veslkalarlyle mUracaatıarı. 

4 Daha fazla bilgi edinmek ısUyen lerln İstanbul, Ankara. Konya Lv. Amir-
liklcrf nde. Adana tUm satın alma komiay onunda. Marnıı ve Is!Ahlye nskerı satın al-
ma komisyonlarındaki mev('Ut ı;artnamele rl her zaman görebilirler (2!'iS7) 12542 

Muhtelif yiyecek alınacak 
1stnnbul Komutanlık Satrn Alma Komisyonundan : 

İstanbul komutanlığı Gümils suyu hastanesinin senelik ihtiyacı için ıtafıda yazılı 
beş kalem yfyecek maddesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksilt • 
me 14 • haziran - 940 günü saat 15 dedir. Şartnamesi her gün lstanbul komutanlıiı 
satın alma komisyonunda &örülebilir. Bu mevaddı toptan verecek bir talip bulunma
dığı takdirde iaşe ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. lıteklilerin belli günde mü
nakasa saatinden bir S"..Rt önceye kadar teklif mektuplarını Fındıklı'da komutanlık u-
tın alma komisyonuna ma,kbuz karşılığında teslim etmeleri. (2545) 12547 

Cinsi 
Yogurt 
Pastorize süt 
Çiy süt 

Tavuk 
Piliç 

kilo Muhammen B. Muvakkat teminatı 
Mikdarı Lr. Kr. Lr. Kr. 
40.000 10.000 750 00 
40.000 12.000 900 00 
20.000 4.000 300 00 

2.000 Ad. 1.500 112 50 
l.000 Ad. .500 37 50 

U.000 21<!!1 00 
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Muhtelif yiyecek ve saire ahnacak 
Ankara Valıllğınden: 

Emrazı zUhrevlyc hastant'sinln 1940 fh tıyncı olan aşağıda mlkdar ve evsaflıırı 
yazılı yiyeceklerin 8. 6. 040 tarihindeki aç ık eksiltmesinde talip zuhur etmediğinden 
mtinakasanın on gün uzatılmasına komlsy onca ltcırar verilmiştir. 

2490 sayılı arttırma. eksiltme ve ihale kanununun 43 üncü maddesine tevfikan 
yenld n eksiltme ile ihalesi 14. 6. 940 tart hine mlısadlf cuma gUnO saat on beşte ya
pılacağından bu eksiltmeye ıı.ıttrAk için ve saiki ka.nuniyeslnl haiz bulunan lsteklile -
n muvakkat teminat p::ırasını gerek nak d n veya banka mektubu ve yahut tahvil!\
tın defterdarlık muhasebe mtidilrlyetlne y atınlarak mezkQr gUn ve saatte hastanede 
teşckklll edecek eksiltme komisyonuna m lıracaatıan ilAn olunur. (2777) 

Cınsl 

r.Irin<'I ekmek 
Yabanabat veya Bey
pl.zar pirinci 
Yt-rll makarna 
F'rımış birinci sadeyn~ 
l'unı fasulye 
Nohut 
:Mrrclmck 
Kunı Amnsya bamyası 
Kunı soğnn 
S-ıbun 
Soda 
Dom:ı.tcs salçası 
Kuru kayın Mallitva 
Harman çay 
R IU"num yaş sebze ve 
S'.ll mura yaprak ile taze 
yaprak 

Tahmin edilen 
.Mlkdan fiyatı K. S. 
Kilo G. lira 
7000 10 50 

1250 
150 
400 
150 
150 
100 

50 
3M 
350 
150 
150 
50 
15 

5000 

27 50 
28 00 

l 30 00 
28 00 
20 00 
25 00 

l 10 00 
7 00 

45 00 
12 00 
20 00 

l 00 00 
5 50 00 

lG 00 

Tutan 
Lira K. 

735 00 

348 75 
42 00 

520 00 
42 00 
30 00 
25 00 
55 00 
24 50 

157 50 
17 00 
30 00 
50 00 
82 50 

800 00 

ı;o 7,5 temlnntı 
Lira K. 

55 13 

25 80 
8 15 

39 00 
8 15 
2 25 
1 88 
4 13 
1 84 

11 78 
1 27 
2 25 
3 75 
6 25 

60 00 

260 evı ya;>tınlacak 
.. goçmen 

K11ys rı l 

M vl< 1 

Po ıklv 
Kılıı: l\Iehmrt 
I!ornn 
K göz 
fi lltb y vıran 
B Prek 

Mudurluğunden 

Ev 
adedi 

44 kflrglr 
21 
50 
25 
90 
80 " kerpiç 

Keşfi 
beheri 
L. K. 
832 40 

32 40 
832 40 
812 47 
832 40 
sıı 16 

Tutan 

L. K. 
36G2ô 60 
17480 fO 
41620 00 
20 10 00 
74916 00 
24834 80 

YckOn 260 2157 6 SO 

% 7,5 
Teminatı 

L. İhale gUnU 
2747 23/6/940 
1312 23/G/040 
3122 24/6/040 
1561 24/6/940 
5619 25/6/040 
1826 25/6/940 

saat 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

J - Pınarbaşı kazası merkezıne 3 kilometre mesafede Potuklu, Kılıç Mehmet ve 
5 kılometre mesafed: Karagoz ve ıs kilometre mesafede Boran ve Halıtbey Viran ve 
"40 kılometre mesafede Bcserek koylerinde yukarda miktarlan beherinin keşıf bedeli 
ve umumunun tutarı, tcmınatı ve ihale gıinleri yazılı ceman 260 göçmen evı yaptın -
lacaktır. ' 

2 - Mezkur 260 evden 230 göçmen evi tip VIII tek, kargir ve yalnız Beserekteki 
80 ev tip IX ahşap iskeletli kerpiç olacaktır. 

3 - Evlerin keresteleri kısmen mecut olup iskandan verılecck ve noksan kereste
ler ın aat müteahhidi tarafından temin edilecektir. İskandan verilecek kerestelerin 
bedelleri keşifte gosterilen bedel uzcrinden tenzil edilecektir. İskandan verilecek ker 
restelerden maada diğer in'laat malzemesi ve işçiliği mıiteahhide nit olmak üzere 
anahtar teslimi şartlyle 7-6-940 tarihinden itıbaren IS 'gun muddetle ve knpa!ı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

4 - İhale yukarda tayin edilen gün ve saatlerde Kayseri'de iskan dairesinde 'te -
şc ul eden komisyonu marifetıyle yapılacaktır. 

S - Talipler ihale gunun~ kadar ticaret odcısı vesikası % 7.S teminat mektubu ve
ya makbuzlan ve teklif mektuplarını ihzar ve arttırma. eksiltme kanununa tevfikan 
kl'l.Ilunun tarifatı daıresinde zarflar derununa konmak ve adresler muvazzah olmak su
retıyle eksiltme zamanından bir saat evci makbuz mukabilinde kapalı zarflarını ko
mısyona tevdi edeceklerdir. Ahar mahallerden posta ile gonderilecek tekliflerın ek -
sıltmedcn bir saat eve! komisyona gelmiş olması lazımdır. Postada vukubulan gec;.ik
meden mutevellit mazeret kabule şayan değildir. 

6 - Pliinlarla fenni ve idari şartnameleri görmek ve izahat almak istiyenler her 
gun iskan müdıirlüğime mıiracaat edebilirler. İnşaat mahallerini ve taş, kum ve sair 
malzeme durumlarını mahallerinde inceleme yapmak istiyenler de yol ınasraflan 
kendilerine ait olmnk uzere inşaat mahallerine kadar gidilerek icabeden izahat verilir. 
Talip olanlann iskan müdurliığüne müracaatları ilin olunur. (2735-4700) 12725 

Makine 
Kütahya belediyesinden 

ismJ 
Makine yağı 
Silindir yağı 
Mobllüvll B B. ekstra• 
:Mazot "gazevi" 

Azı 
• 2100 

2000 
300 

28000 

yağlan ah nacak 

Çoğu 

2200 
2100 
350 

30000 

bedeli 
396 L. 
588 L. 
126 L. 

4200 L . 

M . teminatı 
29.70 
4410 
9 45 

365.00 

uı:us 

GOMROK VE iNHİSARLAR V. 

Matbaacılara 
Muhtelif yiyecek almacak 

Gümrük ve 1 nhisarlar Vekaletin-
den: İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonun 

ı - 20 forma tahmin edilen güm
rük tarife repertuvarının vekaletten 
verilecek numuneye uygun olmak ve 
en çok 25. 5. 941 gunünde teslim edil
mek şartiyle Ankarada bastırılması 
açık eksiltmeye konulmuştur . 

2 - İşin tahmin edilen bedeli 1360 1 
lira olup muvakkat teminatı 102 lira
dır. Açık eksiltme 26. 6. 940 çarşam
ba günü saat 15 de Ankarada Güm
rük ve İnhisarlar Vekaletinde kurulu 
satın alma komisyonunda yapılacağın 
dan kanuni vasıflan haiz isteklilerin 
vekalet veznesine yatıracakları temi
natlarına ait makbuzlarla hirlikte bel
li gün ve saatte komisyona müracaat
ları. 

3 - Bu işe ait örnek ve şartname
ler her gün vekalet levazım müdürlü
ğiınde görülebilir. (2757) 12767 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık yer 

Ankara Bcledıycsınden : 
ı - Ycnışthlr"de ll66 nd:ı, 6 parselde 

bulunan 809 metre murabbaı yerin satıl -
ması 15 giln müddetle açık artırmaya ko· 
nulmuştuı 

2 - .Muhammen bedeli 48M liradır. 
3 - Tcmınnt 364,01 ?ırndır. 

4 - Şnruıamesını ı;örmek ıstıyenlerın 

her giln Lncıımen kalemınc ve ıııteklılerln 

d. 21-6-0'40 cuma gilnü encümcnt' müraca-
atları. ı2t.i!J!J) 12G9 

Cinsi 
Ekmek 
l<'ırancala 

Kıırnman eti 
Dnğlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Sut 
Kase yob'1.ırdu 
Kilo yoğurdu 

.Mutfnk yumurtası 
Günllik yumurta 

Sadeyağı 

ZC'ytınyağl 

Zeytin 
Ze~ tin 
Bcynz sabun 
Ycşıl sabun 

Tercynğı 

Kuru kaysı 
Kuru fasulye çalı 
Kuru fasulye horoz 
Nohut 
Pirinç 
Pirinç 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru üzüm 
Kuru barbunya 
Kunı soğan 
Patates (battal) 
Pnuıtcs tkaba) 
Bulgur 
Soda 
Domates salçası 
Tuz 

Toz şeker 
K('sme şeker 

Azı 
705000 
31000 

82500 
61000 

8900 
68000 

159000 
10500 
14000 

280000 
100000 

2!)500 

18200 
5000 
5250 

24400 
115fi0 

4250 

2300 
25000 
13100 
25300 
3v000 

48200 
1400 

11050 
12100 
1 GOO 
35500 
40000 
48000 
42500 
10300 
2.ı50 

25500 

Gi400 
4000 

Çoğu 
872000 kilo 

44500 

99000 
85000 
15000 
89000 

187000 .. 
16000 adet 
18500 kilo 

380000 adet 
255000 

Muhammen 
fiyat 

Ku. Sn: 
10 25 
15 

55 
58 
54 
40 

12 
5 

18 

2 
4 50 

38200 lcilo 130 

25000 
7500 
7300 

32v00 
17850 

5300 

3350 
30000 
16i00 
82000 
45000 
64000 
2000 

16400 
15900 
24600 
49000 
50000 
61000 
48500 
24500 
3900 

31000 

$2000 
GOOO 

kilo 

., 

.. 

" 

62 
22 
28 
37 
26 

125 

90 
26 
2 
20 
30 
32 
22 
ıs 
25 
20 

7 
8 
o 

14 
6 

28 
6 

37 
40 

Muvakkat 
teminat 
LI. Ku. 
720ıl 13 

11058 75 

1992 75 

1430 63 

3724 50 

2689 50 

534 38 

6921 76 

2455 50 

Şartname 

bedeli 

480 

738 

133 

249 

180 

462 

163 

Şrkll 
kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

Jmp:ılı 

kapalı 

kapalı 

28 G. 940 c 

5. 7. 940 c 

--~~-----~~~~~~~-~ 

Sayın Ankara halkına 

Ankara Belediyesinden : 

Evelce ilan edildigi veçhile beledi
yemizin Yenişehirdeki buz fabrika
sında fabrikadan teslim alınmak şar
tiyle şu tarife iızerinden buz satıl

maktadır: 

A) Beş kalıba kadar beher 
kalıp 

B) Beşten on kalıba kadar 
beher kalıp 

C) Ondan yirmi kalıba ka
dar beher kalıp 

D) Yirmiden fazla beher 

Kuruş 

25 

22 

20 

kalıp 18 

Uhdesine ihale yapılmış müstakil 
bir bayi yoktur. Arzu eden herkes her 
gün sabahları saat beşten on ikiye ve 
saat on dörtten yirmiye kadar doğru
dan doğruya fabrikaya müracaatla is
tediği kadar buz mübayaa edebilir. 
Şehir dahilindeki yirmi bir adet 

perakendeci dükkanlarında buzun ki
losu üç kuru a satılmaktadır. 

(2793) 12785 

Makarna unlu 
Makcırna irmikli 
Şehriye unlu 
Şchriyc irmikli 
Pırinç unu 
Un 
KUBkUS 
İrmik 

Beyaz pc~ nir 
Knş:ır p ynlri 

20000 
7500 

15000 
2 00 
filüO 

21300 
700 
900 

8250 
4200 

25000 
10800 
20000 

3&00 
6550 

29100 
850 

1450 

11200 
5400 

" 
.. 

21 
26 
21 
26 
25 
18 
26 
25 

45 
80 

. ıurıı 53 kapalı 

702 kapalı 

Sılıl mllesscsclerln 1940 yılı lhtlyaçlan olbapUıkl şartname ıe nlımunelerl veçhlle eksiltmeye konulmuştur. 
ı - J<~ksıltme Çağaloğlundn Sıhat ve İçtimai Muavenet mUdllrlllğti binasında toplnnnn komisyonda yapıl 
2 - Ekslltmenin şC'kll, gtln ve saıılleri, ınııhnmnın fiyat, muvakkat gıırnntı mlk darları karşılarında göste 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltme leı ıçln ihale ııaııtindC'n bir saat evci istek lilcr teklifi hııvl ve ağzı ın 

nı makbuz mukabilinde komlııyona verme !eri !Azımdır. Mektuplarda teklif olunan !lyntlann hem yazı hem d• 
zılması kanuni mecbuı ivettedır. 

• 4 istekliler unııım mticsscsC'lerin bU lfın ihtiyaçları veya bir nıllessesenln 
yaçlan lcln teklifte bulunac ıklardır. 

fi İstek111er 19 ıo ,>-ılı tıcnrC't odnsı v esiknsiyle 2400 sayılı kanunda yazılı 
b:ınka mektuplannı kapalı zarflann içeri sine koymaları lfızımdır. { 4699) 

ENST1TULER 

Bir memur aJmacak 

Yükr;ck Ziraat Enstitüsü Rektör
lüğünden : 

1 - Kurumumuzda münhal 80 lira 
ücretli muhasebe memurluğu için 
20. 6. 940 per§embe günü sabah saat 
10 da müsabaka imtihanı yapılacak
tır. 

DEVLET LiMANLARI lş. 

Tahmil ve tahliyt! ınünakasası 

Devlet Limanları işletme U. M. lzmir 
Şubesi Jlfudurluğünden : 

1 - 1940 yılı temmuz ayının birinci gü
niınden 1941 yılı mayıs ayının son gunıine 
ka.dıır 1ıı:mlr limanına gelecek vııpurlarln 

30 rüsum tonilatosundan fazla motörlerin 
ve Devlet Denizyolları İşlctmesıne ait va

H. U. M. K. nunun 401 ve 
lcrine tevfikan gıyabınııdt 
devam olunacağı mezkilr 
ci maddesı mucibince ve 
olmak uzere ilan olunur. 

Ankara Aıliye 4 
mahkemesinden : 

MUddenaleyh: Arrkara'dl 
lesinde Sayram sokak 41....S 
rurkcn halen nerede oldui'I 

~l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 2 - Taliplerin asgari orta mektep 
: veya buna muadil bir mektep mezu
: nu olmaları şarttır. 

purların yiıkleme, boşaltma ve nktarma iş- lih oglu Ahmet: 
!eriyle Çamaltında tuz yuklcme işleri ka -

_ 3 - İsteklilerin 19. 6. 940 akşamına 
---- Su tesisatı ilônı 

pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Salih oglu Ali vekili M 

Kütnhya elektrik snntıralının 940 mali yılı bir senelik ihtiyacı için eksiltmeye 
konmuş olan yukanda nevi mlkdan ve be dellerl yazılı cetyeldo göstc~len makine 
yağlarının tanzim edilen şartnamesine göre 19. 6. 040 tarihine mUsndıf çarşamba 
günU eruı.t 15 te Ktitahya belediye cncUme Dince en elverişli fiyat veren talibine iha
lesi icra edileceğinden bu eksiltmeye iştirak edeceklerin yukarıda mlkdarı yazılı 
muvakkat teminat akçesini mUstashiben mczkflr glln ve saatte Ktitahya bcldlyıc en
cilmenlnde bulunmaları ve fazla tafsilAt almak, şartnameyi görmek lstlyenler da -

- : kadar evrakı müsbiteleriyle birlikte 
1 §_ Türkiye Demir ve Çelik : rektörlük başkatipliğine müracaatla-
- Fabrikaları Müessesesi Mü~ : rı ilfın olunur. (2765) 12770 

2 - iş şekilleri şıırtnamededir. Bu şe _ rafından Ganime ve Hafısa 
killere gore muhammen bedel (175 bin li- açılan (Kııkız mahalleıındl 
ra) yıiz yetmiş beş bin lira, muvakkat te - gmdaki evin davacı namına 
miııat, (10 bin lira) on bin liradır. vcrmiye mecbur tutulmanı• 

. . vanın duruşma günü olan 7 

ha evel elektrik fliğinC' müracaat etme teri llAn olunur. (4766/27741 12773 

ANKARA V ALlLICI TAPU VE KADASTRO 

Kiralık dükknnlar Tapu tesçili 

Ankara Valiliğinden : Çankaya Tapu Sicil Mubıılızlığından : 

_ dürlüğünden: _ 
- l - Türkiye Demir ve Çelik : t 

Fabrikaları Müessesesi şehir su : 
: tesisatı, deposu, ve pompa binası : 
: vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf: 
: usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
:; 2 - İşbu inş~atın muhammen.: 

-- keşif bedeli 40,224.7 5 liradır. -
Eksiltme evrak: 2.50 lira muka : 

bilinde Ankaradl Sümer Bank : 
Muamelfit Şubesınden, İstanbulda: 

Ankara Ticaret ve Sanayi oda
Sl riyasetinden : 

3 - Şartname Devlet lımanları ışletme 
10 

d hk 
1 'd'" 1 ..... t · b . d r· at ~ma cmeyegenı 

umum mu ur ugu zmır ş~ esı mu ur u - ı nen tiavetıye tebliğ cdildıil 
ğunden (Dort yuz otuz sekız kuruş) muka- , d b d d va 
bilinde alınır. cını;ı: en gıya ınız ~ . e 

4 - Eksiltme 26. haziran. 1940 çarşamba 
gunu saat 11 de devlet limanları işletme 

umum mudürliıgu İzmir şubesinde yapıla -
caktır. Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak .mezkur gun saat 10 da veril
miş bulunacaktır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve te-

gıyap kararı teblıgıne 

1-7-940 pazartesi gtlnu saat 
karar vcrilmiştır. O gun •• 
mediE;iniz veya bir vekil 
takdirde bir daha mahk 
gınız teblig makamına kaidl 
lan olunur. 

Aşağıda mevki numarası ve muham 
men bedelleri yazılı idarei huı:;usiyeye 
ait 3 dükkanın bir senelik icarına ilan 
edilen müddet zarfında talip çıkma
dığından bir ay müddetle pazarlığa 

çıkarılmıştır. 

Ticaret vekaletinin emirleri muci
bince ellerinde kontrptakları olanla
rın bir hafta zarfında vilayete beyan
name vererek Odaya bunları damga
lattırmaları ehemiyetle ilan olunur. 

2312 Kuçuk Yozgat nahiyesinin Elçekpınarı _ Sümer Bank Şuoesinden ve Kara : 
mevkiınde kilin ve 317 vergı tahririne go. - bükte Türkiye Demir ve Çelik ·= 

re 31 cmllik No. siyle 20 donum olçüsunde 1: Fabrikaları Müessesesinden alı - : N d •kk t 

minatı ile birlikte eksiltme saatinde hazır 
bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gonderilen tekliflerin ni
hayet eksiltme günu saat 10 dn gelmiş ve 
zarfların kanuni şeki de kapatılmış olması 
llizımdır. Postada valti olabil~cek gecik -
mclerden dolayı idare mcsuliyet kabul et -

İsteklilerin her pazartesi ve per
şembe günleri % 7,5 teminat mektup 
veya makbuzları ile saat 15,30 da vi
layet daimi encümenine şartnamesini 
görmek istiycnlerin hususi idare ta
hakkuk müdürlüğüne müracaatları 

ilan olunur. 

Mevkii 

Bankalar C. 
Kızılbey sokak 
Kızılbey sokak 
Bankalar C. 

(2785) 

No. 

5 
7 

22 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

935 
505 

1934 
12781 

Muhtelif erzak alınacak 

Ankara Valıliğınden : 

Etimesgut yatı okulunun bır yıllık ihti

yacı olan muhtelif erzak azami 11776 lira 
~r 1ruru5, asgari 7066 lira 5 kuruş muham -
ft.en bedelle eksiltmeye konulmuştur. Ta -
tiplerin şartnameyi gomıek u;ı:ere her• gun 
Maarif miıdurli.ığune ve ıhale gunu olan 
27-Vl-1940 perşembe gunu saat 15,30 dan 
bir saat once kanuni şartlanna gere tan -
zim edilecek kapalı teklıf mektuplarını vı
Jayet daimi encümenine tevdi etmeleri ilan 
olunur. (2790) 12787 

Elektrikçi talebeler 

Ankara Erkek Akşa{ll Sanat Okulu Mü • 
durlutundcn : 

Okulumuzda ımtihanları icra edilen elek
trikçı talebclerın diplomalarını almak ü -
zere 12-6-1940 çarşamba gunu akşamına 

kadar okula müracaatları !uzumu bildirilir. 
(2786) 12782 

şarknn ve şimalen şose, gabren Mustnfa, : nabilir. . = azarı a e 
Ali, cenubcn İbrahim ılc çevrili bir kıta - 4 - Eksıltme 24.6.1940 pazar- : 1 
tarlanın tapuda kaydı olmadıı;ından yeni - : tesi günü saat 15 te Karabükte : , , , ,__. 
den tescili için 22-6-940 cumartesi gunu - Tiırkiye Demir ve <..elik Fabrika-= ~ark sıgorfa Anomm ~ırk et iuuen: mez. (2132-2776) 12774 

saat ıo raddelerınde yerinde tahkikat yapı- - tarı Müessesesin•lı: yapılacaktır. : 
lacagından bu ye.:-le ilgili olanların kendi- - İ -
!erini ılgilendiren vcsikalarıyle birlikte ye- - 5 - stekliler teklif evrakı : 

Sirketimizin sabJk Ankara A-
centesi Bay İsmail Nitas'ın Şir- MAHKEMELER 

Zıl)1 - 1926 ve 1932 
llktr;ı ihracını hakkında 
aldıı::-ını askeri evrakıını il 
bırlıktC' kaybettim. Yenile 
eski>"rlnln htikmtl yoktur 
Nazırlcır köyilnden 324 d 

rinde bulunacak memurumuza veya o giıne - meyanına şimdiye kadar yapmış = 
kadar Çankcıya tapu sicil muhafızlığına ~ oldukları bu kabı! ışlere, bunların: 
muracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. bedellerine, hangi Bankalarla mu-: 

ketim izi. ~~ık An~arad_a . temsil Ankara Asli3 e birinci hukuk 
eylemcdıgınden, Ş.ırketımız na - mahkemesinden : 

(2780) 12777 amelede bulundu1<uırına, Ticaret : mına Acente sıfatı~le muamele 
icrasına mezun olmadığı ilan 0 • Mamak'ta Kayaş caddesinde Vehbi'nin 

lu 1''eyzullalı Tunn 

Tapu tf•sçili 

Çankaya Tapu Sıcillı ll!ubalızlıtından: 

Mamak'ta hazıneye ait halı arazi uzerine 
Atiye Erçin'in izinsiz ev yaptığından ba -
hisle bu yerin hazine adına tescili istenil -
mektedir. 

Tapuda kaydı bulunmıycın bu yerin 
22-6-940 tarihinde mahallinde keşif ve tah
kikine gidileceginden bu yerde bir hak id
dia edenler varsa ellerindeki belgelerle 
birlikte muhafızlıgımıza veya tahkik gtinü 
yerinde bulunacak memurumuza muracaat 
etmeleri !uzumu illin olunur. (2792) 

12784 

Elektrik malzemesi alınacak 

Zıle Beledıyesınden : 

Kasabanın elektrik tesisatı malzemesi 
emaneten ve pazarlıkla satın alınacaktır. 
Talipler aşağıda guruplara aynlmış olan 
kısımların her hnn.ı:-1 biri veya hcpsı için 
tC'klif verebilirler. 

ı - Lokomobil, alternatör, tevzi tablo· 
ısu. transformatörler ve bunlara alt tefer· 
ruat. , 

2 - Yeraltı kablosu kablo bnşlıklnrı ve 
çıplak bakır tefleri. 

3 - Şebeke malzemesi 
4 - 10 tonluk bir vinç 
İşbu malzemeye ait şartname, keşl!na 

me ve plllnlar Zile belediyesinden veya İs· 
tnnbulda nsikorasyoni Jenerall hanında 
mühendis Hasan Halet Işıkpınardan 10 li
ra bedel mukabilinde alabilirler. Taliplerin 
15 Haziran 1940 tarihine kadar müracaat 
lan. (4424-2582) 12590 

Odasında kayıtlı olduklarına da- : 
ir vesikalarını le( "''dcaklardır. evinde İbrahim Gozetlik'e: 

lunur. 
İstekli kendisi yüksek mühen- : -------.--------

: dis olmadığı tak1irde, teklif ev-: .ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
rnkı meyanına inşaatın fenni ci- : _ 
hetlerini deruhte ettiğine dair : -

: bir yüksek müheııdisin imzalı te- : : 

Mamak'ta Harman yolu üzerinde polis 
Mchmedin evinde İkbal Gözetlik tarafın • 
dan mahkememize aleyhinizde açılıp de -

Kiralık daire 
ahhütnamesi bulunacaktır. : E 

_ İstekli teklif evıakı meyanın- : 

-Yenişehir Demirtepe U- -

vam etmekte olan boşanma davasının 7-6-

Zayi - Ankara iş 
numaralı küçük C'ari he 
ğım tatbik mllhürUmü k 
nl alacağımdan cskfsinlıı 
ilAn olunur. Kayuş Arada 

- da fenni teşkilatının kimlerden : : 
: ibaret olduğunu da ayrıca işaret E E 
: ve tasrih edecek•ir. : : 
- 6 -Muavakkat teminat mik- : : 

: tar'ı 3,025 - liradır : ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 
: 7 - Teklif mektuplarını havi : 

: 940 cuma saat 9 için ilan~ yapılan daveti
ye tebligine rngmcn mahkemede bulunma -
dığınızdan hazır bulun~n davacı vekili din
lendikten sonra muhakemeniz 26.6.940 pa
zartesi saat 9 a talik ve gıyap kararını da 
ilanen ve on gün müddetle Ankarada çıkan 
Ulus gazetesiyle tebligine karar verildiğin
den bcrmucibi karar mezkGr gün ve muay
yen saatte Ankara asliye birinci hukuk 
mahkenıcsinde bulunmanız veya musaddak 
bir vekil göndermeniz lüzumu gelmediği -
niz veyn vekil gbndermediginiz takdirde 

runc sokak (3) numaralı e- : 

evin dört geniş oda ve bir ge-§ 

niş holdan ibaret olan ikinci : 
katı kiralıktır. Tel: No. 6334: 

Zayi Ankara ıneın .-
flnd"n aldığım 35 lıraltlc 
lı hıs~e sC'n('dlml luıyt>ettldl
cnğıır.dan eskisinin hükfll zarflar kapalı olarak ihale günü : 

: saat 14 e kadar Karabükte Tür- : 
: kiye Demir ve Çelik Fabrikaları : 

Müessesesi Muamclfıt Şubesine : 
_ makbuz mukabilinde teslim edi- : 
:; lecektir. Posta ile gönderilen :; 
: tekliflerin nihayet ihale saatin- : 
_ den bir sat eveline kadar gelmiş : 
: ve zarfların kanuni şekilde kapa- : 
: tılmış olması lazımdır. Postada E 
- vaki olabilecek gecikmelerden : 
: dolayı Müessese mcsuliyet kabul : 
: edemez : 
_ 8 - Bu inşaatı Müessese ta- : 
: !iplerden dilediğine vermek ve- : 
: yahut münakasayı hükümsüz say-= 
- makta tamamen serbesttir. 2320 E -.,11111111111111111111111111111111111111 r' 

ULUS 21 l:ıt'I yıl. - No. 6772 

İmtiyaz sahibi 

lskcnder Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Mllesscsc MüdUrü: Na.şlt ULUG 

ULUS Basımevj ANKARA 

YENİ SİNEMA 
Saat: ~4.30 - 16,30-21 de 

BÜYÜK ATk':Ş 

RAJ.IBRAND 

Umumi arzu üzerine 
sant 18,30 da 

Matmazelin Bebeği 

G!nger Roggers 

olunur. Ömer Lütfi 

HALK SINEMASI 
Bugiln bu gece 

İki filim birden 
1 - Mr. Motonun aon 

ihtarı 
2 - Korkunç hane 

Saat: 14.30 16 30 
18.80 ve 21 de 

Saat 1215 te 

ucuz rno.tınc 
Kızıl denizin esrcırı 


