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lt~ı --ı 
QYan 1 

llı''d ~ 11 Q/ıalesi ve 
"~ve/t'in nutku 

~-~ Falih Rıfkı ATAY 
1\ a 'l'leaj k . 

~"ek·~ Şamı saat altıda ıtal· ? "e 11 ılı MusoJini müttefiklere 
, ~ı~ ~r ~ece saat bir huçukta 

~~llef enka Cüm\.urreisi Ruz-
~:e.ıı lly) •klerlc tesanüt iliin etti. 

1 b,'1> ·ı~"ca muharebe etmek, fa· 
Ilı ı 1 an • , Qİt h etmemek yenı zaman-
d ~\l tlııttsiyctidir: Mösyö Mu· 
ı:r bunu fırl ı yazdığımız saat 

t t!t 14 htr~ aksini yapıyor. 
etı1 • 

1 
•ne ltalya 9 ay sonra İş• 

1.. . 1tır, ş' 939 harbi de 9 aylık ol· 
11 İte.tyu fark ile ki 1915 müdaha· 
i 1 bir hil.tı teahhütleri aleyhine 
~ t ... -htheket idi. 1940 müdahn· 

h l"t• .... •• 
'"~~ Jtnı h Utler lehine, gayrimilli 
1 d 11.t liir) ll~eketi addedilmektedir. 

t,t? İfitj 'fık Amerika Cümhurrei· 
~~ ~ 1~1h.Yorıız ki Fransa ve lngil

e lellı' n rnenfaatlerini müzakc· 
)t 11_

10 h~~.etrn<ığe razı idiler. Hal· 
•ı ....,.~, '"an .. •• • 1 h . • 4· tı, F gunu ıta yan arıcı-

~~e deın~a~ıın'nın Roma büyük 
>tı-j 'ilet• 'ftır ki: "Mösyö Musolİ· 
~)~ r:rkarşı aldığı tcahhüdü 
~~~ ınut;:ıektedir." İngilizler 
~ ftı) 'tnina alesini, alman zafe· 
it'ıı14" ltend·0.lrnasına ve böyle bir 
~>1ı~ "'-det~~ıne Fransa ve lngilte· 
~liı:ı 'nenf ış olduklarından daha 
ti~ de b1.1~atler temin edeceği ka· 
t,.' llnrnasına atfetmekte -

~- 'tr ı 't'e. Qir l 

• • • z 

Cümhurreisimiz Ankara garında 

Ankara, 11 a.a. - Reisicümhur İsmet İnönü, bu akşam saat 23 te 
hususi trenle Ankara'ya avdet buyurmuşlardır. 

Başvekil doktor Refik Saydam ve Ankara Vali ve Belediye Reisi 
Tandoğan, Reisicümhuru Etimesğut'ta karşılamışlardır. 

Reisicümhur, istasyonda, B. M. Meclisi Reisi Abdülhalık Renda, 
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, C. H. P. Genel 
Sekreteri, Mebuslar, mülki ve askeri erkan tarafından selamlanmışlar. 
dır. 

Harbin i lônı ndan sonra 

İngiltere, Fransa ve Amerikada 
tevkif edilen talyanlar 

Londra, 11 a.a. - Reuter ajansı bildiriyor: İtalY.a'nın harp ilanından son
ra derhal, bütün Britanya İmparatorluğu dahilinde İtalyanların tevkifatına 
başlanmıştır. Umuma hitaben yapmış oldukları beyanatta, imparatorluk ri
cali ltalya'nın hareketini takbih etmişlerdir. 

Bugün, ingiliz milli emniyet mnkamatı, l 
italyan tevkifatını tevsi etmiş:ir. İngili.z 1 _ 
aleyhtarlıklariyle tanınmış takrıben '.00 •· c H p 
talyan tevkif olunmuştur. Bunların hır ço- , • • • ğu dün gece tevkif olunmu3tur. 

ecl·s 

Grup unda 
7000 İtalyan Londra'nın içinde ikamet et

mektedir. Bunların istiçvapları bir kaç gün 
sürecektir. Üç dört yüz İtalyan, Londra -
nın garbinde bulunan buyuk bir mektepte . 
toplanmııı ve yakında tecrid kamplarına Ankara: 11. a.a. - C. H. P. Mcclıs 
sevkedilccektir. 1 Grubu bugün 11. 6. 940 saat 15 de reis 
Londra'nın İtalyan mahallesi olan Soho- vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın 

da polis iki veya Uç neferlik postalarla nö- reisliğinde toplandı. 
bet beklemektedir. Glaskon'da polis bütun 
gece tevkifatla uğraşmıı;tır. Teşkil edilen Parti milli emUik ko -

misyonu tarafından tanzim edilip grup 
londra'daki Yunanlılarla umumi heyetinih geçen hafta ruzncıme-

italyanlar arasında çıkan arbede sinde dahil olduğu halde Maliye Ve • 
Londra, 11 a.a. - Londrn'nın Soho ma -

hallesinde yunanlılarla İtalyanlar arasında 

çıkan bir arbede esnasında bazı lokantala
rın camları kırılmış, fakat sillih atılmamıı;-

fer~"lti ·ı'3'2.Yık altında veya ma· 
~1dıı~1 lteıı~· <ı, Yahut müttefilderin 
,, 1141.1 dU ~ejimle,rinin de iflası 
llıle !lltiat §U?erek ileri atılmamış-

1 b, l'i •1.1 oreıslerinin fikir ve tah· 
ı,;ehegj ~ak la~ımdır: Fransa tır. 

~ •bı· otacakt aybolmuştur; Fransa liverpol ve Edimburg' da 

kili'nin huzuru ile ::nüzakere edilmek 
üzere bu haftaya tehir edilmiş olan ra
por, bu hafta da gene Maliye Vekili -
nin bulunamaması doiayısiyle müza
kereye mevzu ittihaz edilmemiş ve 
ruznamede başka madde olmad·ğı için 
riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

ı...~ le.htrı~ı Yok,ır Ve harbin uzaması- Liverpol'da İtalyanlara ait binalarda mü-
~I~ 'nıtıle tttr. lngilizler bu fikir him hasarat husule getirilmiştir. Takriben 

1 
,1111t'-kıit~e,. İ~i imparatorluğ1:1n 70 İtalyan tevkif edilmiştir. İtalyan lokan

~ıı qll. irnk~rı hikenmeksizin, hiç taları bulunan diğer bazı şehirlerde de kar-

' ara 
• 

ltalya girdikten sonra 
• 

1 • e 
, 

etliler a 
Ma ta'da dün dört defa alôrm verildi 

İngilizler İtalya, Arnavutluk ve Libya 

sahillerinin 

Fransn: 

ltaly<YJ. Q 

~aynlendİğİn · bildiriyorlar 

. 
' . "' 

60VV~TLE~ 
eiRLİ~i 

Akdeniz.de müttefiklere ve İtalyanlara ait deniz. üslerini gösterir harta 

Paris, ı ı a.a. - Bu sabah neşredi-1 
len fransız resmi tebliğinde Alp cep· 1 
hesi hakkında şunlar denilmektedir: 

Paris resmi tebliği: 

Paris'in tahliyesi devam ediyor 
Alp cephesinde yeni mevzilerine 

yerleşmiş olan kıtalarımıza taarruz e
dilmemiştir. Fransızlar sid e le 

Asılsız bir haber 
Paris, ıı a.a. - İtalyan kıtalannın 

fransız Riviera'sına girdiği bir ecnebi 
menbadan bildirilmı s Bu haber ta
marniyle asılsızdır. \...Ote d' Azur'de 
tam bir sükunet hüküm sürmektedir. 

Musolini başkumandan oldu 
Roma, 11 a.a. - Nazırlar meclisi 

bu sabah saat 10 da B. Musolininin 
reisliğinde toplanmıştır. 

!talya'nın müsellah kuvetlerinin 
( Sonu f uncü say/ada ) 

..:> 

mu a eme ediyorlar 
Majino hattından Alman evzileri 
bombardıman edildi, yangınlar çıktı 

Paris, ıı a.a - 11 haziran tarihli sa- ı 
hah tebliği: 

Deniz ile Oise arasında düşmanın ı 
SeinE' nehrinin karşı yakasına doğru 
yaptığı ilerleme teşebbüslerinin dur
durulduğu teeyyüt etmektedir 

d 
1~1tdtrek an olrnadığını bir daha gaşahklar vuku bulduğu bildirilmektedir. 

' )ıı. Cev Bilhassa Edimburg'da İtalya aleyhinde ya
~~ tı ltıiid hr> vermektedirler. pılan nümayişler esnasında bir kaç kişi ya
'- ~lıl dra'da a alesi ne Paris'te, ne ralanmış ve 100 kişi kadar da tevkif edil • 
~ htı,-ıı?ııt d t~l.aş veya sürprizle rr.iştir. Polis sopalarla müdahale etmek 

Yeni on parahklar dün piyasaya ~ık r . , 
1 

Oise ile Ourcq arasında düşman ge
ce yeni mevzilerimizle temasa geçme
ğe çalışmıştır. Aisne ve Meuse üze
rin-le mühim bir şey olmamıştır. 

Harbin İt lya'ya 

ahmil edeceği 

~t te '0Ylencı;-~ıldir. Her iki pay· mecburiyetinde kalmıştır. 
Ilı~,~ t-;lt kar •gıne göre, müttefik • 
'ıı"lt ~1~'de ha httdutJarında, gerek 
lıde.ıtdhirte ~ rnüdahaleyi karşıla -

1, qıı.ı rınj l d A ti a.l't:t <ı, h .. a rnışlar ı. ynı 
>-it ~· eden he.?uı fikir söylemeğe 
,,1 ır ur 

'ltı- ll'ıern hlernleketlerde de· 
r ~~ nttniYetsizlik uyandır-
" O}jtıj' • >, 1 rt:• nırı 

b 4 •o1t''&lerj İle nu.~kuna bakılırsa, 
ıı..'tı .. i lllttarı ' cunlerdenberi ital
)~tlı~ı ll'ıella1.1:~a harp istiyen faşist 
>°'r: s hl'ıtıa h .. ~rının bir fikirde o]. 
~e.4 •oıı -~İran u metrnck lazımgeli
~~tıı, s·~ltları ~kşarnına kadar ital· 
~ d0ı~ ~."ey§ Y alnıaçya, Korfu ve 
t 'ı\: 1di. li ~~tal~rı ve çığlıkları 
'l1:1Q~•lıı..,,y a ttkı Mösyö Musoli· 
1' •tı,. a, V u · 

ı\ı t~ .. t "er nanıstan ve Mısı-
~ ,ıtı"ıı cel>he .. rnektedir. 

Marsilaya'da tevkil edilenler 
Marsilya, 11 a. a. - Gece zarfın.da 900 

İtalyan tecrıd kamplarına sevkcdilmiştir. 
Bunlar, şüpheli eşhas olarak çoktanberidir 
nezaret altında bulunmakta idiler. 

Amerika' da 
Londra, 11 a.a. - Amerika' da memleke· 

tin muhtelif yerlerinde, polis bütiın gece 
İtalyan tevkifntiylc meşgul olmuştur. Cap 
ve Durban'da ltalya'ya karşı tezahürat ya. 
pılrnıştır. Cenubi Afrika'nın İtalya ile mü
nasebatını katettiği, Pretoria'dan resmen 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Parti İdare heyeti 

toplantısı 'ıt Yıı. l .. attlü 1 1··1d b • 
lı ~·ı <1.raf • ey u en erı 

lıe~I ,', ltıirn. ı'~dan rneharetle tat. 'ümhuriyet Halk Partisi Umu-
~i d itdılt k ıalya'nın dahi aynı uıi İdare Heyeti·, cliin mutat haf-
k. 11.}ı,. ..ı a acag- d"" •. ,_ "Jo, .. \10 - ını uşunme11 k l p ., . Yo 11. Rru bir t f . 1 talr top antısmı yapmış, artı yı 

S nıttıoı· e sır o ur. - •.~·k d d l .. . d 
oll11 

1ni'den birkaç ,aa1 ~A&ö. a ar e en mevzu ar uzerın e 3
' 110cü sayfada) !müzakerelerde bulunmuştur. 

Akşam tebliği 

Paris, 11 a.a. - Fransız akşam teb
liği : Muharebe cephesinin heyeti u
mumiyesi üzerinde, düşman, kararı 

zorlamak istiyor. 
Oise'in garbinde, düşman, Roucn ile 

Vernon arasında Seinc'i geçmek için 

mecbmriyeller 
Londra. 11 a.a. - Royter ajansı 

bildiriyor: 
İtalyanın harbe girmesi dolayısiy

le husule gelen askeri mecburiyetle
ri tahlil eden Londranın selahiyettar 
mahafüi, İtalyanın silah altında bu
lunan askeri kuvetlcrinin 70 ila 80 

gayretlerini iki misline çıkarmıştı:· fırka, yani bir buçuk milyon asker ve 
~üş~an, s~.ni ~ulutlar altında. nehı~ kuvetli bir donanma ile tayyare ku
uzc;ı.nde koprüler kurmıya ve cerı~'.P 1 vetlerinden ibaret olduğunu müşahe
sahı!ın.e tanklar -;ıkarmıya te"?ebbus de ediyor. Bunların da tabiatiyle dtiş
etmıştır. man kuvetlerinc büyük bir il~ve teş-

Kıtalarımız. durmadan mukabil hü • kil ettiğini il5ve ediyor. 
cumda bulunarak, düşmanı tu•-nıya l İtalyan ordusu, almanların emriyle 
çalı~m~.ktadır. • . , hareket edecektir. Binaenaleyh harbi 
Oıs_e ın şarkında, ~e.rte Mılon dan umumide İtalyan kumandası ile hare

La F~ere en Tardenoıs ya kadar .. Ourq ~ ket ettiği zamandan, çok daha faal 
ırmagı boyunca hareket eden duşman bir surette kullanı:lacağını beklemek 

2257 ve 2461 sayılı kanunlar mucibince basılmakta olan 10 paralıklardan fırkaları, birçok tankların müzahare - l..izımdır. 
3.500.000 adedi bugünden itibaren tedavüle çıkarılmış ve eski nikel 20, 10 ve tiyle yeniden hücum etmişlerdir. Bun İtalyan ordusunun kullanabileceği 

Yeni on paralıklarm iki tarafı 

5 paralıklarla tebdiline ba~lanmıştır. Paraların basılmasına siıratle devam lar, karşılarında yalnız dümdarlarımı- b" k h d f d · d"l k d' c 
:1 b . ır aç e e erpış e ı me te ır. o-

edilmcktedir. Piyasanın ufaklık ihtiyacını temin için yeni paralar eveıa zı ulmuşlardır. Zıra. fırkalarımızın d'A d h"l 1 k •· K "k 
b .. '"k ·1e: 1 d" . h 11 k d"l k . y . 1 k kısmıküllisi mukavemeti Marne'in tMe 1 zaKr ba ı o ma uzerc, orsı a, uyu vı <ıyet ere, sonra ıger ma a ere sev e ı ece tır. em on para ı - • . . a ta, ı rıs bunlar meyanındadır. 

1 b d B. f (A ld T'' k" c·· h . ") d" - cenubuna nakletmek emrını almışlar- T , . İ . • . ar ron~ ur. ır tara m<T~ y yı tz ur ıye um urıyetı ve ıger ta- I dır. l unus a gelınce, ngıltercdekı telakkı-

rafmda ıse (10 para 194UJ ışaret ve yazılan bulunmaktadır. (Sonu 4• üncü sayfada) <Sonu 4• ünciz sayfada J 
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Türk köylüsünün 
hizmetinde calısanlar .. 

~ ~ 

H. SAMI 
Urfa .Mebusu 

Cehaletin zifiri karanlığı içinde, el yor- ı eklenen menfaat düğllmildUr. Ziraat Ve
damı ile ilerliyt>rek zirai kıılkırumı.mızı ba· kAletınılz, köylü ile müsmir tcşrlldrnesal 
earmağa lmkıln yoktu Keyfi ve indi kn· etmenin yolunu arlık keşfetmlııtır. Vekfı.. 
rarlara, oaıuıı tccrubct re de yer veremez· let zirai komblnalıın, şimdilik altı mınta
dlk. Cilmhurlyct bu hUkUm ve karnrı, reji- kacla kuracnğını, bütçe müzakeresi sıra. 
mln tA ilk yıllannda vermış ve ona göre sında, ifade etmişti, Rasyonel mesaide bu
mesaisini tanzim c.tmc(;c koyulmuştur. lunabilmek için toplu çalııımnk istiyor. 

Yurdumuzun, muhtelif ziraat bölgl!leri Dag-ıtmak tehlikesini ön!Uyor. Bu kararın
uzun yıllar, daimi mtiş.lhedc altında bulun- da, hiç şüphesiz, tı\mlr imkt\nları da mücs
durulmuş, ziraat progrıımımızın tesbitin- sır olmuştur. Bu münasebetle bir sual va
de "tabiat" denilen yaratıcı kuvetln de rlt oluyor: makineli zlrnati, istihsal koo -
"fikir ve miltaleıısı., alınmışt.ır. Zirai knl- peratifleri vıısıtasiylc Ul.mlm edemez miy
kınmamız öyle mlihlm sıynsl, içtimai lktı- dik'? Hayır, cdemezdllt .. 

Bir mebusu muzu 

kaybettik 

sadl mesclclerlmizlc ilgilıdır, zlrnat haya- ÇUnkü, bu ağır ve kıymetli makineleri
tımız öyle bir mllll lncizaıı merkezidir ki, nl tllmlr etmeğe, bunlara bakmağa köylil
ziraat programının muhakkak milletçe lerlmlzln kudreti yetmez. Bu makinelerin 
tasvip ve kabul edilmiş bır milli program maliyetini mahdut köylülerden milteşek
olmnsını istilzam eder. Nitekim, yıllarcn kil kooperntlflerln sırtına ylikllyemcyiz. 
devam edecek, pltı.nlı mesaiyi çcrçcveliyen İşletme llcretlerl tahnmmlll eclilemlyecek 
ana kanunlar Büyük Millet .Meclisinin tel- hadleri bulur. Bu teknik imktuısızlıklnra, 
kik ve tnsvlblndrn geçmeğe başlamıştı. ayrıca idari mlişkUlltı dn 1111.ve etmelidir. 
Fenni ve Umt eıınslıı.rn duynnan, istikbali Bilhassa zlraut mevsimi çok uzun sllrmi- Kırşehir mebusu doktor Yusuf Zi-
hazırlamng-ı dilştineıı bu yeni teşebbüsler yen bölgelerde, her kooperatifçinin. maki· 
karşıs\ndn sabırsızlanan cuhil demagog- nelere aynı zamundn lhtlyncı vanlır. s'ırn· ya Somer bir mücldettenberi rahatsız 
tarın dillerine doladıkları terane mAlO.ın: ya koymak işi :r.ımnedlldlğlnden daha çe· bulunduğu Cerrahpaşa hastanesinde 

"İlmi zihniyetin !ılı.kim oldu~ yerde tındlr. Bunu nncıık devletin bitaraf ve A· f 
muvnffaklyetll mllsbet başarılar beklene- dil eli hnllcdeblllr. Kanaatimce en doğru v7. at etmiştir. Merhumun cenazesi bu 
mez... yol bulunmuştur. Makineli zlrnatl ınemle- gun kaldırılacaktır. Ölümü, tanıyan -

BAnllik rtitbcııinl, cehalet erbabına, in- ı ketimize mütehassıs bir d vlct teşkilatı ları arasında ve meclis muhitinde de-
htsar şeklinde bir imtiyaz olarak tanımak sokabilecektir. Tnsavvur edildiği ~ibi I'- • • 

temayülUnü goskren boyle bır zıhniyetin ğer beş senede ll'i.0001 köye gtd bilirsek rın teslt' uyandırmıştır. Merhum 1321 
mllll fe!Aketten başka bir m,ı n ifade e - ve her ı.ıeıı köye Vll8atl bir traktör tahsis ı de askeri tıbbiye mektebinden yüzba· 
demlyeceği Aflkrlrdır. inkıllıp TUrklyesin-

1 
edebilirsek, kendimizi lılkümUzc doğru çok şı riitbesiyle çıkmış ve muhtelif ordu 

de, bu derece geri, bu kndnr iptidai bir dli· yol almış addedebiliriz. Zirai kombinaları . . 

' 
.................................................... , 

H A V A .................................................... 
Memleketin her 

tarafında hava bulutlu 
Şehrimizde hava sabahleyin az bu

lutlu, sonraları çok bulutlu ve hafif 
yağmurlu geçmiş, rüzgar garp istika
metinden saniyede dört metre kadar 
hızla esmiştır. En yüksek sıcaklık 

20 derece olarak kayd~dilmiştir. 

Yurdda hava, Egenin cenup tarafla
rında az bulutlu, Trakya, Marmara 
havzası ve şarki Anadolu bölgelerin
de bulutlu, diğer yerlerde çok bulut· 
lu ve yer yer yağışlı geçmiştir. 24 sa
at içindeki, umumi yağı§ların metre 
murabbaına bıraktıkları su nıiktarları 
Trakya bölgesinde 3 ile 20, Marmara 
havzasında 1 ile 15, Eegede 10, Orta 
Anadoluda 1 ile 32, cenubu ~rki A
nadoluda 3 ile 18, Doğu Anadoluda 
1 ile 25, Karadeniz kıyılarında 3 ile 
39 kilogram arasındadır. 

Rüzgar, Karadeniz sahillerinde şi· 
mal, diğer bÖlgelerde garp ve cenubu 
garbi istikametlerinden saniyede en 
çok 7 metre kadar hızla esmektedir. 
En yüksek sıcaklıklar Konyada 20, 
Ispartada 21, Çanakkalede 23, Bursa
da 24, lzmirde 25, Urfada 26, Nazilli
de 28, Diyarıbakırda 29 derece kay
dedilmiştir . 

ıünüşe sahip olup da, memleket mukadde· tcşkill\tının alklet merkezini: teknik ve 1 hız etlerınde bulunduktan sonra yar
rau ile alAkalı en küçük blr mcsullyet ma- mtıtchaasıs elemanlar teşkil edecektir. ba} ıkla tekaüt olmuş ve uzun zaman 
kamı bile tasavvur olunnmıız .. 1ımt zlhnl· ı İdari kadro malıdut kalncnktır. -ı:nınız İzmirdc hususi hekimlik etmiş ve en 
yet sahibi, mesleki vukuf ve ihtısasl:ırlyle grupların bllŞlna, Vekı'Uet, en değerlı un -
iftihar ettiğimiz gençlerimize de düşen surlannı getireceğini mUkerrcrcn temin son İstanbul Darülacezesi Başhekim- T k h I • f • 
mühim bir vazife vardır. Her vesile ile, etmiştir. Iiğinden Kırşehir mebusluğuna seçil- Opra ma SU I eri 0 iSi 
her fıraattn, bu mahiyetteki cnhllAne iddia- ücret tarifelerinin tesbltlnde· muhtflif mişti Aile · · ,1 ları kökünden çllrtitmek, ynlanlnmnk . İs- ziraat bölgelerinin hususiyetlerinin, köy- · sının acısını pa)i aşırırz. 
tikbalo mal edilebilecek en ciddi v.:: temel- llinUn vasatı tediye kabiliyetinin göz ö-
11 eserlerimizin mııhvlyetli amcıcsl olmak.. nünde tutulacağını kuvetıe umuyoruz Ta- Çok çocuklu hakı"mler 
Samimiyetle itiraf ve kabul etmeliyiz ld, Jeplerln sıraya kuııması ve fıdlliinc esasın- _ 
zirai teşebbüslerin tnm verimini daha zl· ra riayet edilmesi. bu bilyUk ve hayırlı 
y de Jatlkbal ölçebllcccktlr. Bundan mute- devlet tcşcbbUsllnUn muvnffnklyetl için 
.asır olmamalı. Fikrltlıklp ile milli pro- birinci şarttır. Evet, istihsali ıırttırmak 
gramımızın tahakkukunn çıılışmağa devanı gayemizdir. Fakat istihsali, içtimai ada
etmeli. Jete riayet etmek .ııartlylc, arttım1ıık da 

Zirai snhnlnrd:ıkl tedbirlerin meyvaln· gene emellmlzdlr. Ucret tediyesi hususun
n, yavaş yavaş, zamanla ldrl\k olunur. Fa- dn: kolaylık gösterildiğini işitiyoruz ve 
kat elde edilen her mllsbet netice, artık seviniyoruz. Harman sonu tediye usulU ye· 
milli servetin daimi bir unsurudur. Her nı ve hayırlı bir lstlhanl kredisi nevi ola-
yıl, muntaznman milli gelir temin eder. cnktır. 

Gaye ile vasıtayı, hiç bir vakit, yekdi- Asker çiftçilerimiz, sevgili Mehmetçik· 
ğerıne karıştırmamıılı. Kullandığımız va- !erimiz, izinli geldikçe, devletin, aileleri· 
ıntnlardn, tuttug-ıımuz yollarda ald:ınabl · ne mı.sıl muzahir olduğunu göreceklerdir. 
liriz. Aldandığımızı anlar anlamaz derhal İşte bu mahiyette ıcrnntladır ki halkta sl
ta.'lhih ve tAdil ederiz. Usullerimizi tered- tınmez, unuCulmnz lnlıbalar bırakılır. tl · 
dUt etmeden değiştiririz. Fakat bu tAdil - zerinden yılll\r, asırlar geçer, minnet hu· 
Jerln de muhakkak mllll karara iktiran et- tıraları nesilden ncsile intikal eder. Hııl
rnesl IAzımdır. İlk program, hnngl merhn- kın, devletine fn:ı.nışı höyle samimi itim -
lelerden. hangi knnnllurdan geçerek te- met ve guyretlerln ınnhsulUdllr. İçinde bu· 
kemmUl etmig, katlyet kesbetmlıı ise, tt\. • lunduğuınuz çetin imtihan devresinde, 
dillerini de aynı kanallardan geçlrtmeğc köy!Ulerimlzln, mllstnhsll kUUcınlzlıı mu -
mecburuz. habbet ve itimadını bUsbutün knznnncn-

Gayriııahst mesaide bulunmak, Halk ğız. Harp bir ynnnrdağ gtbl homurdana, 
Partisi gibi yüksek bir slyast teııekkUIUn homurdana lllvlannı etrafa saçmak lstidn· 
menaupları için en kutsi bir vazifedir. Bu dını gösteriyor. Yo.mnc;:lnrda sllrmek, ek · 
mtitaleayı bize "harp ziraatı" ne alt bir mek, biçmek, hnnnan yapmak Ul.zım. Buğ
tetklklmlz ilham etti. day mıılısulUmüz iyi giderse, her l§lmt:r. iyi 

CUmhurlyet hUkümeU, extenslt zlraate gider. Buğday bUtUn lktısadi haynlımızn, 
elverlııll geniş urazlyc sahip bulunan mem- milH hayatımıza htııdmdlr. 
leketımlzdc makineli zlraate karşı dahn Bu yılın bereketli mııhsulilnO şehirli, 
fazla lakayt ve blgfuıo kalamıyacnğlmızı knsab.'lh, mckteııll, münevver, memur, bU
takdir etmiş ve makineli ziroatln memle- tUn vat.nndıı.ıılar, k6y1Ulerim\zc yardım e • 
keUmizln hususi şru-tlarınn, mllll ve içti- dcrek, mnıl bağdaşma ve sevlııme duygu. 
mat bUnyesine en uygun bir §Ckllde tntbi· lan içinde fdrl\k edeceğiz. Dirsek dirseğe 
kini karar altına almıştı. Olgun bir lıazır· geldikçe tUrklUğUn kuvetlııl daha yakından 
bk mesaisinden sonra zirnt kombinalar hissedeceğiz. Cesur, faziletli ve çnlıııknn 
kanun lfıylhası Büyük Millet Mccliııinin tOrk mllletlnln istikbali emindir. 
tetkik ve tasvibinden geçmltıtl. Fakat ara.-
da, bir senelik bir inkıta olmu:'l, teşki!M 

durnklnmııı. bilhassa siparişler yapılama- fı"yat mu"rakabe heyeti toplanhsı 
mıştır. iııte bizim bu duraklama devrimiz-
de, ikinci cihan harbi, siyaset ufkumla, ka
ra bulutlarını toplamakla meşgul bulunu
yordu .. Eyllil 1039. Avrupa harbi başlıyor. 
Vaktiyle zlrnt kombinalar knnun lt\.ylha • 
eını hazırlamı§ olanların dimağında: 
(harp ziraatı) mUhim bir mevki işgal et • 
mlş olduğundan, htikUmet bu mevzudaki 
çalışmalarını yeniden hı:r.landırıyor, fakat 
bu defa da ithalt\t mlışkült\.tı ortaya çıkı
yor. Bu sırada milli korunma kanunu tat
bik mcvkllne giriyor. Koordinasyon heyeti
nin tlk isabetli kararlan arasında, ihtiyacı
mız olan zlral makinelerin derhal, tercd • 
dilde pay bırakmıyan azimli bir kararla 
Amerlkn'yn siparişi yapılıyor .. Tam maki
nelerin teslim edileceği haziran ayının ilk 
haftasında ise Akdenlzdo harp havası ea • 
meğe bıışlıyor Ticaret gemileri rotalarını 
degı,tlrlyorlar.. Nihayet, h!lbcr alıyoruz 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Fiyat 
murakabe komisyonu bugün vilayette 
toplandı. Komisyon sanayicilerden ve 
tacirlerden birer murahhas seçildi. 
Gıda maddeleriyle zaruri eşya fiyatla
rını ve kazanç nispetlerini tesbit için 
aHikadarlarla temasa başlandı. Toptan 
cı, yarı toptancı ve perakendecilere 
verilecek kar hesap edilecek ve 10 ha
zirandan sonraki yapılacak zamlar ka
bul edilmiyecektir. Manifatura, gıda 
ve diğer ihtiyaç maddelerinin fiyatla
rı ve kaliteleri birer etiketle bildirile-

ki, ziraat maklnelerlpl getiren Amerikan cektir. 
vapuru İstanbul limanına demir atmış ... 
Kısmı inkıta buradıı. bitiyor. PIAnlı mesai, 
kıınunun hükümlerine, ruhuna ve maksa
d• ns uygun olarak devam ediyor. Bu ml • 
eal de gösteriyor ki milli progrtımlnrımız· 
dakl tt\diller dalma milli karnra iktiran 
etmelidir. Şahsi knnnat ve içtihatları· 
mızn tabi tutulmamalıdır. 

Zlral komblnnlann mesalalne M.ldm olan 
ana fikir §Udur: 

"Köy!Umlizlln emrinde, hizmetinde ça
lışmak, onun istihsal mesaisini kolayla§· 
tırmak, ve bunun mukabilinde mfıkul ve 
mutedil gUııdcllk maktu bir ücretle iktifa 
etmek .. ,. 

Adaların su tarifesi 

İstanbul; 11. ( Telefonla ) - Ada -
ların su ihtiyacını temin için belediye 
liman idaresiyle anl::ı'jmış ve ton başı
na 15 • 20 kuruş tenzilatlı bir tarife 
tesbit etmiştir. Tarife Vekalete gön -
derilecek ve tasdiki müteakip tatbiki
na başlanacaktır. 

Kıskançlık yii'zünden ... 

İstanbul; 11. (Telefonla) - Bugün 
Sabit adında bir mücellit kıskançlık 
yüzünden nişanlısı Perihanı dokuz ye 
rinden ağır surette yaraladı, Müteca -
viz yakalandı. 

için yeni bir layiha 
Adliye vek.11eti çok çocuklu aile

lere yardım kanununun üç senelik 
tecrübe ve tatbikatından yardımdan 
tamamen istifade edilemediğini gör
müştür. V ekiilet çok çocuklu hakim
lerin çocuklarının okutulması sure
tiyle yardım gören hakimlerin sayı
sının artırılmasını ve daha muhtaç 
olanların tercihan yardımdan istifa
clelerini temin için yeni bir kanun 
lıiyıhası hazırlamıştır. Lliyıhanın ih
tiva ettiği esaslara göre vekalet yur
dun muhtelif yerlerinde pansiyonlar 
açacak veya hakim çocuklarını resmi 
ve hususi diğer mektep ve pansiyon
lara yerleştirerek masraflarını ödiye
cektir. 

İzmir turistik yolları 
İzmir, (Hususi) - Tepeköy - Sel

çuk turistik yolunun i aatı ba§lam.~

tır. Burada bir menfez inşasından baş
ka, Efes harabelerine uzatılacak kı
sımda da imla ameliyesi devamdadır. 
Müteahhit şirket, inşaatın tesrii için 
bazı tedbirler almıştır. Karşıyaka - İz
mir yolu üzerinde bazı kıınmlarda 
blokaj tamamlanmıştır. Yakında aı -
faltlama başlıyacaktır. Büyük bir köp· 
rü de yapılacaktır. 
Ayrıca lnciraltı - Güzelyalı ve A

ğamemnun - İnciraltı yollarında da 
faaliyete geçilmiştir. 

Mersin bahçeli eveler yapı 
kooperatifi 

Mersin, l 1 a.a. - Şehrimizde te
şekkül eden Mersin bahçeli evler ya
pı kooperatifinin esas mukavelename
si Vekiller heyetince kabul edilerek 
yüksek tasdika iktiran etmiştir. Şir -
ket yakında faaliyete başlıyacaktır. 

T rabzonda nohut büyüklüğünde 
dolu yağdı 

Trabzon, 11 a.a. - Bugün nohut 
büyüklüğünde dolu yağmış, üç daki
ka sürmüştür. Yağmur fasılalı devam 
etmektedir. 

Çağn 
X Maliye encümeni 12. VI. 1940 

çarşamba günü umumi heyet içtima
ından sonra toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni 12. VI. 1940 
çarşamba günü saat 10 da toplanacak-
tır. 

arpa ve yulaf 

satın alacak 
Ticaret vekaletinden tebliğ olun· 

muştur: 

Yeni mahsul arpa ve yulafın müs
tahsilin elinden değerinden aşağı fi
yatlarla çıkmaması için İcra Vekil
leri Heyetinin 31 mayıs 1940 tarih ve 
2/13621 sayılı kararı ile bu maddele· 
rin toprak mahsulleri ofisi tarafın· 
dan mübayaası takarrür etmiştir. 

Toprak mahsulleri ofisi Çukurova 
mıntakasında bugünden itibaren arpa 
ve yulafın müstahsilden mübayaasına 
başlamış ve mahsulün idrakine göre 
diğer mıntakalarda da faaliyete geç· 
mek üzere tertibat almıştır. 

· Mübayaa yerleri ve fiyatları 28 ma
yısta Anadolu Ajansına verilmiş ve 
müteakip günlerde gazetelerde neş· 

redilmiştir. 
Bilgi olmak üzere arpa ve yulaf 

müstahsillerine tebliğ olunur. 

kalan 

talebelerimizin 

vaziyetleri • • 
ıyı 

Elyevm Belçikada bulunan talebe
mizin isimleri eveJce ilan edilmişti. 

İsimleri aşağıda zikredilen talebemi
zin de halen Brükselde sıhatta bu-
lunduklarına dair hariciye vekaletine 
malumat gelmiştir. 

Nihat Bayram, Nejat Aybers, Hü
seyin Ulus, Turhan Tapman, Haluk 
Özgen. 

Dahilde 
keresteler 

sarfolunmıyan 

ihraç olunacak 
Hatay devleti zamanında verilmiş 

müsadelerle Hatay ormanlarından ve 
şimdiye kadar memleketin diğer ta
raflarında hususi ormanlardan kesil
miş olup dahilde sarf mahalli bulun
madığı Ziraat vekaletince tespit e
dilecek kerestelerin tespit edilecek 
muayyen bir müddet içinde Ticaret 
vekaletine müracaat edilmek şartiyle 
bir defaya mahsus olmak üzere ihra
cına müsaade edilmesi kararlaşmıştır. 

Üçüncü Ortaokulda . . . . 
resım - ış sergısı 

Bugün saat 15 de Üçüncü Ortaoku
lun resimiı sergisi açılacaktır. Sergi, 
Necatibey okulunda hazırlanmıştır. 

~ehir planlar1nın 

tanziminde 

pasif korunma 
Şehir planlarınm tanziminde ve 

mühim bina yerlerinin tayininde tat
bik edilecek pasif korunma şartları
na dair olan nizamname İcra Vekille
ri Heyetince kabul olunmuştur. Ni
zamname esaslarına göre şehircilik 
bakımından korunma mecburiyeti o
lan yerlerde ikametgaha tahsis edilen 
binaların işgal edeceği saha mecmu
unun umum sahaya nisbeti yüzde o
tuzu geçmiyeccktir, hususi vaziyeti
ne, büyüklük ve küçükJUğüne, nüfus 
mikdarına ve iktısadi durumuna göre 
şehir bir takım bölgelere ayrılacak 
ve bunların arasında birinden çıkacak 
yangının diğerlerine geçmesine mey
dan vermemek için Yapı ve Yollar ka
nunundaki mikdarlar göz önünde bu
lunclurulmak şartiyle, kıirgir binalar 
arasındaki yeşil sahanın asgari yirmi 
metre ve ahşap binalar arasındaki ye
şil sahanın da otuz metre olmasına iti
na edilecektir. 

Arazi itibariyle genişlemeğe müsa
it olan şehir ve kasabalarda yapılar 

mümkün olduğu kadar az katlı ola
caktır, yüksek yapıların bulunduğu 
yerlerde iki taraftaki binaların yük
sekliği karşılıklı iki bina arasındaki 
açıklığın yüzde yetmiş beşini geçmi
yecektir, devamlı ve bitişik cepheler 
yerine aralıklı cephe sistemi tercih 
edilecektir, önemli binaların kesif 
bulunduğu bölgelerde caddeler müm
kün olduğu kadar hak1m rüzgarlar 
istikametinde açılacaktır, şehir ve ka
sabaların ve sanayi müesseselerinin 
yeniden inşa ve tesislerinde aiakalı 

idarelerce binaların mümkün olduğu 
kadar göze çarpmıyacak şekilde ter
tip ve tanzimine ve bu hususta topoğ
rafik vaziyetlerden ve ağaçlandırma 
tedbirlerinden azami derecede istifa
de edilmesine dikkat olunacaktır. 

Planlarda ana caddeler tanzim edi
lirken mühim şehirlerin hususiyetle
rine göre hava korunma bakımından 
fayı.lalı olan şekiller göz önünde tu
tulacak, şehir ve kasabaların kurul
muş olduğu mevkilerde sığınak yap
mak bakımından topoğrafik ve jeolo
jik imkanlardan istifade edilecektir. 
İlgili idareler, gerek mevcut şehir 
ve kasabalara ve sınai müesseselere 
ait imar plfınlarının tanzim veya ta
dili esnasında gerek her hangi bir 
imar planının kısmen tanzim veya 
tadili sırasında pasif korunma esasla
rını da tespit ederek şehrin binaları
nın ve bütün müesseslerin mümkün 
olduğu kadar görünmemesini temin 
için lazım gelen tedbirlerin tatbikına 
dikkat edeceklerdir. 

Umumi ve hususi büyük ve mühim 
bina yerlerinin tesbitinde, bunların 

bir arada toplu olarak bulundurulma
malarına, her hangi bir sebeple bir 
arada bulundurulması zaruri görül
düğü takdirde aralarında en az 100 
metre bir açıklık bırakılmasına, bom
bardıman hedefi olacak askeri tesis
lerden ve istasyonlardan ve tayyare 
meyddnlarından uzak bulundurulma
sına dikkat edilecek ve sinema ve eğ
lence yerlerinden bazılarının sahibi 
arzu ettiği ve mahalli hava korunma 
komisyonunca da tensip olunduğu 
takdirde korunma pHinına göre, ica
bında sığınak olarak kulanılmak üze
re yer altında inşası hususunda hükü
met ve belediyelerce mümkün olan 
kolaylıklar gösterilecektir. 

Telefon, elektrik, havagazı santral
ları zaman ve imkan müsait oldukça 
tercihan yer altında yapılacak, aksi 
takdirde mezkur santralJarın müm
kün olduğu kadar gizlenmesi ve ica
bında cerayanı temin edecek tali san
trallar yapılması çarelerine müracaat 
olunacaktır. Şehir caddelerinin altın
dan ve üstünden geçen muhtelif ku
vet ve muhabere cerayanlariyle temiz 
ve kirli su kanallarının esas ana hat
ları arasında yer yer yan kollarla bağ-

SPOR 
Atıcılık faaliyeti 

db. . 1 dif( Beden te ıycsı gene 
ğü atıcılık federasyonu ~~. r 
mevsime göre tanzim ettı?\ıı 
programında temmuz ayı ıÇ rı 
gelerde acemi ve usta au_şla" 
ğustosta da ikmal ediJernH ·ııt 
birincilik müsabakaları yerır 
mukayese müsabakaları yaptı 
Eylülde atış teftişlerı ve s.~s
lar başhyacak, birinciteşrill~~ 
cılık klupleri arasında rn~ , 
icra edilecektir. Bahara kat 
ve ustaların vazife atışları e 
tikten sonra nisanda bölgele; r 
lik müsabakalarını yapacak

1
a 

·rk e mayıs ayında grup birincı ı 

edecektir. fal' 
Avcılık ve okçuluk sporu .. 

ni idare etmek de bu federa5
" 

b seıı· 
rakılmıştır. Federasyon u 

1 
f 

baharda bölgelerde avcı kil ııı' 
rasında müsabakalar ~aı, 
programına koymuştur. :sır t-
ve mayıs aylarında da okÇ~ 
bulunan yerlerde kulüp aı:ıar 
sında kulüplerce müsabaka 
olunacaktır. llt 

Kırmızı - Beyaz 4 yaf'İ ı.. 
Türkiye'nin biricik bitaraflı~ 

zetesi Kırmızı - Beyaz bil 5' 
zartesi günü çıkan 149 uncu 
dördüncü yaşına girmiştir. JlV it 

21 sene evci Tercüma~ıı. ı~ h 
başlayıp, sırasiyle Tasvırı ) 
Vakit gazetelerinde uzun 11ı 
spor muharrirliği yapan 'r~e 
hat Hemşeri, memlekctiıtı1 

gazeteciliğini devamlı oıar~k ,r 
ne meslek ittihaz eden bır 
tır. Türkspor, Top ve. , 
Kırmızı - Beyazla mesleği111ıı 
duğunu bilfiil isbat eden ,,.e 
bitaraf neşriyatiyle spor u~ 
karının olduğu kadar halk1 

-

vec;::ühünü kazanan Tali\, 
Hemşerinin gazetesine ken~' ır 
raber devamlı ve uzun örnur 
ri.t, 

• 1 

Dııardaki lngiliz arazı 

gelecek mallar 
Gümrük ve İnhisarlar ve~ 

giliz Birleşik Krallık a ~ 
başka araziyi gösterir mernı.e1 
!erini alakalılara bildirıl11ş ~ 
memleketlerden anlaşma lı 
dairesinde yurdumuza cş;.tıl 
Cümhuriyet Merkez Ban1'~ 
mas edilerek tahriri muvafV 
dıktan sonra müsaade ediJe'tı 
memleketlerden yurdumu~ıı f 
lunacak emtianın başl<a bi! 1'1 
racına müsaade edilmiyece 
memleketler Aden, İngilit fı 
cenubi Afrikası, RhodezY~'ıc• 
garbi Afrikası, cenubi .Aftı /. 
dı, Kameronlar, İngiliz ort~lil ~ 
(Tanganika) Bermuda, ln~;ıı • 
Jisi, İngiliz Hindistanı, Se)' dl4 
Hin, İngiliz Malayası, Malai) 
ri federasyonuna dahil olıı1~ 
lay devletleri Borneo, 1° 111 

yanı, İngiliz Sudanı, 1rı~ad 
Hindistanı, J amayka, Lril11 

/. 

boga, Cebelüttarık, Malta. e ~ 
ya, Yeni Zelanda, Filistin ,. 
tır. 

r1 
Sanat mektepleri 111eı11 

toplantısı . ~ 

Tü~kiye Sanat mektcpl~r;i~' 
cemiyeti, Ankara mümessıl ~ 
bölge sanat mekteplerinden~ tl 
kek enstitülerinden, iıışaat ,..r>'. 
okullarından mezun olup rte 
bulunanları 17 haziran paı:~ac' 
saat 20 de Halkevindc ıapı J 
lantıya davet etmektcd~e i 

1 k · ı · · · k ,,.uı:ııo 
anına suretıy e ıştıra ııııt! 

rilerek her hangi bir ana ~o 

ribi halinde ilerisinin yallrıı~ 
verilecek cereyanla besıerı .11 

1 

Makineli ziraat programımız, köyllinlln 
tstlhsaldckı birinci derecede rolUnU lnklu
etmlyor BWl.lds zlrnntte ılzrunt randıman 
alabilmek için ş:ıhst nlAknnın daimi olarak 
mevcudiyetini 1Uzumlu buluyor. İstihsali 
başarım yalnız bll§ına ne maklna, ne ıslah 
edilmiş tohum, ne bol ..-Ubre. ne de ~enlş 
ınılamu lmkt\.nlarıdır. Bunların hepsinin 
fevkinde: müstahsilin, istihsali ile haşır· 
neşir olmasıdır Daim! .ıezaret ve atrı.kası-

~~nek~~~n e;~rz1·~~1;~~~~~0 ~~~~t~~~~1: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
rağa enmnet ctm<'k. ziraat mesleğinin ııta
rıdır En müternkkı istlhs:ıl vasıta ve lm
kA.nlıın toprn~n ııoulll vermemiş olanların 
elinde cİcrhhl kıvmrtlnl kaybeder. Nasıl ki, 
bir sanatkl\r es •rinl adım adım. eıırıc, dl
mıığlyle, ruhlvl". s:-öztvı • t .. kemmUI ettirir
se çiftçi de aynı vnzıvcttrdir. Çiftçi de bir 
nevt artisttir. Tarlaınnı hazırlark<'n, tohu
mu atarken. mnhsuıun 1 ldrAk edC'rken sa
natkfırın yaşadı(rı nıht hl'ılPt içlnd<" yaşar 
Bu ltibarladır ki. sınııl istihsal zihniyeti, 
v usulkrl avnen ve tamamen zirai istlh

su temin edilecektir. şe11rı\f\11 
lik ve içme suyu süzme ııatıal' 
ve tevzi merkezlerinin de 't ııl1 

rinde dağınık ve mütead~' jçifl 
kezlerle kuvctlendirilrnesı 131! 
gelen tedbirler alınacaktır~iıt' 
veya kasabanın genişleme 111 ııı 
ıslahına mahsus imar pla~es' 
minde istikbaldeki iskan el 11 ı' 
şehrin korunma bakımı~ ;ıı t 
olan her bölgesi içinde 15 

11 ,., 
nüfusun ikamet bakırnı~~~eçf.1 sal<'IP tatbik olunnmnz 

İşte zirai komblnıı t"şldlAtımız, köylO· 
mUztln 'bu ruhi tcmnvtlll rlne, zihniyetine 
tamamen sadık kııl:ırak işe başlamıştır. 
Kövlllmllziln emr ncl dlr. Hizmetindedir. 

Köylll, her yerde, resmi mııkamlardnn 
telkin olunan r"sm! hakikatleri del'hal ka
bul f'tmcz. Mllrı,ıidl imamı, namazda gör· 
mek ister. Her v"niflt';" kıı.rşı tnbli bir ihti
raz duyar. [)!'rh!!I lnti:ı:ar mf'vzllne girer. 
L.'\kııyıt V<' bl~fın" bir tavır takınır. Fukat 
haklkRttr., btlftkıs çok yakından bir alaka 
il taras.'!uda kovulur Ne vakit ki mllsbet 
netlc,.vl gllzO il,. ı:örilr. eliyle tutnr, o za
man tarassut mevzllnclcn çıkar. Kendi J;"C
llp müracaat ed"r. akıl danışır. Devletin 
kendll'llyle el blrllt!:I c>tm .. slnl temenni ve 
rlcıı eder ÇUnkO selim muhakemesiyle, 
sağduyg\1suyln artık kati hllkllm ve kara
rını vermiştir Bütlln mPsPle. kövlllmOze 
h"r milli mevzud3. bu hükmü vrrdln>bll
mPktlr Bunda muvaff"k olcfoııı.ıırnuz gtin 

Harp ve muharebe 

B ir defa daha işaret ettiğimi 

hatırlıyorum: çoğumuz bi
ribirinden ayrı iki kelimeyi biribi
rivle karıştırıyoruz: 

Muharebe başka şeydir; harp baş
ka şeydir. Şurada, bur:ıda ıki ordu 
biribiriyle çarpışır. Bu çarpışma u
zun veya kısa sürer: neticesi şöyle 
veya böyle olur: buna muharebe 

derler. 
Bir de iki devlet, yahut iki dev-

Jetler grupu arasında muhasemat 
başlar: bırçok muharebeler olur: 

bunların hepsine birden de harp 
denir. 

Bu iki kelime biribiriyle karıştı-
rılmazsa o zaman verilen hüküm
lerde de yanılmamış oluruz; muha-
rebe kazanmanın harp kazanmak

tan başka bir şey olduğunu anla-
her dAvan kazanırız. Kövllhll devlete 
-ıtı b&ğlıyan dllğUll\ı_ göntil rabıtasına rız. 

Deniz.den karaya ! 

Dostumuz Abidin Daver'in kara 
zırhlıları, yani tanklara dair bir ma
kalesini okudum. 

Tanıdıklardan birisi: 
- Bu arkadaşınız bir zamanlar 

yalnız denizden bahsederdi; artık 
karaya da vuruyor! dedi. 
Eğer bu bir tariz ise haksızdır. 

Abidin Dover zırhlı denizde iken 
denizden bahsederdi. Şimdi zırhlı 
mademki karadadır: o da, tabii, ka
radan da bahsedecektir. 

Kadın filmi ! 

Amerika'da bütün artistleri ka· 
dınlardan mürekkep bir film çevir. 
mişler. 

Bunu öğrenen sinema meraklıla -

rından birisi: 
- Fakat bunu çekenler erkek de

ğil miydi? diye sordu. 
Bir başkası ilave etti:. 
- Onlardan erkekler ne zaman 

çekmemişlerdir ki? 
.Bir kadın aleyhtarı söze atıldı: 
- Kim bilir, film ne kadar gürül

tülüdür? 

Demokrat - Plütokrat ! 

ita/ya harbe girecek olursa Ame
rika'nın da gireceğine dair kuvetli 
~ayialar dolaşıyor. 

Biliyorsunuz: Amerika, dünya
nın en büyük demokrasilerinden bi
risidir. Almanlar ve taraftarları, 
muharebe çıktı çıkalı, fransızlarla 

İngilizlere demokrat değil, plütok
rat diyorlar. 

Yukanki :jayia doğru çıkarsa o 
zaman Nazi edebiyatında Amerika
nın sıfatı da plütokrat olacaktır. 

Yer yüzündeki diller! 

Gazete sütunlarında tercüme mü
nakaşalarının hararetlendiğini gö
ren okurlarımız, belki de, 

- Acaba yer yüzünde kaç tane 
dil vardır? diye merak ederler. 
Yersiz ve haksız merak da değildir 
hani. 

Öyle ise cevap verelim: bugün 
yer yüzünde konuşulan dillerin 
mecmuu 3064 dür. Diyalektler ise 
binleri aşıyor. Bir adamın bütün bu 

dilleri öğrenmesine imkan olmadı-
ğını, tabii, takdir edersiniz. Fakat 
İngiliz filologlarmdan Sir George 

Grierson isminde bir zat Hindis
tan'ın 179 dili ile 480 muhtelif di-

yalektini konuşmaktadır. 

T. l. 

larak hektar başına t 54 L1 

ne dikkat olunacaktır. i ı 
Şehir planları kati şeldi~ıı'" 

eve! bu nizamname esoslıı~Jfı' 
luk derecesi. Dahiliye_ \·e ri>'l'

0 !etlerinin alakalı daırel~1 ğıt1 
müdafaa genel komutall ure~~ 
çilecek birer azddan rJ1 rııV~~ 
komisyonda tetkik ve blı .ı 1 le". d" I< eı> ı Nafıa vekaletince tas ı 11111<"

1
, 

3502 numaralı Hava 11ıııı • 
karşı korunma kanunu rıııtı~ 
maddesi mucibince 11~ı:tıııiJ~ Ö 
Devlet Şurasınca gör~Ş~ sıtli 1 
nizamname hükümleri e. 11dttl 

de basıldığı günün erte;;,,. 
ren yürümeğc başııyaca 
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l:vcın 
''d cıhalesi ve 
ıve/t'in nutku 
L~ (Ba•ı 1 • "11Yiik • .. • ıncı sayfada) 
.... ~ hır_ .. 
..,.llııd ... unevverler kala· 

e, M· 
. ..\ıııerik ıater Ruzvelt de 
. · t11.ıriha Cümhuriyetlerinin 
Ytt!er' . etti: "Amerikan 

•nın a • . b' •ekin .
1 

eınpatıaı, ce ır 

ltaıı d"kı ahlarına kar§ı çar· 
~11\-eteo k en ınilletlerle bera

ld•n . ~r§ı koyanları kay-
ıstıfad • ~. llda k e ettırecegız; 

.tt'ii:t a!naklanmızı inki· 
•t.'• .\ "e .1§letmeyi süratlen
. 1t,11:;rıka'yı Avrupa ihti-
f~llçılaraktan ınenetmek İs· 
~~-İlrrt ,i{ 0~~~· kuvet felse· 
hır "d rdugu bu dünya or

.. a 'b· 
, ,. İrler ~-• kalacağını zan-

, 811 ad~ • ıs.ter Ruzvelt di • 
. bir r·~ ınfıratçılığa devam 
iç~ '\' Uyası olabilir. Fakat 
'•&eriye ~lnerikan milletinin 
, t etı iç' b" 1 b" d oir • •n, oy e ır a a, 
İıı, d' ?'•iletin, hapsedilmiş 
ıı ıfıer kıtaların küstah 

!) e end'I '"'-ı ._ ı eri tarafından 
lıdıkt ' 

ı, .e beg)e arı arkasında, gü-
lt tın kork ilen ve tokatlanan 

"-ftan linç bir kabusudur." 
Ye lta;rdusundaki silah ve 

' bıı kk~r elinde ne varsa, 
~ )olJa •ide, müttefiklerin 

!•fta11 Y~~ Mister Ruzvelt, 
~- ~ i ltaly ,•taraflık kanunu 
....ı•dığ a Ya kar§ı tatbik et
, ln llıiid1111 da ilan etti. 
~llkad~haleai, Almanya ile 
11 Jı,1 erat birliği demek· 
t Yıl, ha ·ı~ · · >l e._11İid" r~ ı ~n eh~ıştır. 

1 
e bir 

111 
~ u, hıç §uphesız he-

~tfikler •naya gelmez. Fa • 
ııı.. 'd•r he, lllukavemetlerinin 
, lteın' er türlü harp vaaıta-
tr, llelk·Y~rdımını temin et • 
ltı~llfıt,:· u tarz müttefikle-
d 1k..•d •ne gelir: çünkü on

to:\1 f11.ı~ toplanıp gelecek 
I ~rl 111 ~ayyarelere, tank· 
' 11tıııı o~ !açtırlar. iki im • 

lllellf11. Yanoslarda ve Aa
.._.d •ller'ı d d" ·· "l k ~ llallQ e U§un·ı ece 
. 11-vett ll kendi hudutları 
1 'L l!lld' 

~11til't1 •ren Amerika'nın 
"il te ~ra karıı bir muva

' 11'4. oı~1•1 etınesinden onlar 
d ~- F'r ar gerektir. 
~ı il, : 11•a ınuharebesi bü· 

t~1• ~.,. e"anı ediyor. Fran
·°) 'Yııt, 1' karıı, siper siper, 
· '"lat\~Joprağını müdafaa 
~, bıılGııl 1Ye edilmJŞtir. 1939 
\, etİıl , 1 erdeki safhaaı, bu 
l llo!(ıldllıan taarruzunu her 

~~btıı'&ele; d.urdurup durdur· 
>, ~ •ht h' •dır. Teslim olmak 
le \ 'd11.r ır •ulhu kabul etmek 

' •hia :e l..ondra'da, ne de 
>11.~fh11.y e\':ı:uu olmadığına 
ilıd ltııflldı, Yeni dünyanın mÜ· 
~1.'ıı "e '; ,.~ dört kıta kay-
• . .''•de enızler hakimiye. .. ..._ ed 
~'"" 4r en Anglo • sakson 

~r :'.tıı ı..-:? i~emi ile, cermen 
~iıı '!('t 

111
.? alemi arasında 

ı._ 'dec,kll~adelesinin safha· 
, ~~· llİh tır. Karada ba§lı • 
ı ,111)ıetjlli1ıl!lyet, hava ve deniz. 

Ilı' ııı, ti kar§r konulmaz te· 

1ı~'" lı-~~ektir. Dava, eğer 
'ıı~'deı ı~e.'er olmazsa, mu· 
bi; i~~nı .. :.~~ırı ve imkanları· 
l )( ı 'Y ~\'aaıdır. Bu harp 
~ 0}''ııt/'~rıe bir iki sene 
~~•lı,t ~· ••nirleri ve kafa • 

ır1lt,0 lrak ınuhakemele-

f QJ.ih Rıfkı AT AY .._____ 
ısır' d 
~ C a Malla' da 

ebelüttarı k' la 
tlın 
••· ı~h tedbirler 

1 l'crıi a-a. - M 
b·ttllıi .bir taıt ısır ııuo11ırlar 
il ~Itır. s· ıın askeri tahsisat 

"Q ıv·1 
llir llıasıt 1

• ahaliye dokuz 
!ıir · esı tcvziine karar 

~~: 11 ....... 
>ıt lıd11d • a-a 

ıı. •• 1~tıda~ :- D. N. B. ajanst 
'""ın· . 
t h 1 ta ~ ı U arlti k rafından Mısır"ln 

lilli, ~tiııe, ilacağına mütedair 
ahire•d talya elçisi kont 

~t· C .. ı l e kalmı~tır l\ '"Oe '• :r • 
ı~ : ıı llttQrıh't 
~ ı:ır : • a.a, - a 
,}ııttcı n. N. B. ajansı 
~it rfk•1 
~ C 11 tabı· . 

-~ l<'~,1,llhıartes· 'Y~sı devam et -
~ tııllıı tıa llıUt ı ~Unü ı 500 kişi 

C(,t 'tır. Ce eveccihen liman • 
tt~St:creı, l{~ı\ittarık belediye 

tr. Zablanka'ya muva-

~~ ıı AfqJ,tQ'" .... a... a 
t ··ı ~ ... - t 

bi; ~-ftr tada ıU~alya'nın harp i-
~ ferah~ kadar ünetıe karşılan-

tıtıı._ •it hi • Çarpışmak azmi
• ~tt 881 k fU01 arışmaktadır. 

tına vazıyed edil-

uı;us -3-

DÜNYA HABERLERİ İtalya'nm harbe girişi 
karsısında muhtelif 

..;, 

• 

lngiliz tayyareleri Libya'yı ve memleketlerde akisler 
Londra. 11 a.a. - D. N. B. ajanın bil -

dlriror: 

Asmara'yı bombardıman eltiler 
lngillz matbuatı, İtalyanın harbe gir

mesini nefret ve infial ile kıırııılamışt1r. 
Duçenin va:ı:!yeti, "hain, alçak, mUrai ve 
cAnl., sı!ııtlarlyle tavsif edilmektedir. 

Times gazetesi, bir "italyan tecnvUzUn
den,, ve bir "mlllt cinayetten .. balısctmek
tedlr. 

(Başı 1. inci snyladn) 

başkumandanlığı hükümdara niyabe • 
ten Duçe tarafından ifa edilecek ve 
mareşal Badoglio'nun idaresindeki u
mumi erkanıharbiye kendisine tabi o
lacaktır. 

Duçe, bütün müsellah kuvetlerin 
doğrudan doğruya kumandanlığını 

yapacaktır. 

Kıralın beyannamesi 
Roma, 11 a.a. - Kıral - imparator, 

harekat mıntakasındaki musellah İtal
yan kuvetlerine hitap eden aşağıdaki 
beyannameyi neşrettirmiştir: 

Bütün kara, deniz ve hava kuvetle
rinin başkumandanı sıfatiyle ve hane
danımın ananesine tevfikan bundan 
yirmi beş sene evel olduğu gibi gene 
aranızdaki mevkiimi alıyorum. Bütün 
cephelerde icrayı harekat eden kıtaa
tın kumandanlığını faşizmin duçesi 
ve imparatorluğun birinci mareşalı o
lan hükümet reisine tevdi ediyorum. 

Harekat mıntakası 11 haziran 940 
Victor Emmanuel 

Mu .. olini'nin emriyevmisi 
Roma. 11 a.a. - Musolini müsellfih 

İtalyan kuvetlerine hitaben bir emri
yevmi neşretmiştir. Bu emriyevmide 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

manlarının topraklarından deniz ve Maynlanan mıntakaların Dally Telegrnph gazetesi, Musolini'nln 
hava üssü olarak istifade etmelerine hudutları Fransa ve tnglltereye heynclmllel haksız-

k k 
· lıkları takviye etmek için hücum ettiğini 

mani olmalarını tavsiye etme te, a sı Londra, 11 a.n. Amirallik dairesi, yazıyor ve ltnlyan mılletlnin çok sıkıntı 
takdirde İtalyanın şimdiye kadarki mayn dokmek suretiyle, ıuılyan knra su - çelu:~ceğınl llllve l'diyor. 
hattı hareketini değiştirmek mecburi- lıırında tehlikeli bir hnle sokulan on mm- ı Daıly Mail gazetesi. İngiltere ve Fran-

taknnın hudutlarını blldirmt"ktedir. sanın tehditlere me' dan :vermlycceğlnl 
yetinde kalacağını bildirmektedir. Ririnrı mıntaka, Vcnedlk körfezidir. söylllyor. • 

/talya ve Balkanlar 44 derece 46 dakika arzışlmallden yukarı- laviçre'de 
dnclır ve VenC'dık, Trl;ı<'ste'yl lhtl\•a eyle· i . 

Londra, 11 a.a. - Havas ajansı bil- rnl'kle ve ı:-nrptnn Pola'yn gtdrn haltın şi· CencHe, 11 a.~ . Havas: talya nın 
d' · malinde uzamaktadır . harbe mUdalıalcsı önUnde İsviçre matbu-
ırıyor: İkinci mayn larlıısı, Guarnero korf<'zlıı- atı. bu hll.dlsenln kendısındc hasıl ettiği 
Balkan memleketlerinin tamamiye- ele w Vcnl'dtk körfezindeki mn~n tnrlası- mlıteelllm hissiyatı uzaklııştıramamakta· 

tine riayet ediJecegine dair dün Mu- nın !!imali ~rkl noktasına knd::ı.r Chcrso dıı · . .. 
1
. · t f d ·1 t 'nat Al ve LUS11lana ndnlnn clntfınclaki sularda Bitaraflığı dolnyıslyle lısnnında buyUk 

so ını ara ın an vcrı en emı • • 1 ' • bi fhti t h f b ı t -. dır. Yuı;mılnv llmıııılnnna gıden vapurlur r ya mu a azasınn mec ur o an s 
manya tarafından verılecek olan g.a- Yugoslav kara sıılarındn seyretmeleri tav- vıçre matbuatı tnkblhlerde bulunmamak· 
rantiler kadar az ciddi telfıkki edıl- siye <'diltnt"kt dır ta, fnknt ltalyan kararından doln)'l teessılr 

miştir. 
Bazı adaların işgalinden korkarak, 

Yunanistan birçok askeri ve bahri ted 
birler almıştır. Yugoslavya birçok sı
nıfı silah altına çağırmıştır. 

İngiliz radyosu, müttefik donan
manın Akdenizde devriye yapmakta 
olduğunu bildiriyor. 

Sovyetleri'in vaziyeti ne olacak ? 
Bükreş: l ı. a.a. - Burada soru • 

lan ilk sual şudur Sovyetler Bir
liğinin vaziyeti ne olacaktır ? U • 
mumiyetle düşünülen şey, fili bir 
müdahaleye kadar gitmek dahi i
cap etse, Sovyetler Bırliği'nin po -
litikası Balkanlarda sulhu korumak 

Üçlıncıl mnyn tarla ı, Brlndısl ve Bari ve teessUflerln! blldlre~ek muharıplere 
liımınlnrı ııııııtakasındııdır veçrilen İsvlı;;rc nln lnşesı hnkkınd:ı endi· 

L'l!rdllncU mıntaka Tnrant kbrfczlnde· şe gllstermektedır 
dlr \'C Tnrnnt v l'ıtlttapnnto ıntilıim il- Mussolini'nin garantileri ve 
manlnrının önlrrlnc kadar ş:tmll bulun- Jsviçre. 
maktadır. Mıtt ponto İta!\ n dan geçen e- z h 11 ı , 
sa.alı demir~ olunun nıilntf'hn nolctnsıdır. unc • 8 n talya nın harbe gir-

Heşlncl m wıı tarlrun Slrllya nın ş:ırk mı:s l hakkın~:ı şimdiye kadar b1;1radn hiç 
sahilleri açıklnnndadır V<' bu tarla a) nı blı resmi nıt talca acrdcdılmemışllr BU· 
zam:ınd!I l\11'.'slnn boğazını cin ıhtıva' cyl<'· ı yuk bır tesir uyandırmış olmakla beraber, 
mı.:ktf'dlr. havadıs İsviçre halkını hayrete düşUrme -

Llbyn sııhıllcrl açıklarında dn Oc: mil - mıştlr . 1 . 
hlın mayn tnrl IBI t sııı C"dllnııştır. Bunlar- B Musolınl nln ~ıçre de dahıl olmak 
dan birlııı Biııgn:ı:i limanı mıntakasındndır üzere, diğer ınllletlerı harbe sürllklcmek 
ve dl~C'r İkısl, bırıbırlııı tlkiben Alısır hu- niyetinde olmadığına dair ~cyanalı , cmnl
ducluna kadar gltmekt('(hr 1 yetbahş tel!'ıkkl edllmektedır. Mamnll~ ı.s

Dokuzuncu nıcıyn tnrlruıı Rocloıı adl\Sı . viı;;re'n ' \'azlyctl daha nn?-lkleşmışlır 
nın şimali ı:-arbıııındrn blll;ilanıakta ve on Çlınkll ıdl tamamen muharıplcrle ihata 
iki ada sularını !,eros italynn ııssU de da· edılmış bulunmaktad!r , 
hll olınalt U:ı:cre lhtlvn rtnıcktf'dtr. 1 Bulgarıstnn da 

Nihavct nmlrnllık dairesi , blltıln Am:ı- Sofyn, 11 a.a. Hoytcr: İtalys.'nın 

Sabah gazeteleri, İtalya'nm Almanya'nın 
yanı başında muharebeye girmesini anla -
yış ve sempati ile karşılamıştır. Duçe ta -
rafından kara ve deniz komşularına veri • 
len teminat burada yatıştırıcı bir tesir ha -
sıl etmiştir. 

Pcster Lloyd gazetesi, yarı resmi mahi
yette bir makalede Macaristan'ın Avrupa 
doğu cenubundakı sılihlı ihtilifın haricin
de kalmak için elinden geleni yapacağını 
bildirmektedir. Macaristan'ı ilham eden bu 
kuvetl i barış arzu ve azminin dışardan bo
zulmıyacaiını iımit c-tmek icabc'.ier. İtalya 
tarafından verilen s:ırih teminat bunun dc-
lilidir. 

Romanya' da 
Bükreş, 11 a.n. - İtalyanın ilanı harp et

mesi Romanya'da derin bir hayret uyandır
mıştır. Romanya'da son dakikaya kadar l
talya'nın harp harici kalacagı zannedılmck
te idi. Şimdıye kadar resmi hiç bir akluli
mel olmamıştır. Yeni hiç bir askeri tedbir 
alınmamış ise de, ıhtiynt efrat bakiyesinin 
diınkti çağrılması romen ordusunu sefer • 
berlik kadrosuna iblac etmıştir. 

ispanya' da 
Madrid, ı 1 a.a. - Mndrid siyasi mahfil

lerinde İtalya'nın tarzı hareketinde hiç bir 
degişıklik husule getirmedigi beyan edil • 
mektedir. 

Avusturalya' da 
Melbume, il a.a. - Başvekil B. Menzi

es. harbe gırmek için İtalyanların en zcli -
iane bir zamanı intihap ettiklerini beyan 
etmiştir. 

ltalya'run buyuk bir deniz mağlübiyetine 
ugrıyacağını ve ltalyanlann, kendilerini 
harbe surukliyen $Cflerini telin cdecckle • 
rini tahmin etmektedir. 

Kral - İmparatorun karariyle bu
günden itibaren bütün cephelerde ic
rayı harekat eden kıtatın kumandanlı
ğını deruhde ediyorum. Umumi erka· 
nıharbiye reisi mareşal Badoglio'yu 
vazifesinde ipka ediyorum. Bundan 
başka mareşal Badoglio'nun emrine 
tabi olmak üzere mareşal Graziani'yi 
ordu erkanıharbiye reisliğinde, ami
ral Cavagnari'yi donanma erkanıhar
biye reisliğinde ve genaral Priçolo'
Y' ··a erkanıharbiye reisliğinde ip· 

olacağıdır. . 
Burada ikamet etmekte olan ıtal • 

yanlar B. Musolini'nin beyanatına 
karşı açıkça istikrahlarını ilan etmek
teclir. 

\'utluk kara sularının da mnynlar dolayı - harbe glrmesı Bulgnristan'da hayret uyan
slylc trhllkcli oıcıuı:;ıınu bıldırmckledır. ı dırnıamı tır. Memleket slikOnetl muhnla:ım 

l l 
'l · d k · etmektedir Haberi hueusl nllshnlarında 

ta yan gemı e.rm e ı e§ya verm ga7.etel<'r, Balkan siyasetinin bltn- Japonya'da 
sigorta edilmiyor rnflık olmaktn berdevam bulunduğunu Tokyo, ıı a.a. _Hariciye :nazın bu A • 

ı . kavdedlyorlar. Umumi intiba Sovyetler 
Londra. 11 a ıı. ııglllz sıgortncıları, BlrllğinlR doğU • cenup Avnıpnsındn ban- balı, hariciye musteşarı Tani'nın, italyaa 

herhanh-i bir ıtalynn geır\lelnde _bulunan şın muhafazası için şiddetle çalışmakta ol- maslahatguzarına japon hilklinıctinin İtal-

Yunanistan• da 
cşyı~nın sigorta edilenılyccl'.'ğlnl bıldlrmlş· 1 duğu merkezindrdlr. yanın ihtilafı uzak şarka teşmil edct:ek ma.-
k~~ M . 'd 

Ati na, 11 a.a. - Havas: İtalya'nın 
harbe girdiği hakkındaki haber muh
telif mahfillerde büyük bir endişe ha
sıl etmiştir. Bu mahfiller Akdenizde 
seyrüsefainin hüriyet ve emniye~ini~ 
Yunanistan için hayati bir ehcmıyetı 

Sigortacılar, Akdenlzde slgoıta tc:ln hlc: acarıatan a hiyette her türlli hadiseden içtinap etmesi-
blr tarife vcıemlycccklerınl de nyrıcn söy- Budapeşte, 11 a.a. - D.N.M. ajansı bil- \ni şiddetle arzu etmekte oldugunu bildir. 
!emektedir diriyor: diğinı beyan etmi&tir. 

'lrum. haiz olduğunu bildirmektedirler. 
Roma'dan ayrılanlar Mevkut bir talime çağrılmış olan 

Roma, 11 a.a. - D.N.B. ajansı bil- 1935 sınıfı terhis edilmiş 1934 sınıfı 
diriyor: silah altına çağrılmıştır. 
Fransız sefareti erkanı, bu akşam lngiliz ve ita/yan tacir ve 

saat 20 de, hususi trenle Roma'yı bankacılarının vaziyeti 
terkedeceklerdir. Londra; ıı. a.a. _ l~an bank.alan 

Son trenler Fransız - İtalyan hu- F k b .. . . y 
1 

bugün kapalı kalmışlardır. a at an-
dutlarını dun akşam geçmıştır. ? · ka memurları, hareket hazırlıkları için 
cular meyanında birkaç diplomat ıle . bankalara gelmişlerdir. Bazı şeflerde 
Polanya kardinalı da vardı. çalışanlar arasındadır. Fakat şeflerin 
İstihkam askerleri huduttaki dina- ekserisi İngilteıı:'den hareket etmiş -

mitlenmiş köprüleri işgal etmi~tir.. lerdir. 
Resmi malumata nazaran, asken Öğrenildiğine göre, 1ngiltere'deki i-

kumandanlar, genelkurmaya mensup talyan bankaları memurları ile İtalyan 
subaylarla milli müdafaa nez~ret·l·e~~- tüccarı nisbetinde ltalya'daki İngiliz 
ne mensup subaylar, merkezı huku- bankaları memurları i!r. ingiliz tüccar
meti terk ile diğer mahallere gitmiş- !arının serbestçe memleketi terketmc-
lerdir. leri hususunda mutabık kalınmıştır. 

Maynlanan mıntakalar Mamafih İngiltere'rieki bazı İtalyan 
Londra, 11 a.a. - Venedik körfezi dönmekten ise Amerı~a'ya yerleşmeyi 

ile Quarnero körfezinin bazı kısımla- tercih eylemektedir. 

libya'daki İtalyan üsleri 
bombardıman edildi 

Londra, 11 n a. - t ngillz rad:> olan bu 
nkşam şu haberi vermiştir : 

Bu sabah t:rkendl.'n inglllz hava kuvet
lerl, ı.lbya'dakl ltalyan llslcrinl bfıylik mu
vatrnki\•ctle bombardıman etrnişlcJ dir. 

Yeni dilşmnn gafil ııvlanmı§tJr. Tayya
re ıneydanları bombardıman edllmlıı. mu -
hlmmal depolannn hllcum edilerek bura· 
!arda yangınlar çıkanlmıştır. Ha'llR dil.fi 
bat.aryaları, !ngtllz bombardıman tayyare
lerine at~ş açmıııtır. Faknt umumiyet iti
bariyle lnglllz tnyyarelerl, nz mukavl'.'met
ıe ka~ılnşmışlardır. Uç lnglllz tayya.reel 
tısırline dönmemiştir. 

ltalyan tahcqşütlcrine hücum 
Kahire, 11 n.a. - İngiliz hcwa kuvetle

rlnln hir tebliği, bütün şarki Llbya'da ve 
ltalyan şnrkt Afrlka.<ıında dU man tnhaş • 
şUtlerine hücumlar yapıldığını bildirmek
tedir. 

Diğer bombardımanlar 
Londra, 11 a.n. - İngiliz radyolarının 

blldlrdlğine ı;llre, ltnlyan mUstemlekele
rinde, lnglllz mlıstemlekelerl için bir teh
dit teşkil edebilecek hnvn kuvctleri kamp
larının ekserisi, alçaktan uçularak bom
bardıman edilmiştir. Llbyn'dn yapılan 
bomb:ırıtımnnlardan başka. italyan şarki 
Afrlkasında, ezcUmle Asmarn'daltl hn'lr'n 
meydanları da bombardıman edllmlotir. 

Malta'da alarm 
rının Ve bu .. tu"n Arnavutluk kara sula- İngiltere'deki italyan bankaları ve Maltn, 11 a.a. - Harp llAnı haberi, bu-
rının mayn dökülmek suretiyle tehli- İtalyan müesseseleri, muhafaza servi • rada btiyUk bir sUkOnctıe kıırııılanmıştır. 
keli hale konulduğu bugün bahriye sinin kontrolü altına konulmuştur. Maltn'da dört de!a nlo..nn iııarctl verllml~-

nezaretinden tebliğ edilmiştir. . ~ranıa Somal''sında .. ur. B. Attlee'nin be)'anatı 
Tevkif edilen italyan vaporu Cıbutı; 11· a.a. - Fransız Somalısı Londra ıı a.a. - Royter: Bugün avam 
Ottova, 11 a.a. - Dün Montreal'- ile Habeşistan arasındaki köprüler a-1 kamarası~da B. Attlee, B. Churchill'in ye

dan hareket eden İtalyanın Caronile tılmıştrr. Buradaki fransız kıtalarının rine askeri vaziyet hakkında beyanatta bu-

k·1 maneviyatı mükemmeldir. ıunmuştur: 
vapuru Quebec'e 290 ı ometre mesa-
fede Saint • Laurent nehrinde tevkif Toplantıda görüşülen işler B. Attlee, B. Churchill ile m.U~afaa nazır-

b 
Roma, ıı a.a. - D.N.B. İtalyan na- lıırmın buttin zanıaıı.larını mıllı müd. afaa 

ve zaptedilmiştir. Mürette at vapuru . 1 d' d 
d 

zırlar meclisi, Duçenin riyasetinde, işlerine tahsis etmeleri ıcap ey e ıgın en 
Yakmak istemişse de Kana a m. ayn d 1 • ı· 1 . kd 1 yacagını 

d 
h 1 1 bugün yaptığı birinci fevkaliide harp o nyı gız ı ce senın a o unamı . . 

gemileri vaktinde mü a a e etmış er- .. h. haber vermış ve İtalya'nm harbe gırmesı 

d
. toplantısında bazı mu ım harp kanun kk d d nJ .. 1 · t ' 
ır. . . . ha ın a a şu arı soy cmış ır: 

"intihar,, eden İtalyan vapurları )arı ve aynı zamanda harp vazıyetı ıle ··-Bu derece az bahaneli bir karar bul-
Madrit: 11. a.a. - Algesiras !ima • harp ekonomisini aliikadar eden mü. mLlk nadirdir. İngiliz ve fransız hukumet

nında kendisini batırmış olan İtalyan him bazı tedbirler kabul etmiştir. !eri, maruz kaldıkları mütemadi hakaret • 
. Ch 1• Duçenin teklifi üzerine tamamı ve- tere rağmen sabırlarını ısbat etmişlerdır. 

vapuru 10.000 ton hacmindekı .e ı- rd 
1 ya kısınıküllisi düşman devletler te- Musolini'nin kararı, demokrasile en 

na vapurudur. Elli dokuz tayf ası~. e baasına ait bütün emlak müsadere edi- kazançlar temin etmek ümidi ile maddi vcı 
iki yolcu sandallarla İspanyada kam lecektir. alçak duşiıncelerin mahsuludür. 

La Linea'ya çıkmı§lardır. İkı'ncı· bı·r karar, harp mıntakası ad- it l · k l rı 
İki bin ton hacmindeki Numbolia a yanın gemı ayıp a 

dcdilecek ve bu suretle askeri nizam İtalya, şimdiden, muttefıklerin deniz 
adındaki diğer bir İtalyan kargosu da altına konacak araziyi tahdit eylemek kudretini tn.tmıştır. 14 italyan gemisi mü • 
Cebelüttarık limanında kendisini ba· tcdir. sadere edilmiştir. Oç italyan gemisi kendi 
tırmıştır. Tayfanın yarısı sandallarla uıyfası tarafından batırılmıştır. Diğer on 

k 1 Alınan dig" er bir tedbire göre bütün , 
Lalinea'ya çıkmağa muvaffa o muş· iulyan gemisi muttefik limanlardadır.' 

. . 1 gıda maddeleri fiyatları, tarifeleri, ki· it'' !ardır. Diğer yarısı ingılız vapur arı B. Attlee, bundan sonra B. Rooscve ın 
. ralar, maaşlar ve yevmiyeler, harbin · d · t' '·' · tarafından esir edilmiştır. beyanatını methetmış ve emış ır .... · 

devamı müddetince değişmiyecektir. .._ Bu beyanattan, dunyadaki bur mil • 
ltalya'ya düşen vazifeler Adliye nazırının bir teklifi üzerine Jetler ilham almalıdırlar. B. Roosevclt'in 

Roma, 11 a.a. _ D.N.B. ajansı bil· harp halinden istifade etmek suretiy- müttefiklere tcıılimatta bulunacası hak -
le işlenecek suçlar hakkındaki cezalar kında verdiği teminata, yol 1)-e kadar uzun 

Jiriyor: . k 1 ve zor olursa olsun, medeniyet davasının 
1 d • R 1t ı n harbe iki mislıne çı arı mıştır. 

Popo o ı oma, a yanı nihayet galip gelecegini muhakkak bir hale 
, irmesi münasebetiyle yazdığı maka- Bundan başka bazı yeni fevkalade 
o '] d 'hd 1 E .. sokmaktadır." lede Akdenizdeki İngiliz - :Fransız vergı er e ı as o unmuştur. zcum-

kıra it, ve 1 iaht 

ve hükümet ôzôlara 

Londra'ya geldiler 

kuvetlerinin henüz olduğu gibi dur- le, silah altına çağrılanların aileleri 
duğunu ve İtalyanın çetin bir vazife için bir yardım sandığı kurmak üzere Norveç 
karşısında bulunduğunu z.ir~ Tun~.s, fabrikalarda çalışan amelenin yevmi
Fas ve Korsika kuvetlerının henuz yesinden yüzde iki nispetinde bir ver. 
muharebelere girmemiş olduğunu ha- gi alınacaktır. Bundan başka kazanç
tırlatmakta ve fakat İtalyanın vazi- lar üzerinden de yüzde beşten yüzde 
fesini ifa kabiliyetinde olacağını bil- yirmiye kadar hususi bir vergi ciba -
dirmektedir. yet olunacaktır. 
Gazete, B. Mussolini'nin komşu mem- ltalyan menfaatlerini Brezilya 

leketleri harbe sürüklemek istemedi- koruyacak 
ği hakkındaki beyanatını bilhassa Roma, 11 a.a. - Stefani ajansın'ın 
kaydetmektedir. Bu devletlerin ken- Rio de Janeyro'dan aldığı haberlere 
di menfaatlerini Polonya, Norveç, göre Brezilya hükümeti Fransa'da, 
Hollanda ve Belçikadan daha iyi ko- İngilterede ve fransız ve ingiliz müs
ruyup korurnıyacakları görülecektir. temlekelerinde ve manda altındaki a-

Regime Fascista, Musolini tara- razide İtalyan menfaatlerinin himaye
fından sayılan devletlere İtalya dil§· ıini kabul etmiıtir. 

I..ondra; 11. a.a. - Norveç kıralı Ha
akon ile veliaht prens Olaf dün saat 
21.55 de Londra istasyonuna gelmiş -
terdir. İngiltere kıralı kendilerini is • 
tasyonda karşılamış ve otomobillerle 
Buckingham sarayına hareket edilmiş
tir. 

Norveç başvekili Yohın Nygards -
vold ile hükümet erkanı ve bazı zabit
ler de Londra'ya gelmişlerdir. 

. 
lf alya Sovyellerle 
normal münasebet 

kurmak isliyor 
Moskova ve Bükreş de 

karşllık.lı olarak 

elçiler gönderecekler 
Roma, 11 a.a. - Stefani ajansının 

diplomasi muharriri yazıyor: 
İtalya, Moskova'daki italyan ve Ro

ma'daki sovyet sefirlerinin vazifeleri 
başına dönmeleri keyfiyetinin de gös
terdiği veçhile, Sovyetler birliği ile 
normal münasebetlerde ve mesai bir-
1 iğinde bulunmak arzusundadır. 

Romanya - Sov.vetler Birliği 
münasebetleri 

Bükreş; 11. a.a. - D. N. B. ajansı 
bildiriyor : 

İyi malumat alan mahfiller, Sovyet
Romen münasebat1nın yakında normal 
bir hale gireceğini tahmin etmekte • 
dir. Biikreş elçiligi iki seneden faz. 
la bir zaman bir maslahatgüzar mua
vini tarafından idare edildikten son
ra, Moskovanın Bükreşe yeni bir elçi 
göndermeğe karar verdiği bildirili
yor. 

Sofya sabık elçisi B. Lavrentieff'
in Bükreşe tayin edileceği söylenili
yor. 

Romanya da Moskovaya yeni bir el
çi gönderecektir. Sabık hariciye nazırı 
B. Gafenko'nun sıhhi sebeplerden 
dolayı bu vazifeyi reddettigi bildiril
mektedir. İş nazırı B. Yalea namzet 
olarak telakki edilmektedir. 

. 
ltalya'ya harp ilôn 
eden memleketler 

Roma, 11 a.a. - Stefani ajansın
dan: 

Cenubi Afrika ittihadı maslahatgü
zarı hükümetinin emri üzerine, hari
ciye nazırı Kont Ciano'dan pasaport
larını istemiş ve bu talebin, İtalya ile 
cenubi Afrika arasında harp halinin 
ilanı mahiyetinde telakki edilmesi 
lazım olduğunu tasrih etmiştir. 

* 

. 
lngiltere, Fransa ve 
Amerika' da tevkif 
edilen İtalyanlar 

(Başı 1 inci sayfada) 

bildinlmektedir. İtalyan el~isi ile memur
larının memle1tcti terketmek üzere huıl\ol 
!andıkları haber verilmektedir. 

Kıbru'ta 
Kıbrıs'ta, Musolini'nin radyo ile söyledi· 

ği nutuktan sonra bütlin asker olacak yq.. 

ta bulunan İtalyanlar derhal tevkif edil • 
miştir. Adada, her gece Iliık sondünne u .. 
sulü tatbika başlanmıştır. 

Yeni Zelanda'Ja 
Yeni Zelanda'da, faşist temayiılitı ma ~ 

lfim olan bir çok italywı, bugun Velling • 
ton'da tevkif edilmilitir. Nazır Traser, i~ 
beden mütemmim bütün tedbirlerin alına • 
cağını beyan etmiştir. İtalyan konsolosuna 
nvdetini teshil için icabeden tedbirlerin a
lınmış olduğu bildirilmiştir. Konsoloshane 
muhafaza altındadır. 

Avusturalya'Ja 
Avusturalya'da, her yerde italyanlarm 

tevkifine devam edilmektedir. Takriben 
8.000 İtalyanın çalışmakta olduğu Qeens • 
land şeker kamışı tarlalarında, hususi asker 
ve polis tedbirleri alınmıştır. 

Resmi rakamlara nazaran takriben 27 bin 
halyan Avusturalyada ikamet etmekte ve 
bunların 14 bini Avusturalya tebaasına geç
miş bulunmaktadır. Camberra'da 1000 itl
yanın tevkif cdılmiş oldugu tahmin edil • 
mektedir. 

Rodezya' da 
Cenubi Rodezya'da, hududun yakınında 

bulunan İtalyan ve sair ecnebilere karşı 

acil tedbirler alınmıştır. 

lngiliz Hindistanında 
İngiliz Hindıstanında 200 İtalyan tevkif 

edilmiştir. Diger italyanların ekseriyetırl 
teşkil eden misyonerler, serbest brrakıl -
mı§tır. 

Tunua'ta 
Torlno, 11 a a. - Stampa gazetesine 

garp Trablus'undan bildiriliyor: 
Tunus'tıı ı;ece polis tedbirleri çok art

lınlmıııtır. Itahanlnr gittikçe daha çok 
ttıclz edilmektedir. Başlıca caddeler ve cl
vnrd:ıkl yollar barikatlarla lmpatılmıştır. 
Münakalllt tamamen durdurulmuştur. Bir· 
çok blnalann ı;;atılnnnda mltralyoz yuva -
!arı gl!rlllmektedlr. Birkaç glln eve! klllse
nin önUne birkaç tnnk konulmuştu. Fakat 
yeni u;nıınıl vali Peyrouton un muvasala
tındıın sonrn bunlar kaldırılmıştır. Yeni 
valinin muva.salatı arap ve yahudl nınhfll
lerlnde fena bir intiba hasıl etmiştir. ZI· 
ra bunlar yeni vnllnln ikameti esnasında 
mllllY•'tperver araplnrla komUnlst yahudl
lere karıp aldığı tedbirleri unutmamışlar -
dır. 

Florida'da 
?.Urun! - Florlda, 11 a.a. - l\llaml'de 

ltalynn fahri konsolosu B. Graetanl, İtal -
ya'nın ııa.nıharbl üzerine derhal istifa et -
miştlr. B. Graetanl, bu mıntakada bulunan 

Simla, 11 a.a. - Hindistan umumi diğer 4000 amerıkalı ltnlyan namına.. B. 
valisi, İtalya ile harp halinde oldu- Musolinl'nln karannn bf'yanı teessüf etti-
~ • tı • • 1 ~fol bildirmiş ve İtalyanın harbe g!rmeme-
gunu ılan etmıştır. si icap ettiğini düşündUklcrinl de ilt\ve ey-* lem iştir. 

Vellington, 11 a.a. - Başvekil Fra· Londra, 11 a.a. - Avusturalya'da 
ser yeni Zelanda'nın bugün memleket 17 bin İtalyan tevkif edilmiştir. 
saati ile saat 10/ 30 dan itibaren İtalya Fransız ordusuna girmek İ6fiyen 
ile harp halinde olduğunu beyan et· İtalyanlar 
rniştir. Marsilya, 11 a.a. - Marsilyada otu-

* ran İtalyanların yüzde 75 i, fransız 
Elizabethvilla, 11 a.a. - Belçika makamlarının emrinde çalışmak Uzere 

Kongosundaki bütün İtalyanlar en- angajman imzalamak istediklerini bil-
terne edilmiştir. dirmişlerdir. 

1 

• 
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Paris'in tahliyesi devam ediyor 

Fransızlar siddetle 
..::> 

mu avemet ediyorlar 

uı:u s 

Harbin İlalya'ya 

tahmil edeceği 

mecburiyetler 
(Bası ı. ıncı say/ada) 

ye göre, fransız kıtaatı, Libyadaki İ-

Mü e ik tayyarelerinin 
yaphklan ta rruzlar 

Motörlü ve zırhlı kollar, cephane depoları, 

köprüler ve yollar hasara uğratıldı 

164 m. 1 2 K 
31.7 m IHG:. l{CS • 
19.74 m. liJHJ!°> ({C 

ÇAı M A: 1 

12.30 Program, ve mcml 
12.35 AJans ve meteo ı J · Majino hattından Alman mevzileri talyan kıtatına karşı hareket etmekte Londra, 11 a.a. - Bava nezareti ta- ı 150 alman tankı daha tahrip 

edildi b b d d•ıd• ı k 1 büyük bir memnuniyet duyacaklardır. rafından neşredilen resmi tebliğde Om ar iman e } 1, yangın ar Çl tJ ~;~ır •. çokta~beri Musolinin tamah büyük ve ~~ta hacimde bombardıı:ı~n 
ettıgı hır yerdır. Fakat Londradaki ı tayyarelerının muharebe cephelerının Londra, 11 a.a. - İngiliz bombardı· 

1 12.50 1 uzik: nıu 1H' f 
13.30 14.00 Muz :: ·u 

Necir A ı ). 
ı -Os kar ·" b 1:0 2 - Paul L n e: (Başı ı ıncı sayfada) Pariı'te vazıyet kanaate nazaran, 500 kilometrelik su- hemen gerisindeki düşmanın muvasa- man tay~areleri. dün,_ 150 al"2an t~n-

Şarkta, düşman. garpten ve cenubu- Faris, l l a.a. _ İngiliz sefareti Pa- suz bir çöl, bu mevsımde .ıırhh k\taat la hatlarını bombardıman ettikleri bil- kını tcıhrıp etm.ı_şlerdır. Aşagı Sınc 3 - Hanns Lohr: 

garbiden Reims'i geçmek için, Vesle risi tcrketmiştir. Paris bankaları açık için geçilmesi müşkül olan bir mani 1 dirilmektedir. 1 ~~nta~~sında ~uşı:ıa~ın zırhlı teşek · 
ve Ardre vadilerinde ağır tank kütle- bulunmaktadır. Birleşik Amerika se· teşkil etmektedir. Libyada 200.000 ve Abbcville, Amiens, Beauvais ve Ro- kullerı ızaç edıJmıştır. 

(vals) , t 
18.00 Program, ve mc-n e 
18.05 Muzık: cazband (P · 
18.30 M urik: fasıl heyeti s 
lll.00 Konuşma (dış pol t 'V 
19.20 Muzı . Çalanlar: 

lerini sahaya sürmüştür. farcti elan Paristedir. Habeşistanda 50.000 İtalyan asekri uen mıntakalarında alman zırhlı ara- Trondheim bombardı.man 
Champagne'de, düşman gece, Aisne- Paristen ayrılan sefaret heyetleri mevcuttur. Bunların hepsi, ia<:elerini 1 baları, motörlü kolları ve tahşidatı ~ edildi 

in cenubuna yeni fırkalar geçirmiştir. salimen mevritlerine muvasalat et- temin edecek olan deniz münakalcitı- bombardıman edilmiştir. Somme, Ais-
Çarpışmalar, şatakıa b raoer, bil- mişlerdir. Heyetler yolda alman tay- nın idamesine bağlıdır. 

1 

ne ve Meuse nehirleri iızerindeki Londra, 11 a.a. - Hava Nczaretınin teb-

Fersan, Refik :Fersaı1" 
zaffer İ!kar. . 

tün Laretourne ırmağı boyunca ye- yareleri tarafından bombardıman e- Royter ajansını'n Londranın iyi ha- köprüler de bombardıman edilmiştir. ligi: Bugun öğleden ~onra, sahil muhafaza 
n_iden. başla.mıştır." Laretourne'in ge· j dilmişlerdir. ber alan mahfileı:inden öğrendiğine D_üşmanın cephane . depoları hasara hava kuvetlerim zc mensup t'lyyareler, 

1 - Zavil peşrev•· 
2 - Mehmet aga - ı 
(Bulunmaz hır nevcı~ 

çıtlerınde şıddetlı çarpışmalar olmak * göre, Akdeniz haricinde büyük İtal- ugratılmı tır. Trondheim limanında d.ı man deııiz kuvet-
tadır. Kıtalarımız, Attigny'nin cenu- Royter: Bu sabah safak, Pariste yan deniz kuvetleri yoktur. Hemen 1 Charkvillc ile Fumay arasında Ar- lcrıne ~u;aFfak yetle huı:umlar ~apmışl~r-

3 - Zıya bey - ıııı 
guzcle bir bıkın)· le 
4 - •• , • - Zavıl tur 

b d ·· dd" k b"l h"' 1 •. 1 . 1 d d 11 d •dır. 1kı duşman kruva ru ve b.r naklıyc 

d
unb a

1 
mutea ıt m~. a ı u_cu~ ar- renksiz ve mağmum olarak sökmüş- butun talyan donanması Akdenızd~ ennes ormkanın an geçen yo ar a gem:sine bombalar isabet etmiş ve diğer 

a u unmuşlar ve duşmanı cıddı za- tür Bütün sehir dumanla örtülüdür toplanmıo::tır Ve Süvey" civarındakı yangınlar çı arılmıştır. b" k b b h • d .. 

mail oldum). ~ 
5 - •••• - zavil tU 

• w • • • • ~ • ~ , ırço om anın arp gem erı ara'iın3 uş 
yıat? ugr~tmışlardır. Çünkü yangın bombaları, civardaki deniz üslerinde pek az gemi vardır. Prusya nın ~en mıntakasında ve tuğu gorulmüştur. Tayyareler mir, dıiş-

bar diyemem). f1 
6 - ili Selım ıı 
(Olmuş nişanı urı ııı 
7 - Zavıl saz se!?I~ Aısne ıle Meuse arasında, düşma- mahallerde yangın çıkarmıştır. Seine Eritrenin iki limanı olan Musavva Ruhr'da askerı hedeflere taarruz e- man avcı tayyarelerinin ve hava dafi ba -

nı~ b?tün hücumları geri püskürtül- boyunca bir köprüden ötek" köprü ı ve Asab limanlarının müdafaa tertiba dil~işti~: Dör.t i_ngiliz tayyaresi üs: taryalarının ş"ddetli mukavemctı ile kar -
muştilr. gözükmemektedir. Nitekim, Concor- tı iyi olduğu gibi İtalyan somalisi lerıne donmemıştır. Hava kuvetlerı şılaşmıştır. İki tayyaremiı ussune donme-

Hava kuvetlcrimiz, Mannheim, Ne- de meydanının bir tarafında duran limanları müdafaalarının da iyi oldu- takviye edilmiştir. mıştir. 

19.45 M cmleket sruıt 3yşr1· 
teoroloji haberleri; 

20.00 M uzik: kadın geçıt11 
hır: Ruşen Kaın. 1' 
Çağlai Fahri K~puı. 0 hun, zzettin ÖktC· 

ustadt Frankfort meydanlarını ve bir adam da meydanın öbür tarafın- ğu zannedilmektedi~ !-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Völkingen yüksek fırınlarını bom- dakini frkedemiyordu. 
bardıman etmişlerdir. Muhacirler, ekserisi yayan olarak 

demiryolu istasyonlarına gitmekte 
idi. Ekserisi önlerinde çocuk araba-

Alm n 1 
P iyasaya çıkarılacak kahveler kız okuyucu sıra iJt· 

20.35 Temsil. 
İstanbul, 11 (Telefonla) - 8603 çu- 21.35 Serbest saat. ~ 

vallık bir kahve partisi yarın piyasa- 21.45 Muzik: Riyasetic) 
lebUğine Deniz hava kuvetlerinc mensup bir 

filo, Rostock civarında Heinkel tay
yare fabrikalarını bombardıman et
miş ve kısmen yakmıştır. 

ları ve yahut götürebilecekleri eşya- , .. • 
yı hamil küçük arabalar itmekte idi. 1 gore vaııyel 

3 .000 Yugoslav işçisi 

Alma nya'ya gidecek 
Ya çıkarılacaktır. (şef: İhsan Künçe;:,· 

1 - A. Thomas: P 

Belgrat; 11. a.a. - D. N. B. ajansı 1 dan marş. ~ 
Askeri vaziyet 

F aris, 11 a.a. - Fransız tebliği, Ma
ginot hattını çevirerek arkadan hü
cuma matuf olan Champangne'daki 
alman tazyikının gevşediğini göster

Paris gazeteleri, bugün son defa 1 
olarak çıkmıştır. Gazeteler Musolini-ı Führer'in umumi karargahı; 11. a.a. -
nin İngiltere ve Fransaya harp ilan Salı tebliği : 
ettiğini bildiriyordu. Baskı makina- 1 Manş denizi ıl.: Meusc arasında bü
ları sabah saat ikide durmuştur. Pa- yük muharebe bütün ~iddetiyle devam 
riste, bir tek haber sayfası neşredil- etmektedir. Sağ cenahta ve merkezde, 

bildiriyor': Lise ve orta mektebe alınacak 2 - Saint - Saens: 
3-ilnciı parça. 115 

G:ı"etelcr vazın 3.000 'Vugrıslav ışçi- I talebeler 3 - J.'. Popy: Prov• 
,inin Almanva'ya gideceğini bildir - do eğlenti (uvcrtur)· 
mel-tedirler. İl·i 1,i., "tevsim işçisl ge- fstan}ml, 11 (Telefonla) - İlk mek- 4 - Lacome: Kot~ 

mektedir. 

teplerin haziran devresi imtihanları Giriş, B - ŞaınP3 
,.en senrdenbcri Almaı,ya'da kalm ştır. mukaleme, D - J{ 

S 1 d b · Si d . .1 • bitti. Bu sene devlet hesabına orta caklar, E Serp~ .. t n '" ene c~ en erı ovc 1 ma en ışçı erı ..... .. 
Taarruzun diğer cenahında, nehir

den aşağı Seine'in öbür tarafına iler
lemeğe matuf bütün alman teşebbüs

mektedir. mağlu..p olan fransız ordularının takibi d 
mekteplerle liselere· alınacak talebe 22.30 Memleket sa t ayarı· 

Ruhr ma enlerinde çalışmaktadır, · t 
Bunlar memleketlerinın örf ve adetle- !erin miktarı 2000 olarak hesap edil-! rı: ziraat, esham ·cı fi Fransız kabinesinin toplantısı fasılasız devam cdiyo~. 

l·-· h b ·1 k d" yo - nukut borsası J) 
rini serbestçe tatlıik etmektedirler. 'c ıgı a er verı me te ır. ı 22.50 Müzik: cazband (P fi Fransada bir mahal, 11 a.a .. - Ha- Reims ve Argonnc nr asında şiddetli, -- - l 23.25/23.30Yarınki prograJ!lo leri durdurulmuştur. vas: fakat semereli muhar ... belcr cereyan et- lzmirde bir delinin yaptıkl arı • • • • • Merkezde, tebliğ, Fransızlara yeni 

m evziler işgal imkanını veren )'eni 
bir sevkülceyşi ricat vardır. Bu yeni 
mevzilere henüz hücum olmamıştır. 

Nazırlar meclisi, bugün öğleden rnektedir Birkaç yerde alman kıtaları I 
sonra toplanmıştır. Ordular mıntaka- mü:ıim düsman kuvet' ,., r virmi ler- ngilt•enin kaybettiği gemiler İzmir (Hususi) - Akşam üzeri --< İNGİLİZ RAPfO 

Bahribaba parkına giden Nuri namın- ! lNGİLİZ Hadyo şırketıııl0 
da biri, ansızın kadınlara saldırmış ve Broadeastıng Corporatıoıı~ 

Yeni İngiliz kıtaatının karaya çıktı
ğı ve diğerlerinin de yolda olduğu 

hakkındaki beyanatlar efkarıumumi
yeyi pek ziyade takviye etmiştir. 

sında bulunan başvekilin yerine, top- dir ve bunları tahrip edeceklerdir Ver
lantıya B. Chautemps riyaset etmiş- diği ciddi ve kanlı ıa) ıat ve ı.':ıiıhım 

Londra, 11 a.a. - Amirallık tara . 
fından neşredilen bir tebliğde aşağı
daki gemilerin kaybolmuş addedilme
leri lazım geldiği bildirilmektedir: 

. ~ . lerdc haber ncşriyau pro .. 
Jerhal hır telaş olmuştur. Polısler ye-tir. mikdarda esir ve kaybett" i malzeme-
tişmı_ş ve bu şahsı yakalayınca deli ' ta~~f;~e Almanya kuvayı külliyesini den dolayı dusmanın mukavemet kuv -

harba sok tu veti gittik~c azalmaktadır. Gloriaus nakliye vapuru, Crma pet
rol vapuru, Oil Pioneer, Akas fa ve 
Ardent. 

oldugunu anlamışlar, hastaneye sev - TÜRKÇE 2110 

Alman hatları bombardıman 
edildi 

Bale, 11 a.a. - Royter ajansı bil
d iriyor: 

Maginot hattının cenubundaki fran 
ıız topçusu Rhin'in öbür kıyısındaki 
alman mevzilerini bu sabah erkenden 
t ekrar şiddetle bombardıman etmiş
tir. Mitralyöz ateşlerine dört bombar
dıman karışmıştır. Müteakiben Al
manyada biri çok büyük olmak üzere 
iki yangının alevleri görülmüştür. 

Alman hatları üzerinde beş aydınlatı· 
cı fişeğin düştüğü görülmüştür ki 
bunların bir fransız tayaresine bom
bardımandan tevellüt eden hasarları 
anlamak imkanını vermek 
dığı zannedilmektedir. 

için atıl-

Londra, 11 a.a. - Londranın sela
hiyettar mahfilleri, Almanyanın bu
günkü muharebeye kuvai külliyeleri
ni sürdüklerini ve bu suretle muha
rebeyi kaybetmenin Almanya için 
harbin kaybedilmesini intaç edece
ğini bilhassa kaydetmektedirler. 
Diğer taraftan iyi malUmat alan 

mahfiller, üç dört gün zarfında çok 
şiddetli bir alman tazyikına intizar 
edilmesi icabedeceğini zannediyor
lar. Düşman Rethel bölgesinde bil
hassa tank itibariyle müthiş zayiat 
vermiştir. 

İngiliz radyosu, ricat emri verildi
ği zaman ingiliz kıtatının ve istih
kamcıların geride kalarak köprüleri 
berhava ettiğini bildirmektedir. 

Ruzvelt'in nutku Londra ve 
Amerika' da İyi karşılandı 

Amerika bitarafhk 
İtalya'ya da teşmile 

kanununu 
karar verdi 

Vaıington, 11 a.a. - Reiııicümhur seçimi için cümhuriyet partisi n a
mına namzetliğini koyanlardan B. Thomas Dewey, B. Ruzvelt'in nutku · 
n un ciddi surette düıündürecek mahiyette olduğunu, zira bu ııözlerin 

ıüpheııiz bir b itaraf sözler i olmakla berab er tonunun bir muharip tonu 
olduğunu bil dirmiştir. 

Nutkun Amerikadahi akisleri 1 lunduğu şu anda. B. Ruzvelt'in nut-
N k 

11 
B R 

1 
,. 1 ku, garezin kuvetlerine karşı yapılan 

evyo~ :. a.a. - · uzve tın mücadelede kanlarını dökmekte olan-
nutku, butun memlekette matbuat ta· ları tl • · k ı k . . . . n cesare erını amçı ıyaca tır. 
rafından tamamen tasvıp edılmıştır. M""tt f"k d k "l · d" b"" . . . . u e ı emo rası er, şım ı u-

Nevyork Tımes gazetesı, Musolını- "'k b" d t f "k" • k ·· . . . • . . yu ır a e aı ıyetıne arşı muca-
nın takbıh edılmesını tasvıp etmekte- d l t kt d" I F k h" b" d" e e e me e ır er. a at ıç ır va-

ır. kit ümitsizliğe düşmüş değildirler. 
Tam bir bitaraflık olmamakla bera- Harbetmeğe kendilerini sevkeden ulvi 

ber, müttefiklere tam bir yardım az- sebepleri düşünerek, ve reis Ruzvelt
mi, bütün Birleşik Devletlerin hissi- in davalarına biHikaydüşart müzaha -
yatına tercüman olarak telii.kki -edil - ret ettiğini düşünerek, daha büyük 
mektedir. Musolinivi ve hareketini bir emniyetle çarpışmaktadırlar. 
tavsif eden sıfatlar, Hitler hakkında 

Birleşik Amerika'nın maddi kay -
bütün yazılmış olan şeylerin fevkin! 
dedir. nakları müttefiklerin kaynaklarına in 

zimam ettiği zaman, garp demokrasi
N evyork Herald Tribune, şöyle ya- !eriyle barbarlığın dinsiz kuvetleri a-

zıyor: 

Musolini, milletini Hitlerin tankla
rına koşmuştur. Biz kendi hissemize 
hüriyet için mücadeleye devam etmek 
le onlara, ancak elimizden gelen mad
di yardımı yapabiliriz. Kendimiz de, 
gayrikabili içtinap o1an yarının müca
delesine karşı koymak için. mümkün 
olduğu kadar süratle ve tamamiyle ha 
zırlanmalıyız. 

Nutkun Londradaki akisleri 

Londra, 11 a.a. - B. Ruzvelt'in nut
ku, Londra'nın resmi mahafilinde şöy 
le tefsir edilmektedir: 

Başta bulunanların tazyıkı ile İtal
yanın müttefiklerle harp halinde bu-

rasında olan mücadele için hayati bir 
kuvet teşkil edecektir. 

Kimse, hatta Musolini dahi, Birle
şik Amerika'nın bir plütokrasi veya 
"akim bir millet" olduğuna inanamaz. 
İki diktatör Avrupa'nın iki hür mille
tine karşı harbe girmiştir. Birleşik A
merikanın harpte aldığı yeni vaziyeti, 
şimdi rahat rahat hazmedebilirler. 

B. Ruzvelt'in nutukundan İngilte -
re'de büyük bir memnuniyet uyandı • 
ran cümle, Amerika'nın müttefiklere 
mümkün olduğu kadar tam yardımda 
bulunacağı hakkındaki cümledir. Siya 
si mahfiller bu yardımın mümkün ol
duğu kadar çabuk olacağı kanaatinde
dirler . .Zira bu yardımın halen büyük 

Muharebe tayyarelerinden müteşek-
kil müfrezeler Havre lim<?.nını ve rıh
t"mlarını tekrar bombardıman ederek 
eklüzleri tahrip tmis, bir torpito muh 

ı····· ............................................... i 
~~~e~t·;;ı~go v;o~;~~a~~d~a~~y~e;~ : ·ı K Üç Ü K Dl~ HABERLER i 
misi bulunan diğer bazı gemileri de i 

-~~---~""~ .. ""'· cc_• ............ ... . ......................... . ...... . 

hasara uğratmışlardır. . . A .. 
Alman hava kuvetleri kaçan düşman X Belle Vıle -- Mıll_ı mudafaa na-

zırhlı kollarını naklivelcri. kıtaat ta - zırı Norman Rogers, bır tayyare ka
haşşütlerini ve' bataryaları bombadı -ı zası neticesinde ölmüştür. 
man etmişlerdir. Bundan başka aşağı X Londra - Londra'da öğrenildi
Oise ile aşağı Marne'ıia birkaç köprü ğine göre, Hollanda prensesi ] uliana 
bombardıman ve kısmen tahrip edilmiş ıki kızı ile Kanada'ya muvasalat et
tir ki, bu tahrip düşmanın ricatı için miştir. 
mühim bir engel teşkil etmektedir. .,. Panama _ ,. .. aarı'f t" ı p .. .. b' 1 •• d"" " ın nezare ı, a -

k a.zar gunu, _ır ~r~va~~r. ve. ort 
1 
man tebasından olduklarını bahane e-

n1.a dlıyboe vabpurdu şıma d"lcn~zı~ınBşıma - derek üniversiteden dört profet.ör çı-
ın e m ar ·man e ı mıştır. u ge - karmıstır Hak"katt b l h · -1 • ddA · be 1 k" 1 · ı e un ar mu acır 

mb.~ ~~e c~ 1 ısa t er va 1 0 muş ve olup ~iman yahudisidir. Evelce de 
uyuk bır kısmı yanmıştır. 1 bı"rka d f "'k k ··tb ı· .. . ç e a, yu se ru e ı memur-
Gece duşman tayyarelerı Almanya- tar Al a ad ı h d" d" . . . . , m ny an ge me ya u ı ıye-

nın şımalı ve batısı uzerıne bombalar rek anı' bı"r s ett 1 d"l . 1 d" 
1 d 1 

ur e az e ı mış er ır. 

atmış ar ır. 

Dün düşman 29 tayyare kaybetmiş -
tir. Bunun 19 zu hava muharebelerinde 
6 sı dafi bataryaları tarafından ve mü
tebakisi yerde tahrip edilmiştir. Bun
dan başka üç baraj bahnu düşürülmüş
tür. 

Sekiz alman tayyaresi üslerine dön-
memiştir. 

Sir Stafford Crippe 
Moskova yolunda 

Den iz yoluy le ihracat durdu 

İstanbul; 11. ( Telctonla ) - Akde
nizdeki vaziyet dolayısiyle deniz yo -
luyle mal ihracı tamamen dôrmu~tur. 
Bundan sonra ihracat yalnız trenle ya
pılacakt•:r. 

Suriyeden gelen İtalyanlar 

İstanbul 11 (Telefonla)- Suriye ve 
Filistinden memleketlerine gitmek ü
zere bugün otuz kişililf bır kafile şeh
rimize gelmiştir. Bunldı yarın İtalya
ya hareket edecektir. Sofya, 11 a.a. - İngilterenin yeni 

Moskova büyük elçisi Sir Stafford 
Cripps bu sabah bir Sovyet tayyare- ---------------- ; 

siyle Sofyadan Moskovaya hareket ,ııı11'9•••••••••••••'\• 1 

e_tm_i-şt-ir. __ . _____ ! Dr. SJTKJ FIRAT 
bir faydası olacaktır, 1 

Keza aynı mahfiller, ltalya'nın har
be girmesine derhal mukabele etmiş 
olan bu nutkun bir takas teşkil ettiği 
ve Amerika yardımının muvazeneyi , 
müttefikler lehine düzeltmeğe hadim ' 
olacağı kanaatini izhar etmektedirler. 

bi r inci 
sınıf GÖZ Hsa ta lı k ları ' 

mütehassısı 

lstanbul llaydarpa~a nastanesı sabık 
goz mutehassısı ve Gülhane hasta 
rıesı sabık go2 baş muavını Muaye 
rıe: sabah: 9 dan 19 a kadar Belcdı 
v~ uraı;ı Talas Ap 'kat 1 Tel '\~Q? 

ketmişlerdir. İNGİLlZCE 8,15 
1100 

İzmirde kaybolan bir genç kız 
İzmir, (Hususi) - İki çeşmeliktc 

İnayet namında 15 yaşında genç, gü
zel, babasız bir kız, ansızın kaybol -
mu~, bir ?aha izi bulunamamıJtır. A~ 
nasına, okuyup yazmak bilmiyen bu 
genç kızın imzasiyle üç mektup gel
.miştir. Mektuµlarda (beni aramayın, 
ben artık yerimi buldum) denilmek
tedir. Fakat adres yoktur. Zabıta, tah
kikatına devamdadır. 

TİCARET VEKALET! 

Matbn.arılara 

Tıcarct Vekalctınden: 

1 Ticaret Vekftletı tarafından 1.7.940 
31 fi 911 gllnlen zarfında nf:'şıolunncnk 

75 forma haftalık enCorm:ıınon bllltcnlnln 
tabı Işı fenni ve umumt ')artn:ımd rl dahl
lin<fo nçık eksiltmeye konmuııtur. 

2 Bir forma ic;ln muhamnıı:-n hcclcll 
45 lira olup muvakkat teminat 253 lira 13 
kuruııtur 

3 Ac;ık <'ks11tmC' 27. G 940 ~unu saat 

" FRANSIZCA 

l.3.30 
15.15 
18 00 
20.00 
23.45 
14.15 
23.00 

"'* .. 
-( FRANSIZ RAD~ 

FRANSIZ Radyosunun~ 
yatı gUndo iki defa yapılı!I 
rın saat ve dalga uzuıılU 
'bildiriyoruz : 1 

l - TÜRKİYE saaUYlt 
- P.T.T. 253M. Radiyo -
227 11.L 

2 - TÜRKİYE saauyıe 
dalga 41.44 M. 

• • • • 
----( t R J\. rl 

Tahran Rııd.Yoli' 
Tahran rndyc su. ı·ıst:ı ıı.J ıf 

saat 11 30 dan 14 e kadllı'• ~ 
uzunluğu üzerinden. ı1.1S 
30 m. 99 dalga uzunıuğll 
20.30 d m 23 30 n kı.d:ı.r 4 1 zunhığu üı:crindcn n rc1d~ ( Yultarıdakl Saatler 

14 te vnpıla(""\kt.x-. İsteklilerin ihale @· Jb 
nlınclen bır gün cv<'I muvakkat tr-mlnatJan. Ankara birinci sıJ 
nı merkez muhaseb"l'lllğlne yaptırmalan h k' )" d 
ve yukarıda tayin edil<'n gün ve saattf:' a ım ığin en : ı• 
unvan ve ruh~at tezkereleriyle birlikte Gençlik sekreteri J{ıt:IC' 
vc-kl'Lll't zat işll'rt vrlcvru:ım mlldllrlllll-iln d y · h" d S iç' 1' 
de toplnıı::ıc::ık satın nlrnn komisyonunda e cnışe ır e e de 
hnzır lııılunmnınrı mırı olunur. 1 Anafartalar caddeı;ıl1 r1' 

4 Bu işe alt şıırtnnmclcr her ı::"lln Ve. •da halt cı Hüseyin J{ıııfl 
k(llet zat lşlnrt ve IE'vazım mUcHirlURilnden l h' · l l65 ıjrl 
alınabilir. < 2824 ı 128!6 a ey ınıze açı an • •llP 

sının mahkememizde Y , __ 
B ugün 

·ı 

•••••'\ duruşmasında adresin
1 

~undan usiilün 141 in'~d 
hince ve yirmi gün c!l ıı 
tebliğat yapılmasınıı 111" d~ 
rar verilmiş olduğundatl il 
rakı lan 12. 7. 940 cuın3 g ı.ı 
mahkemede bizzat tıaı:Jfııd 
nız veya bir vekil go\, 
takdirde ma'1kemeye g~' 
kılacağı tebliğ makaJ1l

1

6) 
üzere ilan olunur. (28

1 

ULUS Sinemasında 
İki film birden 

14,30 - 17,30 ve 21 de 

KADINLAR KULÜB Ü 
Daniellc Darryeux 

16 ve 19 da 

SARKICI .. KOVBOY ----EL-f:~ 
P. T. T. ve T 

Gene Autry vtJ 

A merika bitaraflık kanununu 
ltalyaya teşmil etti 

'9 Yeni Paramom havadisleri , Müvezzi ve hat ba~~r 
_______ .......;~-------- P. T. T Umumi J!1\1e 

İdaremize mtısab:ıkll 
bakıt·ısı alınacaktır. ı 

MUsabakalara ıştırA1'etı ~ 
::!ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -

Vaşington, 11 a.a. - Ruzvelt dün : 
akşam Amerika'nın bitaraflık kanu -
nunu 1talya'ya teşmil etmesine karar _ -vermiştir. 

= Ruzvelt üç kararname imza etmiş-
tir. Bunlardan birincisi ile Amerika'- _ 
nın bitaraflığı ilan edilmekte, ikinci- : 
si ile İtalya ile müttefikler arasında : 
harp hali mevcut olduğunu bildir - _ 
mektc_ iiçüncüsü muhariplere ait ge- -
milerin Amerika'nın limanlarından ve : 
karasularından ne şekilde istifade e- : 
debileceklerine dair bazı hükümleri 
ihtiva etmektedir. Bu kararnamede 
amerikalıların italyan vapurlarına : 
binmeleri menedilmekte, ihracatın : 

Meşhu r Sİ NGER saatlerinin en son çeşitleri 
_ sikalnrın nevi ve ınatıl}t'f'I 
- mE'rkcz nılld,lrlılklcrınd J1l f~ 

İmtihanlıırn vil yet fillıl 
: temmuz H40 c;ıırşnmbn ~ 
: lanacıktıı ısbıt 

Talıplcı ın evrakı nıl 1 
: layıp vılı\y<.'t P. T. 'f ~erili 
: racaatl!l ısım ve adres 1 ... 

~ "" öml "K ... ~ > 
: El" . n .. sıci ı,t 

B ıh d 
- 4 ınızde buluna ~ rJ 

i assa k a m lara ait e lmas ve pırlantalı ~evkalade gü- "ir ii' _ niz radyonuzu az u. 11d} 
zel çeşitleri 2 - 3 gün için b ir sergi h a lind e teşhir edilm ekt e- - retile yeni ve iyi bır r 
dir. Bu m üstesn a fırsatı kaçırmamaları sayın Bayanların : etmek kabildir. ,,,.r~' 
menfaatleri iktizasındandır. 6165 : Muhtelif model ve 111JCf 

A f t 1 dd 
( : yolarımız mevcuttur· 

na ar a ar ca esi :teref Kuyumcu mağazaSI : ıc vapı1ır. 11ı•" 
'::. : [ A rıafartalar cadde5

' 
•il lll l lll il lll il lll lll il lll lll l lll lll lll l lll lll lll lll lll il lll lll il lll lll lll lll il r lr Tc le fon : 3 512 

Cash and Carry usulüne tfibi olacağı : 
kaydolunmakta ve Amerika.da ital - : 
yanlar için toplanacak iane şekilleri 
tesbit olunmaktadır. 



ULUS -5-

Şose tamiratı le g{inilndPn en az (8) gtin evel Tekirdağ 
valiliğine mUracaatla ibraz edecekleri bel
gelere göre (ehliyet vesikası) almaları ve 
940 yılına alt ticaret odası vesikası gös -
tcrmelerl şarttır. 

ASKERlFABRIKALAR MJLLl MÜDAFAA VEKALETi BAŞVEKALET 
Sıvas Nalla Müdürlüğünden: 

5 Isteklilerin t eklif mektuplarını (2) 
Muhtelif sebze alınacak 

11000 kilo Patates 

•ta Nif,aŞose inşaatı 
"'tk11ı lı!udurıutünden : 
)o •tıne:ve k 
t; :ıı 96 onul an İli : Sıvas Erzin-
trı arasında 300 - 103 r 885 kilo -
1 liıın le . 7514 metre tul üzerinde 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Sıvas • Er
zincan volunun 104 + 000 : 109 t- 500 ki· 
Jometrel!'rl arasında 5500 metre tulUnde 
esaslı şose tanııratıdır. Bu ışln keşl:C bede
li 21490 lira 39 kuruştur. 

2 - 24. 6. 940 tarihine tessdUt eden pa
zartesi gUnü saat 15 to viHiyet daimi en
cümeninde kaplı zarf usullyle yapılaco.k
tır. 

inci maddede yazılı saatten bir saat evell
ne kadar komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde vermeel rll!zımdır. 

ısoo .. Kuru soğan 
8000 .. Taze bakla 

10000 Taze fasulyo. P.ostada olan gecikmeler kabul tdllmez. 
(4722/ 2760) 12798 

.. 
t )le ,;•.; ve sılindirajı işi kapalı 

1 bcde)j '; tıneye çıkarılmıştır. Bu 
tkt tı:ı 3317 lira S9 kuruştur. 

tı t ~ :a!4·6·940 tarihine müsadif 
.._ ~c )&Pıla t 15 de vilayet daimi en

~ıltı:ı taktır. 
;~ra1t here Şartnamesi ve buna müte-

tl r. gtin nafıa müdürlüğünde 
ı tıııtnı 
t~ eye g 

l'lıı llııı ırmek istiycnlcr 998 li-
tibı iılcr~akkat teminat vermeleri 
~tııdı Yapabileceklerine dair vi
tarct Oda atı alınoııı; ehliyet vesikala... 

h \'iy sına kayıtlı olduklarına da-
lı"'~ et va k • 
2 "'Ur ı ra aları ıbraz eyleme -

t llıci llıa~tekJilerin teklif mektup -
ıtd~, ite kac1a dede Yazılı vakitten bir 
~i ..,._ r lllakbuz mukabilinde vi

-...:uıntni 
2 °Qta« ne vermeleri lazımdır. 
~~ gecikmeler kabul edilmez. 

126Sl 

~~ 8 'Yol inşaatı 
' ,,edi . 940 ta Yesı nd en : 

• ""' 'laınba .. .. S d t ""'clisi ~unu saat ı c stan.. 

3 - Bu ille alt evrak şunlardır: Keşif 
hUIAsası, metro.j cetveli fiyat silsilesi, gra
fik. tesvlyeltürabiye ve şose ve könrillcr 
VP ktırı:lr ln'lırnt f<'nnl rtnnıne, bayındır
lık işleri ııartnamesl, ve muknvcl ı ııuretl. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliple
rin 1611 lira 78 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve vlla.yet makamından alınmış 
ehliyet veslkaslyle ticaret odasına kayıtlı 
olduklannn dair tescili hüviyet varakası 
lh• .. •:r. ('rlll<>('oktlr. . 

5 - Talipler teklif mektuplannı eksilt• 
me yapılacağı saatten· bir saat evcJ encü
men riyasetin<' vermiş mukabilinde makbuz 
almalan şarttır. 

6 - İsteklilerin ehliyet vesikası alabil· 
meler! için ekslltmı• ı::-linlinrlrn az 8 
ı:;ın eveı istida ile vllAyet makamına mU • 
raca.at etmetlerl ııı.zımdır. ( 4582/ 264 7) 

126~ 

Yol inşaatı 
Hatay Vilayet.inden : 
1 - Vilayet yollarının muhtelif Km. !e

rinde (2SOOOO m2) bir kat asfalt kaplama 
ve gene (15000 m2) blokajlı şosa inşaatı ile 
iki kat asfalt kaplama ve Antakya, İaken
dcrun. Kırıkhan şehirleri dahilinde ( 40610 
m2) şosa inşaatı ile üç kat asfalt kaplama 
işi kapalı zarf usuliylc münakasaya konul-

>tı ~ 95 ltııru daııni encümen oda!aııda 
lQ 1lrıtrları .s ~cşif bedelli. İ6tanbul 
~ aııe.ıt ıcınde muhtelif yerlcnle 

, tı qııaı' Parke ve sair cins ) ol- muştur. 
~-;fr· 1 zarf us(llile eksiltmeye 2 - Eksiltme 20-haziran-940 perqcmbe 
~tııı'• eltaı)t günü saat on beşte Antakya'da Nafıa Mil-
i~ "c rCJtrı'tI!e. bayındırlık işlen s;e- dürliığü odasında müteşekkil komisyonca 

tıh_lileı:ıuı1 ııartnamelcri proje ve 

Kamyon şasesi alınacak 
lstanbul BelcdlyesindM : 
Mezbaha et nakliyatı iıinde kullanılmak 

üzere lüzumu olan 14 adet iki tonluk uzun 
ve 6 adet birbuı;uk tonluk kıs.a motörlü 
kamyon şasesi kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Mecmuunun tahmin be
deli 68200 lira ve ilk teminatı 4660 liradır. 
Şartname 171 kuruş mukabilinde fen iı

lcri müdürlüfündcn almacaktır. İhale 27-6 
-940 perşembe günü saat ıs de daimi en -

cümendc yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek

tupları 940 yılına ait ticaret odası vcsika
lariylc tarifatı kanuniye çevresinde hazır
lıyacaklan teklif mektupları ihale (iınü sa
at 14 te kadar daimi encümene vermeleri. 

(4817-2828) 12818 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak 
Gördes Belediyesinden : 
( 450) lira keşifli (30) hektarlık ham ara

zide Gördes kasabasının haritası kapalı 
zarf usuliyle münakasaya vazedilmiştir. İ
hale 22-6-940 saat 12 de belediye dairesin
de yapılacaktır. Şartnamelet meccanen ve-
rilecektir. (2539) 12543 

~"'lltıış ın a müteferri diğer e...rak yapılacaktır. 
tı tn \'etil Ukabilinde fen isleri mü- 3 - 1stiyenler fenni ve hususi şartname- Satılık süt 
~t'iıı, bu .ecektir. lerlc evrakı keşfiyeyi ( 468) kuruş bedel Karacab~y Harası Mudiırliığünden 

t~t İllııa is:~e benzer ış yaptığını: c.1.ı · mukabilinde Naha Müdüt"lüğünden alabi- 1 - HPranın 31 - mayıs - 1941 tarihine 
"ile 

1laııb111 1tıaden ihale tarihind~ıı 8 ·· · 1 

2
t ~O llıliraca belediyesi fen işleri miı- lirler. kadar ist J.ıl edeceği tahminen uç yuz e • 
~ 1>ılııı., ~tla alacakları fenni ~hli- 4 - Bu işin keşif bedeli (Doksan iiç bin li bin litre inek ve on beş bin litre manda 
·~ ıra 36 kut ticaret odası vesikal:ı- altı yüz kırk bir lira) (seksen bir) kuruş- sütleri kapalı zarf usulü ile satılacııktır. 

ı.,_::ıelttııııı rusluk ilk teminat mak- 2 _ Arttırma günü 2 temmuz 940 tari -
ı.;"lftt1 arıylc 2490 numıı.ralı ka- tur. . 
"<(l'f Çerç 5 - Muvakkat teminat (beş bin dokuz hine rastlryan salı günü saat on beştır. 
l.~- ~lt evesindc hazır!ıyacak • l' (d k ) ku t 3 - Arttırma mahalli Karacabey hara r.~( d·· t~Plarını ihale güniı saat yüz otuz iki) ıra o uz ruş ur. 

44?ı .. ıını 6 - Taliplerin ihaleden en az seki:ı: gün merkezi binasıdır. 
12S86)encümenc vermeleri lli- evci bu İ"C benzer inşaatı başardık':ırına 4 - İnek sütunün litresine dört kuruş 1:-k 12649 " 

-=. l'tıek l k dair evrakı müsbiteleriyle birlıktc viliyc- ve manda sütünün litresine yedi kuruş fi-
Cıjllıh • a ınaca tc müracaat ederek alacakları ehliyet ve- yat tahmin olunmuştur. 

, llrıyct Müddeiumumi/iğin- sikasını, (2490) snyıh kanuna uygun olarak S - Bu iıı iç.in bin yilz otuz lira muvak-
>t IC0ıı hazırlıyacakları teklif mektuplarının ve kat teminat alınacaktır. 

Cı '_ l>a Ceza. . • 1 b' l'k . k _... 6 - İsteklı' lerı'n cartnamesı0ni görmek i-• ?s ~94o evının bir yıllık ekmek bunlar a ır ı te temınat me tup veya m...,.. .., 
• n tiiıı ın:Urı.linden 27-6-940 ıününe buzlarını ve ticaret odası vesikasını ihale çin Bursa veteriner müdürlüğüne ve hara 
l, ~)e it ddetıe kapalı zarf usuliy- günü saat 14 de kadar komisyon riyaseti - muhasebesine müracaatları. 

''·6.~ 0rı.uırnuştur. ne makbuz mukabilinde vereceklerdir. 7 - Zarfların saat ondörte kadar komis-
i t~ıı saat tarihine denk gelen per _ Postada olan ıecikmelcr kabul edilmez. yona verilmesi mecburi.dir. Postada vaki 
, 'l' da.irca lO da Konya c. müddeiu- (2S32) 12S37 gecikmelerin sayılmıyacağı ilan olunur. 
~ lJjPlcr ':de .icra kılınacaktır. (4676-2733) 12794 

t\'cı lt cklıfna.mclerini 0 gun sa- Ekmek alınacak 
1 , b lır. Otrıisyon riyasetine vermi& Eskişehir C. Müddeiumumili- Makina yağları alınacak 
~ '"~ Karacabey Harası Müdürlütünden : 

~, tlt iktıı. · ğinden: ı - Hara ihtiyacı jr.in yüz sekr.en bin laıi .. 1 cı nevi yerli undan ha& ·n.d k. k f ah ,,.. 
(1 "er b Eskişehir ce.za cvı e ı mcv u ve m • '-"o motorin, yirmi bin kilo gaz yağı on ye. 

Ut Ss5) 1. edeli muahmmenin % d ı· """ 
1-~t ır klimlara ihale tarihin en ma ı ı;ene son(uGOo- dibin beş yüz kilo muhtelif makine yağı i->c.._ tlC?ı_. a <.20) kuruşluk teminatı k d beh ı 9 J 
-~ \' ""il telı:ı lan 31: .5b· 9~01 gllnl~nl e ka ark ek geu··rnde as le on beş bin litre benzin kapalı zarf usu-' b" tı'ııı.iı ıfleriyle birlikte ko • gram ıtı arıy e verı ece c m • . 

tıı ~~l'dQ .... 11~ bulıınacaktır. • (150) i (200) adet olmak üzere lıyle ı;atın alınacaktır. 
-q "• garı aazm • . k ' l ( ü ) ku rı.. tı...·· l?ıaddede yazıh nevi gös- k I f r l l..6-g4Q günündcn_iti- ~ - Motorının ı osuna on ç ruş, 
"lıı """lltı:lll '-" P ı r uıı ıy e " k·ı ( • . .k.) ku 

'1ı/· oı;ııosu şimCllkl narh ile baren ekı;iltmcyc konulmuştur. 18·6-1140 sn- gaz ya .. ının ı osuna yırmı ı ı ru:J, ma-
~ I ·· ·· 16 d E kiş bir c. M. U. li . kine yağının kilosuna (elli beı) kuruş ve 

· "e •air ~ gunu .~o.at kk'l o.k 
5

• cnda yapılacaktır benzinin litresine (yirmi yedi bu~uk) ku -' tı ıtıasraflar müteahhide şınde muteşc ı omısyo · . . 
1 t( .~.la lz,L . . k k beledi eden alınacak, ruş fıyat tahmın o unmuştur. . 

.. tı .. ,.,,,"<lat almak ve "'"rtno.mcvı· Bır scnclık c me • . Y. d n tenziline 3 - Bütun bunların muvakkat temınatı 
• '"'"tt• v- , ihale &iinündeki rayıı; uzerın e .. . .. • • . . 

ltıııra~ .. ~ Konya cezaevi direk • talip olana ihale edilecektir. Muvakkat te- (uç bın yuz .yırmı) lıradır. 40 .h. 
--tıarı illin olunur. (2536) minat mikdarı (486) liradır. Talip olanla- 4 - Eksıltmc 4-.~e~mu.z-9 btarı tne 

ı. 'lS() 12541 kl'f k 1 yukarda gösterilen rastlıyan perşembe gunu saat on eşte s-
'I c; rın tc ı mc tup arını • -d·· lüğ"' d ı k 

ıL. .... b. 1. kadar komisyona tanbul veterıncr mu ur un e yapı aca • "• '"" y saatten ır saat eve ıne 
~ 'tJı lı1r1 .aPtırılacak verilmesi lazımdır, nakit kabul edilmez. tır. 
1f~lateı· 11 

lr!üdürlülünden : Naktin maliye sandığına yatırılmış olması 5 - Zarfların snat on dörtc kadar ko -
a... ile 1ııdcn 1 k k b misyona verilmesi mecburidir. Postada va-~"lttr te ilahi 5 kilometre mesafede ve makbuzunun ve yahut ban a me tu u • 
t ~e ~ Ilı afe merkezinde 21 kerpiç, nun ayrı bir zarfa konarak teklif mcktu - ki gecikmeler aayılmıyacaktır. 
1 lld~ 9 ltlrg·ede Pınarhisar nahıye bunu havi olan zarflıı. birlikte diğer bir 6 - Şartnamesini cörmek istiyenlerin 

• )3 10() c~r ev ve Babaeski kazası (lS) ka İstanbul, Bursa ve veteriner müdürlükle -
.~l.... "e "u v .. e Burgnı: kazası mer- zarfa konularak komisyona saat e - ~-
•t ~e 0 .. k · - k riylc hııra muhasebesine müracaatlan ilcuı ~~ ltl2) lt ,u Karıştıran nahiye dar verilmesi 15.zımdır. Şartnn.ıneyı gorme 

"tr1ı rtir ~~ic ev ki ccmnn 221 kcr- istiycnlerin ceza evine müracaatları ilin olunur. (4678-2734) 12795 
ttıtı ııı:ck liz ketestcsi hükümet taıa- olunur. 12636 
r llııı- t)'c 1c:re toptan veya grup ha

""'1 ktııf nuıınuştur. 
Maden kömürü alınacak 

Su tesisatı malzemesi alınacak Karacabey Harası Mıidürlüğünd~rı : 
t,11, tııtarı 78700 lira 46 ku-
ttııa•tıtıc 1 il h . 
ııı,.~lııl~~ i:uıı ~zıran 940 tarihine ras· 
. ~ l' ıı~IJııd u saat 16 da Kırklaı eli 

ı - Hara ihtiyacı iı;in üç yüz ton kriple 
Urfa Belediyesinden: maden kömürü kapalı zarf usuliyle ııaun a-
l - Eksiltmeye konulan ııı Urfa şehri 

içme ııu tesisatı .abonman malzemesidir. ttı 1 aıııtacak müteşekkil komisyoıı lı lıbc q tır. 
1~ t~~ıa ~4Palı zarf usO.liledir. 
ı.ıt~ ınu4n:tı;rıcsi, p!Sn ve sair ev. 
ıı.,~~ a1ıı!~.1~e Kırklareli iskan 

r'ki 2 ıtt teın· ılır. 
~1 1 ev İci 1rıat akcesi İnece na -

~ L ~~ 29 ka.rg~ 460 lira 76 kuruş, Pı
~ 'C~a,••ı11118.lt!r ev kın S88 lira 6 K. 
t ıı11;ndaJti ~3100 ev için 214!1 lira. 

t lıı 55 lllı: l<a ev için ı 745 lira 49 
r, 'tlıf ! lıra ;~stıran nahiyesindeki 
l' l erenler • k~ruş olup hep:;inl' 
t '~lif •Cındc 5185 lira 2 ku-
·~ llıtL • cJııı oı;tuııı 

~ td lıtı c lcadarak eksiltme uatindcn 
ltllı 1' buııın oınisyon başkan!ığı-

1 c hi Clte tar ıtıahdır. 
c:~iltte :!u0lanların ehliyet ve-

~ 5) ı26311)ncaatları. 
tı. llht ı· 12646 

> ı- e ıf l . 11~> Yo ınşaatı 
ı, ı~.... 'tı11c1l'IJ • 
•I "'•<l . 
ı,.., )13 ~-l> 
,-.ı~ ) '<ın. tY~s Yolunun (7+ 296) 
~ "c c >tııııa trı araaın<ln (14+ 417) 
~~~°'• İtııa tak tcsviyeı tilrabiye, 

~~ >• ltonu~tı kapalı zarf usuliy· 
~ 1•ltın trıuştur 

t Is c 24.h . • 
tı lııııa de .O.ıı.tak az:ran-940 pazartesi 
j· llıllt~elı:k!a da nafıa müdürlü-

• lt l" 11 koınisyonca yapı -
~t~ı_ tnıet 
h' ~ı k fcıı.nı 

2 - Muhammen ke§tf bedeli 5401 lira -
dır. 

3 _ Muvakkat teminat mlkdarı 405 lira 

8 kunıatur. 
,ı _ K~lf ve uartnameler: Urfa beledi-

yesinden bil! bedel verilir. Ve gönderilir. 
5 - Eksiltme gUnU 1 ha.ziran 1940 tari

hinden itibo.ren 1:1 gUn mUddetle açık ek -
siltmeye konulmuştur. ihale gUnU 17"6-940 
pazartesi glinil saat onda Urfa belediye 
encUmcnl buzurlyle yapılacağı lllln olunur. 

( 4598 - 2687) 12691 

Şehir çöpleri 
lstanbul Belediyesinden : 
Şehir çöplerinin mavnalarla deniz dokül

mesi işi mayıs 941 sonuna kadıır devam e
decek muddet iı;in kapalı znrf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Senelik tahmin be
deli 41000 lira ve ilk teminatı 307S liradır. 
Şartname 103 kuruş mukabilinde temizlik 
işleri müdürlüğünden o.lınacaktır. İhale 
27-6-940 perşembe günü saat ıs de daimi 
encümende yapılucaktır. Taliplerin ilk tc -
minat makbuz veya mektupları ve 940 yrlı
na alt ticaret odası vcsikalarlyle 2490 nu -
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlı
yacakları teklif mektuplarını ihale gün~ 
saat 14 de kadar daimi encümene vermclcrı 
lazımdır. ( 4702-2737) 12796 <le cşr,l'ey· ve hususi şartname-

lta.fıa ı_ <477) kuruş bedel ·1~ 
~ trıudurı .. - Kapalı zarf usulile eksiltme ı anı 

'~ ıı ır ugünden alabi • 
>~_ ııı kc . Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 

r.) "11111 b iıf bcd l° 
ıt lira) e 1 .<doksan beş bin ı _ Ekslltmııyekonulan iş: to.ll~i çıkm~-

tıı., (Yırnıi dokuz ku •
1 
masından dolayı tekrar lltinına lıızum go-

'l cı• lkkl\t rlllen Şarköy - Gölcük yolunun (10 -1-300) 
l ' ltlt1 teıniııat ( • kilometreleri arasında \10+ 300) metrelik 

bıı ~lııııc kuruttu ) altı bın on se • kısmının şose esaslı tamiraUyle lmaltıtı • 
~ 1 b t ıı ihal d t. sınalye ve bir adet kllçük tip ekip binası 
~~ı cıı~tr i e en en az sekiz gün inşaatı. 
1 ~ t 'dıtıu,bıtel n~aatı başardıklarına Kcıılf be<lell : (94488~ lira (19) kuruş-

lmacaktır . 
2 - Kömürün tonuna yinni bir lira fiyat 

tahmin olunmuştur. 
3 - Muvakkat teminatı dört yüz yetmiş 

beş liradır. 
4 - Eksiltme 2-temmuz-940 tarihine rast 

hyan salı günü saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltme yeri Karacabey harası 

merkezinde müdüriyet odasıdır. 
6 - Zarfların saat ona kadar komisyona 

verilmesi mecburidir. Postada veki cccik
meler sayılmıyacaktır. 

7 - Şartnamesini cörmek istiyenlenn 
hara muhasebesine müracaatları ilin olu-
nur. ''467 S-273.2" 12793 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
l - Hara ihtiyacı için iki bin beş yüz 

kilo toz şekeri, bin üı; yüz kilo &abun, &e
kiz bin beş ytiz kilo zeytin yağı, be5 bin 
kilo sadeyağı, dokuz yüz kilo kırmızı biber, 
iki bin kilo makama ile, üç yıiz kilo arpa 
şehriyesi kapalı zarf usuliylc &atın alına -
caktır. 

2 - Şekerin kilosuna otuz yedi, sabunun 
kilosuna otuz beş, .zeytin yağının kilosuna 
elli, sade yağının kilosuna yiiz on beş, kır
mızı biberin kilosuna otuz, makarnanın ki· 
tosuna yirmi ve şehriyenin kilosuna yirmi 
üı; kuruş fiyat tahmin olunmuştur. 

3 - Bütün bunlarm muvakkat teminatı 
dokuz yüz on liradır. 

4 - Eksiltme 2-temınuz-940 tarihine rast 
lıyan salı giınu sıı.at on altıdır. 

S - Eksiltme mahalli Karacabey hara-
11 merkezinde müduriyet odasıdır. 

6 - Şartnamesini gôrmek istiyenlerin 
Bursa veteriner müdürlüğü ile hara mu -
hasebesine mliracaatları. 

18000 .. Taze kabak 
1500 .. Taze biber 
2000 Domates 

12000 Patlıcan 
1000 .. Bamya 

Askeri Fabrikalar Kmkkale Gurup Mü -
dürlüğü Satm Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (66SO) lira olan 
cins ve miktan yukarda yazılı 9 kalem seb
ze Askeri Fabrikalar Kırıkkale Gurup mu
dürlilğü binasında müteşekkil satın alma 
komisyonunca 2S-6-940 salı gunu saat ıs tc 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Sebzeler dc
faten alınmayıp ikinci teşrin 1940 sonuna 
kadar ve şartnamesine göre alınacaktır. 

Şartname, parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(498) lira (75) kuruşu havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 14 de kadar ko -
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komısyona 
müracaatları. (2762) 12746 

Unu idarece verilmek şartiyle 
195.000 kilo ekmek 

pişirtilecektir . 
Askeri Fabrikslar Kmkkale Grup Mü

dürlüğu Saun Alma Komisyonundan: 
Unu idarece verilmek şartıyle 195.000 

kilo ekmek pişirme işi Kırıkkale gnıp mil· 
dürlü@ binasında mllteşekkll ııatın alma 
komisyonunca 25. 6. 1940 sah gilnU sa~t 
16 da açık eksiltme ile lhnle edilecektir. 
Tahmin edilen bedeli (3900) liradır. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan !292) 
lir-. (50 ı kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 
' 3. maddelerindeki vesnlkle mezkQr g{ın 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2763)) 12747 

Kereste alınacak 
SOO metre mikabı 3,50: 4x0,14: 0,lSx0,025 

M. ebadında çıralı çam tahtası, 
500 metre mikibı 3,50: 4x0,18x0,025 

ebadında ı;ırah çam tahtası. 
M. 

500 metre mikibı 3,50: 4x0,20x0,025 M. 
ebadında ı;ıralı ı;am tahtası, 

1000 metre mikabı 3,SO: 4x0,22x0,02S M. 
ebadında çıralı ı;aın tahtası, 

2SO metre mikibı 3,SO: 4x0,2Sx0,025 M. 
ebadında çıralı çam tahtıısı, 

2SO metre mikabı 3,50: 4x0,20; 0,22x0,03 
M. cb:ıdında ı;ıralı çam tahtası. 

Tamamen çıralı çam vermek mümkün ol
madığı takdirde her kalemin nısfı beyaz 
köknar olabilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdurlüğü 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
Miktar ve ebatları yukarda yazılı altı 

kalem ve ceman 3000 M3 kereste Askeri 
F•brikalar umum müdıirlllğü merkez satın 
alma komisyonunca 28-6-940 cuma guntl sa
at ıs te kapalı zarfla ihale edilecektir. Çı
ralı çamın beher metre mika.hına 50 lira ve 
beyaz köknarın beher metre mikfibına da 
46 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartname 
(7) lira (50) kuru:J mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakitat teminat 
(8750) lirayı havi teklif mektuplarını mcıo;
k(ir günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle komis
yoncu olmadrklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret odası 

vesikaslylc mezkur gün ve saatte komıs -
yona müracaatları. (2727) 12791 

8 Ton beyaz sabun alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mudiırluğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (3.200) lira olan 8 

ton beyaz sabun askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 28-6-1940 cuma günü saat 14 tc açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname pa -
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (240) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vcsaikle komisyoncu olmadıklanna 
ve bu iı;le alikadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vcsikasiyle mczkiir gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (2801) 

1280S 

Bir adet buhar kazanı ve bir adet 
Turbo- Genetor hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mu:lurluğü 
Merkez Satın Alma Komlsyonundan : 

15-6-ı940 cumartesi güniı saat 11 de ka • 
palı zarfla ihale edileceği 30-mayıs, 1, 4, 
ve 6 - haziran - 1940 tarihlerinde ilan edi
len bir adet buhar kazanı ve bir adet tur -
bogeneratör'ün şartnamesinde değişiklik 

yapılarak yeniden ilana verHccegindcn 
mezkQr günlerde çıkan ilanlar hükümsüz -
dür. (2800) 12804 

ANKARA BELEDiYESi 

Kiralık depolar 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Haplsane civarında bulunan 6 adet 

tnkaz deposu tarihi !haleden itibaren 30.5. 
941 tarihine kadar ayrı ayrı kiraya veril 
mek Uzerc on beş glln müddetle açık art
tırmaya konıılmuştıır. 

2 - Beherinin muhammen kıymeti 
(120) liradır. 

3 - Beherinin teminatı (9> liradır. 
4 - Şartnamesini görmek lstıyenlcrln 

her gUn encümen kalemine ve isteklilerin 
de 25. 6. 940 salı gllnU saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. C2i0 1 

12707 

Karomozayık yaptırılacak 
Ankara Bcl~iyesinden : 

Sıhiye ecza sa·ndıgı alınacak 
M. M. Vekaleti Saurı Alma Komisyo

nundan: 
Beher adedınc tahmin edilen fiyatı se

kiz li ra olan iki bin tane sıhiyc ecza aan
dıgı müteahhit nam ve hesabına 24/lıazi
ran 'J40 p:ızartcsi guniı saat 11 de Ankara
da M. M. V. satın alma KO. da açık ek
siltme suretıylc satın alıruıcağından 2720 
liralık ilk tcminatlan ile birlikte eksilt
me cun ve saatında mezkur KO. da bu-
lunmaları. C?6S7) ı2701 

300 Nakliye arabası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -

nundan : 
1 - Beherinc tahmin edilen fiyatı 160 li

ra olan 300 adet nakliye arabası 18-6-940 
salı gunü saat 10 da Ankara'da M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da pazarlrkla satın alınacaktır .• 

2 - Kati teminatı: 7200 lira olup evsaf 
ve şartnamesi 240 kuru~a komisyondan a
lınır. 

3 - Arabaların hcpr.i bir talibe ihale e .: 
dilcbileceği gibi yiızer arabalık partiler ha
linde ayn ayrı taliplere de ihale edilebile
ccginden isteklilerin pazarlık gun ve saa
tinde verebilecekleri m iktar üzerinden kati 
teminatlarıyle birlikte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (.2789) ı2799 

Hayvan velenscsi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Hepsınc tahmin edilen fiyatı: 2200 lira 

olan 200 : 2SO adet hayvan velensesi pa -
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: ıs - 6 
- 940 cumartesi gunü saat 11 dedir. Kati te
minatı: 330 lıra olup numune ve ıartname
si komisyonda gorulur. T-01iplcrin muay • 
yen va.kitte M. M. V. Sa. Al. Ko, da bu -
lunmalıırı. (2791) 12801 

300 Nakliye arabası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dıın: 

l Behcrlne lGO lira fiyat tahmin edi
len 300 adet nakliye arabası 17. 6. 940 pa
zartesi g{lnli sao.t 10 da Ankaradn M. M. 
V. Sa. Al . .Ko. nında po.zarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 Kati teminatı: 7200 lira olup evsaf 
ve ııartnaınesı 240 kuru,şa komisyondan a
lınır. 

3 - Arnbalnnn hepsi bir talibe ihale e
dilebllereği f:l'lbl, yüzer arabalık partiler 
halinde ayrı, ayrı taliplere de ihale edlle
bll crcğınden ısteklllcrin pazarlık gUn ve 
ııa.atln\le verebilecekleri mlkdar Uzcrlnden 
kati teminallıırlyle birlikte M . .M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmıılRn. (2790) 128000 

M. M. V. Hava Müsteşaı-lığı 

Tozluk düğmesi alınacak 
M. M. Vekiletı Hava Satın Alma Ko. 

dan: 
ı - 270.000 adet dört dclıkli torluk 

duğmesı pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 999 /ıra olup kati temmat 
mikdarı 150 lıradu. Pazarlığı 14. 6. 94() 
cuma gunu saat 10 da bava satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Nümunesi her 
1;un ogleden sonra komisyonda gorülebilfr. 
Istek.lilerm muayyen •un ve saatte kati 
temınat ve kanuni belgeleriyle komisyon-
da bulunmaları. (2815) 12812 

NAFIA VEKALETi 

Çadır diktirilecek 
N afla V t.>kaletınden : 
14·6-1940 cuma g UnU saat 1:1 de Ankara

da Nafıa Vekaleti binası içinde malzeme 
mUdUrlüğU odnsınd::ı toplapan malzeme ek
siltme komisyonunda 3500 lira mubam -
men bedelli yalnız bezi vekAlet tarafından 
verilmek sair malzeme ve işçiliği yapıcı -
ya alt olmak ııartıylc 70 adet gUneşllkll 
mahruti çadırın imallycsl nı:ık eksiltme u
sulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme li!lı-Llamesl ve teferruatı bedel
siz olarak malzeme müdUrlUğllnden alına
bllır. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kurll§tur. 
isteklilerin muvakkat teminat ve §art -

namesinde yazılı vesalk ile birlikte aynı 
gUn saat 15 de mezkllr komisyonda hazır 
bulunmaları IAzımdır. (2503) 12530 

Şose inşaatı 
Nafıa Vekiletınden : 
l - Sürt - Bitlis yolunun Siirt - Hay -

dar koprüsü kısmı ile Kurtalan istasyonu • 
Başur koprusu iltisakı yollarının 56 kilo • 
metreden ibaret tcsviyci tıirabiyc, sınai i
malat ve şose inşaatı (800.311) lira (80) 
kunıı; keşif bedeli iızerinden kapalı zarf 
usuliylc eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 25-6-940 tarihine müsa -
dif cuma giını.I saat ıs te Naha Vekiletindc 
şose ve koprulcr rcısligi odasında yapıla -
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütc
(crri diger evrak Diyarbakır ve Siirt Na
fıa mudürluklerinde gbrülebileceği gibi 
( 4.000) kuruş mukabilinde şoseler reisli • 
~inden alınabilecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli -
!erin eksiltme tarihinden en az sekiz gün 
evci b ir istida ile Nafıa Vekaletine müra
caat ederek bu gibi işleri yapabilecekleri
ne dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin ticaret odası vesikası 
ile (35.263) liralrk muvakkat teminatları • 
nı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarfla -
rını ikinci maddede yazılı saatten bir sa
nı evelinc kadar komisyon reisliğine mak -
buz mukabilinde vermeleri muktazi olup 
posta ile gönderildiği takdirde, postalarda 
olacak gecikmeler ve mühiırsüz zarflar ka-
bul cdılmcz. (2778) ı2803 

TÜRK HAVA KURUMU 

Dört milyon zarf alınacak 
Turk Hava Kurumu Genci Merkez Baş

kanlığmdan : 
1) 14000 lira fiyat biçilen dert milyon 

zarfın satın alınması, kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

i~ trclı: erıyle b. 1. tur 
>l~ ) '- alacnkı ır ıkte vilayete 2. - Eksiltme (28. G. 940) tarihine rnst-
h kı\tı l'ılı lı:aıııuı arı ehliyet vesika- lıyan cuma günli saat (15) te Tekirdağ 

·ı lt ltklıf 3 Uygun olarak ha- hUktimet binası içinde nafıa mUdUrlUğü 
'Ilı "t ~cltıiıı trıcktuplarını ve bun • eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
~\t lıc•r at l?ıektu usullyle yapılacaktır. 

7 - Zarfların saat on beşe kadar komis
yona verilmesi mecburidir. Postada vaki 
gecikmelerin sayılmıyacağı ilin olunur. 

"4677-2731" 12792 

ı - Buz fabrikasında yapılacak karo -
mozayık lcrşiyatı işi ıs gun muddctle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (1894) lira (SO) 
Zayi - Beypazarı kazası birinci ilk o - kuruştur. 

kulun<lan 938 senesinde aldığım şehadet - 3 - Teminat (142) lira (9) kuruştur. 

2) Muvakkat teminatı ıoso lira olup şart
namesi her gun komisyonda gorulebilir. 

3) Eksiltme, 22 haziran 940 cumartesi 
günü saat 11 de T . H. K. Genel Merkez bi
nasında yapılacaktır. 

Matb ... acılara 
Ba$Vekilet Istatıstık Umum Müdurlü

ğü Eksrltme vet /bale Komrsyonundan: 
l - Açık eksiltme ve ıhale uııullyle 

1940 senesi umumi n üfus s::ıyımı için 
25 - 200 sayfalık 68 x 100 1 16 ebadında 
274600 adet sayım defteri b::ıstırılacaktır . 

2 - Tahmin olunan bedel WOO liradır. 
Muvakkat teminat olarak ~ 7,5 kuruş 
hesabiyle 375 liralık banka mektubu veya 
hazine makbuzu \ rılm ııl l!-ı-ımdır. 

3 - ihale 1940 hazlrnn ayının 18 inci 
salı gilnli sata 14,30 da istatistik umum 
müdUrlllğU binasında toplanacak ·otan ko
mfı<yonda yapılacaktır. N llmune ve aartna
me bedelsiz olarak komisyon kfıtlpltğinden 
ısteneblllr. C 25981 12640 

Benzin alınacak 
Başvek.ilet Evrak ve Levazım Mudurlil

ğünden : 
ı - Aı;ık eksiltmeye konulan iş, 15000 

litre benzin, 
2 - İhale aı;ık eksiltme suretiyle yapı. 

lacaktır. 

3 - Tahmin edücn bedeli 37SO liradır. 
4 - Ekı;iltme 24 haziran 940 pazartesi 

günü ııaat 15 te Başvekalet evrak ve le -
vazını müdürlüğündeki eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 28ı lira 
25 kuruştur. Eksiltmeye girecekler eksilt
meden evci muvakkat teminat akçesini ma
liye merkez muhascbecilifi veznesine yatı
rarak alacakları makbuz ile birlikte komis
yona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme prtnamesi, evrak ve le • 
vazım müdürluğunde her gün gonilebilir. 

(2748) 12733 

Matbaacılara 
Başvekil~t istatistik Umum Mudurtü

ğü Ekslltme ve !bale Komlsyonundan: 
1 - Kapalı zarf uııullyle eksiltme ve i· 

halesi yapılacak olar 353 forma tahmin &-
dilen 10 aylık harici ticaret fstatlsUk mec
muaları b1111tıı ılacaktır. 

!l - 16 sayfalık beher formasına 30 lira 
fiyat tahmin edilmiştir. Eksiltmeye lştirfık 
ed~- klcr % 7,5 hes:ı.blyle 795 liralık mu
vo.kkat teminat ıesikası vermeleri l~zım· 
dır. 

3 - Ekslltmct haziran 1940 ayınıL 18 
inci salı gUnU saat 15 tet istatistik umum 
mUdUrlüğU binasında toplanacak olan ko
misyonda yapılacaktır. Eksiltmenin açıl • 
nasından bir saat eve! znrfların komisyon 
reisliğine verilmesi lizımdıı Bu baptaki 
"artname komla: ;n ka.tıpll~nd"n f!!t•n .. bl-
llr. (2596) 12642 

Matbaacılara 
Başvekilct lstatistik. Umum Müdür/ü

t ü Eksiltme ve /bale Komısyonundan: 
ı - Açık eksiltme vrJ ihl\lc US\ıllyle 

1939 senesi ikinci , UçUncU ve dördüncü kı
sım harici ticaret iatatısUk yıllıklarından 
•r.o n!l!lh<a baııtırılncaktır. 

2 - 60 forma ve 16 sayfalık beher for
ması fı;ln 35 lira tahmin olunan bu eserler 
için ~ 7,5 hesabiyle 158 llrnlık muvAkkat 
teminat vcslkıısı verilmek ltızımdır. 

3 - İh!l.le 1940 "nesi haziran ayının 
18 inci salı gUnU saat 15,30 da umum mU -
dUrlUk binasında toplanacak olan komls -
yonda açılacaktır. NUmunc dairede görlilllr 
ve şartname komisyon krıUpllğlnden iste -
neblllr. (25.97) 12641 

A. LEVAZIM AMIRLICJ 

Sadeyağı alrnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satırı Alma 

Komlsyonundan : 

1 - 115 ton sade yağın kapalı zarfla ek
ıiltmesi 14. 6. 940 sao.t 1~ te Ankara Lv. 
lınirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 149500 lira ilk 
teminatı 8725 liradır. Şartnamesi 748 ku. 
ruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
İı;indc kanunt, ticaret odası ve bu işle mc1-
tul olup ve bu mikdar taahhüt yaptığına 
dair vesika bulunan kanuna uygun teklif 
mektuplan saat 14 e kadar kabul olunur. 

(2442) 12477 

Çay alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan: 
l - 1000 liralık çay po.zarlıkla eksilt -

mesl 12. 6. 940 saat 11 de Ankara Lv. A.. 
mlrliğl satın alm:ı. komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - NUmıınesl komisyonda görlllUr. K~ 
U teminatı 150 liradır. {2814) 12811 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Satılık arsa 
Ankara Ddı~rdarlıiırıılaıı 

Cimi 
Kaydoıı hane elyemı aua 

Kayıt No. 
9%4.64 
Miktarı mclr• 

zoo 

Ada 
195 

86 yola ridectlı 
114 kalan 

MoYkÜ 
Hacı Enp fil. Ama 

Çıme ıoklk 
Parsel Kıymeti 

5 Z 000 Lira 
Sahibi 

Olu Hızır veruesi 

Yıılı:arıda cinı n mıktarı pzılı arsa "lıipluinia 
taksit bodtliııden doiaıa borçları İçin hazinece haciz 
edilip açık arlırma ile ZS. s: 9 ıo cumartui ıiinünclta 
itibaren zı ııın ıııucldetle ıalılıia çıkarılmııtır. lı
t•klilerin <'."o 7,5 miktarmda teminat ıkçumı ptı:r
dıktan ıonra ilıaleıi alın l7 baziran 9~0 paıartui 
ıunü saat 14 de vil.iyd idare bt'ydİ.ne celmel~.ri ilb 
olıınur. (%495) 1%505 

OKULLAR 

Elektrikçi talebeler 
Anl:ara Erkek Akşam Sanat Okulu Mü -

durlüğunden : 

Okulumuzda imtihanları icra edilen elek
trikçi talebelerin diplomalarını almak u -
zere 12-6-1940 çarşamba giınü akşamına 

kadar okula müracaattan luzumu bildirılir. 
(2786) 12782 

Zayi - Devlet Demiryolları 2. ci işlet -
me müdürliığiinden aldığım 310S numaralr 
hı.iviyet cüzdanımı kaybettim. Yen isini ala
cağımdan eskisinin hukmü yoktur. 

Ali Osman Tekgul 

~ 1• <le et Odas P veya mak • 3 -- Eksiltme oartnnmesl ve buna mU -
~~llk.ıb ~adar k 

1 ~csikasını ihale teferrl diğer evrak (475) kunıı,; bedel m~
) ·-.;ı. o1lıı'lır.-.ıe 0ınısyon riyasetine kabilinde nafıa müdUı·IUğünden alınnblhr. 

ltec:·1ı: Vereceklerdir 4 - Eksiltmeye girmek için taliplerin 
1 trıelcr kab 1 · d'l en qağı (50 bin) liralık bu gibi ııose lşle-

u c 1 mez. ri yapmış olmaları ve (~974) lira (41) ku-
12S38 ruşluk muvakkat teminat v"rmr.sJ vn iha-

namcmi kaybettim. Yenısini alacağımdan 4 - Şartnamesini görmek istiycnlerin 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

1 
her ıün encümen kalemine ve isteklilerin 

Beypazarı Rüstem paşa mahallesi Kaş - de 28-6-940 cuma günü saat 10.30 da bele -
mahkeme sokak No. 17/2 de Süleyman diye cncıimcninc müraca:ıtlan. (ZS05) 
oğlu İbrahim Alpat. 2327 12807 

4) İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 iıncü 
maddelerinde yazılı vesika ve teminatlan
nı havi olan mühurlu zarflannı ihaleden 
bir saat evci komisyona teslim etmeleri. 

Zayi - Bandırma 127 inci alay karargl
hından aldığım askerlikten terhis terken> 
mi kaybettim. Yenisini alacagımdan eski • 
sinin hukmü olmadıgı i!an olunur. 

.22SS 327 doğum]~ Hasan o&lu Ahmet Taşdclcn 
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HARTA G. DlREKTORLOCO 

2 Bina y r.trrılacak 

Harta Genel Dırck.torlutunden: 
l Harta GC'nel Dlrcktorltiğil içın ke

fifnamesı mucibince pazarlıkla iki bina 
yaptırılacaktır İki binanın muhammen 
bedeli ( 3070 ı llrn ( 24 ı kuruştur 

2 Muvakkat teminatı !2301 lira (27) 
kuruş olup katı teminatı ı 460 ı ltra ı 54 ı 
kuruştur. 

3 · thalC'si 18 hıız. !l40 sah E. Un il saat 
10 da Cebecide harta genel direktorluğll 
satın alma komısyonunda yapılacaktır. 

4 Taliplerin yukarıda yazılı gün ve 
saatte teminatlarını yatırdıklarına dair 
maliye makbuzlariyle müracaatları. 

!2818) 12814 

Sade ., gı alınacak 
ı Kor birlikleri thti.)acı için ıkt defa

da nlınucnk olan kırk beşer bin kilo askc· 
rt evsafta snd yağ kor ı:ıatın alma komis
yonunca ayrı ayrı pazarlı a konulmuştur. 

2 Pazarlıkları 28. 6. cuma ve 29. 6. 
cumartcsı gunlcn saat 10 da yapılacaktır 

3 Beher kırk beş bin kilo sadcya~nın 
muhammen bedeli 49•,oo llrıı olup teminatı 
7425 lıradır. 

4 Bir zartında teslım edilmesi 
meşnı olan bu yağlar için talip olanların 
kor satın alma komisyonuna müracaatları. 

12812) 12S09 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

A rpa satış ilam 
Ankara lnhısarlar Başmudurlugiındcn: 

Ankara blı a fabrikrunndn mevcut cinsi 
ve tahmini mlkdarı n ağıda yazılı arpalar 
pazarlıkla satılacaktır. Muvakkat teminat 
parası hizalarında gösterilmiştir. 

Pazarlık 26-6-940 tarihinde saat 15 de 
İnhisarlar IJnı,mlld irlüğU bin.ısında topla -
nacal< komisyonda iC'rn edılcccğindcn istck-

Sığır eti alınacak illerin mczkilr glln ve saatte teminat parn-
Erzıncan Tum Satın Almn Ko. dan: lariyle birlikte adı geçen komisyona gel -

ı Askeri ihtiyacı için Trnb~ondn tcs- ı melcrt. {2700) 126!19 
llı şartıylc 120.000 kilo sığır etınln kapa- Tahmini c-~ 7,5 
lı zarfla eksiltmesi 1 temmuz 940 pazarte. 
ııi glınu snnt 15 te F.rzlncanda ttim satın mlkdan Teminat parası 
alma komisyonunda yapılacaktır Cinsi Kilo Lira Kuruş 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al 11~ tcm~!~~a~~nıı~~~:ı ~~~t~oa~~!i ~~~ ~~~~arpa 5~,~~~ 2~! :~ 
Ko. n a gönderilen hariç nskeri miınond1dır Teklif mektuplarının eksilt- · 

02 1 k i e Karamuk 2 600 4 k t t •tA 1 1 me saatlnd n bir saat eve om syona v • · 
ı aa ı an arı rllmcsı. ,2 10, 12808 Cılız 4,000 10 50 

Sıgır eti almacak 

Erzıncan Tumcn Satın Alma Ko. dan: 
l Askeri ihtiyacı için 220.000 kilo ııı- Kiralık daire 

... il il il 11111111111111111111 11 111 111 11 il~ Filiz l 5,000 2 81 
' - - Matbaacılara 

Gumrük ve inhisarlar Vekaletınden: 

,.- -

Kapah ıarfla eksiltme ilam 
!onguldak 

den: 

Amele Birliğin-

ı - Eksiltmeye konulan i'} : 

Zonguldakta Amdcbirliği hasta
nesi binasının şark tarafında mut 
bah v <"amaşırhi-: binasiyle hasta 
ne bimıs nın zemin katının pc-lı
kinlik haline ifragıdır. 

2 - Mutbah ve çamaşırlık bi
nasiyle tesisatının keşif bedeli 
(23920) lira (81) kuruş ve poli
klinik isinin keşıf bedeli (3245) 
lira (82) kuruş olup mecmuu 
(27166) lira (63) kuruştur. 

3 - İlk teminat akçası (2038) 
liradır. 

4 - Eksiltme rr.üddeti 20.5.940 
tarihinden itiban:n (21) gündür. 

ğır etın n lmpalı zarfla eksiltmesi 28.6.940 : 
cuma rıu saat 15 te Erzlncanda tümen , _ Yenişehir Demirt : 

l - 940 mali yılında n şr~··1llccek tah 
minen iO formalık g<"nC'I buyrukların bas
tırılması açık eksiltmeye konmuştur. 

5 - Eksiltme, 10 6 940 pazarte· 
si günü sat onaltıda Zonguldakta 
Amelcbirliği faal hevcti huzurun
da kapalı ıarf usuliyle yapılacak
tır. 

satın komisyonunda yapılacaktır -
2 M ıhammen bedeli 44.000 lira olup 

1
: 

ilk teminatı 3300 liradır. Şartnamesi komis 1 : 

yonda görUJUr Teklif mektuplarının ek- : 
slltme saatinden bir saat evci komisyona , : 

runc sokak (3) numarc : 

evin dört geniş oda ve bir ge-: 

niş boldan ibarPl olan ikinci § 
katı kiralıktır. r el: I"' 6334 = verilmesi. (2716) 12713 

Me,e odunu alınacak 
Erzincan Tum Saırn Alma Komisyonun

dan : 
1 - Askeri ihtiyaç için 2 milyon kilo 

me$e odununun kapalı zarfla eksiltmesi 3. 
temmuz. 940 çarvamba gunli saat ıs de Er
zincanda tum satın alma komisyonunda ya
pılacakur. 

2 - Muhammen bedelı 40.000 lıra olup 
illı: teminat 3000 liradır. Şartnamesi komis
yonda gcirülılr. Teklif mektuplarının eksilt
me saatinden bir sa.at evel komisyona ve -
rilınesi. (2806) 12819 

Et alınacak 

~11111111111111111111111111111111111111,. 

MÜNAKALAT VEK ALETi 

Elbise ve saire alınacak 
Munkalat V ckaletinden: 

AşaAıdn mıkdarı yazı 1ı '1700 ı 1 li
ra muhammen bedelli C7l kalem elbise ve 
saircnln 5 temmuz 940 cuma gUnu saat 
ııoı da Vcknlet lwazım mlıd,ırıu;.'lindc 
açık cksıltmc i yapılacaktır. 

2 - Muvnkltnl teminat '127) lira ( 50 l 
kuruştur Şartname ve nUmunelcrı levazım 
müdürlüğünden parasız olarak alnbllırl r. 

3 istekltlcrln kanuni vcsailnylc bir -
ilkte aynı gUn ve saattl' komlsvonda b•ı • 

2 Bu iş için 11010) lira bedel tahmin 
edilmiş olup muvakkııt teminatı 120 lira 
i5 kunıştur 

1 

3 - Tha1<" )3 haziran 940 perşembe g(l
nü saat 14 te vekillet levazım müdllrllııtlln 
de vapılncaktır 

4 hteklll rln ıhale g-tmıind n bir gtıu 

6 - Talipler t ksıltme şartna

mesi. mukavele proJe"i ve bu işe 
1t diğer bütiin evıakı bes lira he· 
del mukabilinde Aınelebirliğin 
rlerı alabilirler. 2208 

evel muvakkat tl'mlnatlarını vekAlet vez 
nesine vntırmaları ve alacakları mnlcbuzla 
beli! giln ve saatte veltlllct levazım mUdiır- , 
liıt!"lnde kıınılan alım satım komlın·omına ~~!!!!!!~~!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!~~ 
miırncaatlerı 11!1.n rı11ınıır -

fi - Bu işi' Rlt ıpr• n-ı.meler her ~ün ve- ..f l il il il l 11 1111 1111 11 1111 11111111111111 ~ 
kiılı>t lev•,.•ın mlldı\rlil~lnde e-ôrıılrbilir - -

1
2n

40
• 

12:ı52 : Su tesisatı il ô nı ~ 

D DENIZYOLLARI : Türkiye Demir ve Çelik _ 

- Fabrikaları Müessesesi Mü- : 
Hurda satışı : dürlüğiinden: : 

Devlet Venızyollnrı 1sleıme U. Miıdür- : 1 - Türkiye Demir ve Çelik _ 
lutunden _ Fabrikaları Müefsescsi şehir su : 

Maraş Askeri Satrn Alma Komisyonun
dan: 

1 - Birliklerin ihtiyacı olan (219000) ki
lo sığır veya bu mikdar keçi eti kapalı zarf 
a suliyle eksiltmeye konulmuştur. Sığır ve
n keçi etinden hangısı u,uz olursa ucuz e
t in iltalesi yapılacaktır. 

lunmaları. (2i04) 
Adet Takım 

47 
13 

l - lst'.nye dok ve fnbrik.a havuzlar sn- : tesisatı, deposu. ve pompa binası : 
hası dahılınde mevcut takrıben 1800 ton ı = vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf : 
hurdalar kapalı zarf usulıyle satışa çıka · : 

1
. 

1 
k 'lt konmuştur : 

Cinsi rılmı tır. : usu ıy e e sı. meye . : 
Elbise maa ka.cıktt ş . .. - 2 - İşbu ınşaatın muhammen : 

2 - Arttırması 20 hazıran perşembe gu- : . . -
13 ~~rl~~~lsı~s:to ıı nu saat on beşte alım satım komisyonunda - keşif ~edelı 40.22~.75 hr~dır . 

6 Kadın mantosu yapılacaktır _ Eksıltme evrak; 2.50 lıra muka _ 

2 - Muhammen tutan (45990) lıradır. 

3 - İlk teminatı (3449} lira (25) kuruş
tur. 

6 Kostun tayyor j 3 _ Muhammen bedelı tonu fob olarak - bilinde AnkaradJ Sümer Bank : 

1 

6 Baş öıtusu l"'02 ı 18.- lira olup muvakkat teminat 2430.- Muamelat Şubesınden, İstanbulda: 4 Boy mu ambası "' 
_ _:_ ____ .....:;_________ liradır Şartnamesi komisyonda gorulebilir Sümer Bank Şunesinden ve Kara : 

·------------ ------ ı 4 - İsteklilerin muhurlli kapalı zarfları- bükte Türkiye Demir ve Çelik : 1 
MALiYE VEKALETi nı yRzılı giın ve saatten bır saat eveline ka- : Fabrikaları Müessesesinden alı - : 4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara leva -

zım amirlikleri ve Mııraş'ta askeri satın 

alına komisyonunda.dır. 

S - Kapalı zad usuliyle eksiltmesi 29-
H a . - 940 cumartesi gunti saat 11 de Mn
raş'ta subay gazinosunda yapılacaktır. 

Yeni on parahklar 
Malıye VckRlt!tinden: 
2257 ve 24Gl numara!• kanunlar mucı

blnre darbedilmckte bulunan bronz on pn
ralıkların 12. G. 1940 tarihinden itibaren 
tedavUlc vazcdileccğl lllln olunur. 12819 l 

12815 

dar komisyon reisliğine makbuz mukabilin- : nabilir. ;: 
de tevdı etmeleri Uizımdır. (4368-2535) : 4 _ Eksiltme 24.6.1940 pazar- : 

12540 

DEV LET DEM l RYOLL AR I 

: tesi günü saat 15 te Karabükte ;: 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrika- : 

: !arı Müessesesin<1e yapılacaktır. : 
5 - İstekliler teklif evrakı ;: 

Döşemelik deri alınacak : meyanına şimdiye kadar yapmış : 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 29 · 
H az. - 940 cumartesi saat 10 da subay ga
zinosunda askeri satın alma komisyonunda 
müteşekkil askeri satın alma komisyonuna 
,,erecek veya göndereceklerdir. Bu saatten 
llOllra gelen mektuplar ahnnuyacakur. 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun • oldukları bu kabil işlere, bunların: 
SIHHA T V E iÇTiMAi M . V • dan : : bedellerine, hangi Bankalarla mu-: 

Muhammen bedeli (33.000) lira olan aşa- : amelede bulunduklarına, Ticaret ;: 
Ehe m miyet li k onefran s lar ğıda yazılı iki kalem döşemelik ôcri 25-6- : Odasında kayıttı olduklarına da- : 

An.kara Merkez Hıfzıssıhha Muessese • g40 sah cunu saat 15 de kapalı zarf usulu : ir vesikalarını kavacaklardıt. : 
(2807) 12820 

Nakliyat yaptırılacak sinden : ile Ankara'da ıdare bınasında satın ahna - İstekli kendisi yüksek mühen- : 
Merkez hıfzıssıhh:ı mııesscsesinde kan aktır. 

!zmir Levazım Amirliği Saun Alma Ko
m isyonundan : 

nakli ve veliiyet tayini hakkında fevkali - c Bu işe girmek istiyenlerin (2475) liralık dis olmadığı takdirde, teklif ev- § 
de ehem·ıyetlı olan kan ı:ırruplarına ait na • : rakı meyanına inşaatın fenni ci- : 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri -
n in 4500 ton kara nakliyesi kapalı zarf u -
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

c· muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi 
Zari Ve teknı"k olmak uzere haziranın 14 un- . : betlerini deruhte ettiğine dair : 

vesikaları ve tekliflerini aynı gun saat 14 e - -
CU •• cuma, 17 ı·ncı· pazartesi, 20 inci per .. em- 1• - bir yüksek müheııdisin imzalı te- : " kadar komisyon reisliı;:ine vermeleri azım-
be gunleri saat 16 da iıç konferans verile - : ahhütnamesi bulunacaktır. -

2 - İhalesi 28-Haz. - 940 cuma glinli sa
at 16 da İzmir'de kışlada İzmir Lv. amir -
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 15750 liradır-. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1182 li

radır. 

dır. İ _ 
cektir. Şartnameler (165) kuruşa Ankara ve : stekli teklif evrakı meyanın- : 

Alakadar olan meslek arkadaşlarının ay- Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. da fenni teşkilatının kimlerden : 
nı tarih ve saatlerde bu konferanslara. iş - 400.000 Des.2 döşemelik deri yeşil = ibaret olduğunu ua ayrıca işaret = 
tirak etmek iızere mtiesseseye teşrifleri ri- 200.000 Des.2 döşemelik deri kırmızı : ve tasrih edecektir. : 
ca olunur. (2825) l28l7 (2707) 12741 - 6 -Muavakkat teminat mik- : 

S - Şartnamesi her gün komişyonda gö
rülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika gostermek mecburi
yetindedırler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun iki ve iıçuncü maddelerin

Zavi - Kullanmakta olduğum GUlfe -
razc S:ıncan yazılı tatbik mlıhürümti za
yi etmiş bu itibarla dn bir yenisini tasdik 
ettirmiş oldul\ıJmdan eskisinin hUkmU ol
madığını ve zayi olan bu nıtihilrlc de hiç 
kimseye bir borcum bulunmadığı il~n olu
nur. Zonguldnkta GUlt'erazc Sarıcan 2331 

de ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve Zayi - Ankara Beledıyesinden aldıgım 
teminat ve teklif mektupları ihale saatın- 1020 numaralı şoforluk ehliyetimi kaybet
dan en az bir saat evci komisyona vermiş tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
bulunacaklardır. ı olmadıı;:ı ilan olunur. Hasan Gok 

(2813) 12810 

Malzeme, makine ve saire ahnacak 
Tahkim Komutanlığı satın alma komi.,yonundan 

1 - Aşağıda müfredatı yazılı altı kalem malzeme, makina ve teferruatı 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Bunlara tahmin edilen bedeller her birisi hizasında yazılıdır. 

3 - Şartname model ve diğer evsafı hakkında komisyonumuza müracaat 

e dilmelidir. 

4 - Pf!zarhk 15 Haziran 1940 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da 

İstanbul'da Tophanede Denizyolları binasında tahkim komutanlığı irtibat 

subayı dairesinde miıteşekkil komisyonumuz tarafından yapılacaktır. 

5 - Her birisinin muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. Pazarlığa 

gireceklerin mahalli ticaret odasından verilmiş vesikalariyle birlikte ve t e

m inat mektup veya makbuzlarını hamilen belli vakitten bir s~at evvel ver

miş olmaları. V aktinde müracaatl~rı Hin olunur. (2811) 

C insi 

Kaynakçı makinası 

Otomobil rekmifiye 
mesi 

tesisatı malze-

Marangoz atelyesi için makina ve 
teferruatı 

Kamyon 
Atelve elektrik motör ve teferruatı 

Demirci atelyesi için makina ve te
ferruatı. 

Miktarı 

l Ad. 

3 

6 .. 
8 ., 

8 " 

Tahmin bedeli M. Teminatı 
Lr. Kr. Lr. Kr. . 

5000 00 
3000 00 

5000 00 

29000 00 
16500 00 
18000 00 

375 00 
225 00 

375 00 

3175 00 
1387 50 
1350 00 

12822 

Et ve ot a ll nacok 
Edirne Askeri S'lHn alma komisyonundan 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı üç kalem yiyecek ve yem .satın alınacak

tır. Kapalı zarfla ihalesi Edirnede eski müşiriyet dairesinde satın alma ko

misyonu nda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri her gün komisyonda gö

rülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ihale saatından bir saat 

ev ci komisyona vermiş olmaları lazımdır. 

Mikdarı Tutarı İlk Te 
Cinsa 
S ğır eti 
Sade yağı 
Kuru ot 

Ton Lira Lira 
180 54000 4050 
30 37500 2813 

1100 49500 3713 

İhale günü 
29. 6. 940 cumartesi 
ı. 7. 940 pazartesi 
3. 7. 940 çarşamba 

(2808) 12821 

Saatı 
11 
11 
11 

Ü s tüpü almacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun • 

dan: 

Muhammen bedeli 70.000 lira olan 200 
ton renkli veya beyaz iıstıipli 21 / 6/940 cu
ma gunu saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe gimıek istiyenlerin (4750) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi 
vesikalarını ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 
Şartnameler (350) kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılacaktır. 
(2613) 12686 

B a last münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun • 

dan : 
9. işletme ihtiyacı için Muratlı'da Sırt -

köy ocaklarından 15000 ve kilometre 27 
deki taş ocağından 4200 metre mikabı ba • 
last ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf usul
leriyle satın alınacaktır. 

Miınakasalar 27. Haziran. 940 perşembe 
giıniı saat 11 de Sirkeci'de 9. işletme bina
sında A. E. komisyonu tarafından sırasıy
le yapılacaktır. Her birinin muhammen be
deliyle muvakkat teminatı aşagıda yazılı -
dır. Taliplerin teminat ve kanuni vesaiki 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını aynı 

gün saat ona kadar komisyona vermeleri 
lazımdır. 15000 metre mikabına ait olan 
şartnameler 27 kuruş mukabilinde Sirkeci 
veznesinden ve 4200 metre mikibına ait o
lanlar bilabedel komisyondan verilecektir. 
(4698-2758) 

: tarı 3,025 - liradır : 
: 7 - Teklif mektuplarını havi : 
: zarflar kapalı olarak ihale günü : 
;: saat 14 e kadar Karabükte Tür- : 
: kiye Demir ve Çelik Fabrikaları : 
: Müessesesi Muamcıat Şubesine : 
: makbuz mukabilinde teslim edi- : 
: lecektir. Posta ile• gönderilen : 
: tekliflerin nihayet ihale saatin- : 
: den bir sat eveline kadar gelmiş : 
E ve zarfların kanuni şekilde kapa- : 
: tılmış olması lazımdır. Postada : 
: vaki olabilecek gecikmelerden : 
: dolayı Müessese mesuliyet kabul : 
: edemez. : 
: 8 - Bu inşaatı Müessese ta- : 
: !iplerden dilediğine vermek ve- : 
: yahut münakasayı hükümsüz say- : 
: makta tamamen serbesttir. 2320 : -.,ııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııır"' 

ULUS 21 inci yı l. - No. 6773 

İmtiyaz sahibi 

l skend e r Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
M ü mtaz Faik FENiK 

Muratlı'da Sırtköy ocağından 15000 met
re mikibı: muhammen bedeli 27000 lira, 

1 
muvakkat teminatı 2025 lira, Müessese Müdürü: Naşlt ULUG ~ 

Kilometre 27 ocağından 4200 metre mi -, ULUS Basımevi ANKARA 
kabı: muhammen bedeli 6930 lira muvak - '-::::==============:./ 
kat teminatı 519,75 lira. 12797 -----·--------------

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

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 3 grup ahşap tezgah ı 2317/940 salı 
gtinli saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her tezgah hizasında yazılı muvakkat teminatları ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da tesel-

lüm ve sevk şeEliğinden dağıtılacaktır. 2668) 12715 

Muhammen bedel 
Tczgflhın ismi Lira 

Elektrik motörJU ahşap için tepsi testere-
li kesme ve delme tezgflhı 2750 
Elektrik motörlU ahşap için bir bıçaklı 
pltınya tezglhı 2500 
Elektrik motörlU ahşap için kanal ve oluk 
açmağa mahBUs freze tez&'lhı 2000 

Muvakkat teminat 
Lira 

206,25 

181.ro 

l ®,-

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğün 
1 - Kurumumuz talebe ve müstahdem ininin tnşelerinden bulu~ 

hahndc kısmen kapRlı zarf ve kııımen açık ckaıltme u ullylc satında 
2 - 13. 6. 940 gUnUne müsadif pcrşenı be gUnU gruplar hiznsın 

rektörlllk binasında mllteşekkll komisyon tarafından lhalrsi yapıla 
3 - Muvakkat teminat ctı 7,5 tur. ttl 
Daha Cazla izahat ve parasız şartname almak lstlycnlertn ensti 

luğlıne mlkncaatlan. (2541 
Kuru sebzeler listesi 

Grup 9 
Cinsi Mikdan Kg. 

8.000 - l 0.000 
S.000 - 7 .000 
l.soo - 2.000 

Pirinç Bursa birinci 
Kuru fasulye Horos 
Barbunya fasulyesi 
Nohut Karabiı;:a olacak 
Soda kuru olacak 

800 - 1.000 
S.000 - 6.000 
2.000 • 2.500 
3.000 - 4.000 
3.000 - 4.000 

Beherinin Fi. 
43 
28 
22 
20 
12 

Yeşil sabun iyi cins 
Tuz rutubetli olmıyacak 
Un tatlı için ekstra 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Kuş üziiniü 
Fıstık 
Çay 
Pirinç unu 
Ceviz içi 
Makarna irmikten ekstra 
1nce irmik 
İrmik kalın 
Güllaç 
Şehriye tel irmikten olacak 
Buğday aşurelik 
Nişasta 
Hararot 

50 
100 
200 
250 
100 
200 
500 

1.000 
500 
500 
50 

500 
500 
300 
25 

2 
6 

16 
40 

ırıo 
40 

110 
250 
45 
45 
30 
25 
25 
80 
30 
15 
30 
60 

Vanilya (paket) 
Baharat 

500 
so 
25 

1.000 

paket 12 
lo 225 

Tarçın 
Bulgur 
Gülsuyu 
Kara mercimek 
K ırmızr mercimek 
Tahin 
Tarhana 

so 
1.000 

200 
500 

200 
14 

100 
15 
2:: 
40 
80 

Sebze konservesi muhtelif 
Kuru fas"ulya çiçek iyi cins 
Limon tuzu 

200 
S.000 

300 
25 

teneke 36 
110 
120 

Muvakkat teminat 1098,187.50 liradır. hapnh zart ile saat 10 ~ 
Yaş sebzeler 

Gı. 10 
Cinsi 

Semızotu 
Mlkdarı 

1.000 
7.000 
2.000 
1.000 
1.500 

qcher kg Fi. 

Ayşe kadın fasulva 
Çalı fasulyesi 
Taze iç barbunya fasulyesi 
Dolmalık vesll biber 
Sivri biber 
Domates 
Taze bamya 

500 
15.000 

8 
12 
10 
15 
12 
10 

8 
20 

Salatalık hiyar 
500 

10.000 
20.000 
10.000 

adet 4 
Limon bas boy ad"t 3 
Maydnnos demet 1 
Dere otu 3.000 

~00 

de t 1 
Nane met 1 
Patlıcan baş boy 
Sakız kabak 
Taze soğan 

20.000 
3.000 
1.000 
1.000 
uoo 
2.000 
1.500 
1.500 

kg. 9 

Taze ic bezelya 
Ayva 
Vişne 

Taze erik 
TRze kaysı 
Çilek 
Elma 
Şeftali 
Karpuz 
Kavu:ı 
tlzüm 
Portakal 80 ilk 
Taze yaprak 

Kereviz 
Lahna 
Prasa 
tspanak 
Taze bakla 
Havuç 
Kamıbahar 
Sarımsak 
Tatlı kış kabağı 
Salamura yaprak 
Salça 
Enginar 
Patates Adapıızarı 

İyi cins sarı 
Kuru soğan 

500 
1.500 
1.500 

15.000 
10.000 
15.000 
15.000 

300 

.. 

" adet 
kg. 

Kış sebzeleri 
1.000 

15.000 
10.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

300 
500 
500 

1.000 
5.000 adet 

15.000 kg. 

12.000 

8 
ıo 
20 
l.J 
~J 
10 
25 
25 
20 
20 

6 
6 

15 
4 

l:i 

ıo 
5 
5 

9 
6 

15 
20 
5 

20 
25 
10 

6 

6 

Muvakkat t eminat 1274,63 lira. Saat 11 de kapalı 1.arfla 
ERZAK LİSTESİ 

G. 1 
Cinsi 

Ekmek 

G. 2 
Koyun et i 
Kuzu eti 

G. 3 

Mlkdan Kg. 
135.000 - 140.000 

40.000 - 45.000 
4.000 - S.000 

Sade yağı Urfa birinci 
Zeytin yagı r-kstra 

10.000. 12.000 
4.000 - 5.000 

G. 4 
Zeytin tatlı iyi cins 
Kaşar peyniri Edime 

2.000 - 3.000 

1.000 - 1.200 

2.000 . 2.500 

(Yağlı iyi cins) 
Beyaz peynir Edime 
(yağlı iyi clns) 
Yumurta taze SS.000 • 65.000 

G. 5 
Tereyağı ekstra 

(Kahvaltı için) 
Süt yağlı 
Yoğurt yağlı 
Kaymak 

G. 6 

ı .ooo - ı.soo 
8.000 . 10.000 
8.000 - 10.000 

200 . 300 

Kuru üzüm çekirdeksiz 
Razaki 1.000 - 1.500 

l.ooo 1.soo Kuru kaysı çekirdeksiz 
G. 7 
Yassı kadayifi 
Tel ka.dayifi 
Yufka 

G. 8 
Pekmez 
Recel 
Sirke 
Bira mayasr 

Gnıp 1. 14,700 
Gnıp 2 26 800 
Grup 3. 19.450 
Grup 4. 11,275 
Grup 5 7.230 
Grup 6. 2.100 
Grup 7. 375 
Grup 8. 2.817 

400 . 500 
400. 500 
400 500 

500 
4.000 5.001) 
1 .ooo . ı.soo 

25 

Muvakkat teminat 
Muvakkat teminat 

- Muvakkat teminat 
Muvakkat teminat 

- Muvakkat teminat 
Muvakkat teminat 
Muvakkat teminat 
Muvakkat temlnRt 

55 
45 

135 
G5 

35 

65 

Mi 
2 

15t 
20 
25 

160 

30 
110 

25 
30 
20 

Toz ııeker 
Kesme şeker 

12.000 - 15 O(){, 
5.000 - 5.000 

ll.700 
2,310 

8.010 
Muvakkat teminat 600 lira 7~ kuruş 
Kapalı zarf usullyle saat 4.30 da 

YENİ SİNEMA 
Saat : 14,SO - 16,30-21 de 

BÜYÜK ATEŞ 

RAMBRAND 

Umumi arzu üzerine 
saat 18,30 da 

Matmazelin Bebeği 

Glnger Roggera 

HALK SİNEMASI SUS 
Bu gece saat 21 de 

Otuz ikinci avcı alayı 
Baş rollerde: 
Lcslie Banka - Flora 
Robson. 

Saat: 14,30 - 16,30 -
18,30 da 

ı - Mr. Motonun son 
ihtarı 

2 - Korkunç hane 
Saat 12,15 le 

ucuz matine 
Kızıl denizin esrarı 


