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Dünkü umumi vaziyet _J 

Paris'iri müdafaasına başlanıldı 
Hemen hemen 

Yaotı kları 
her 

hücumlara 
tarafta 

..., 
ragmen 

Almanlar Fransız 
llıüd f aa lerliballna 
hüf uz edemediler 

t Alman kumandanlığı talim 
0nklarını da muharebeye soktu ! 
~ ~ Ptırlı, 12 a.a. - Pariateki ahalinin çektl-

mesi devam etmektedir. Btr!:ok ınaga:ıaıar 

>t"~killer heyetinde kapanmıştır. Bankalar hcnU:ı açıktır. Mil-, . il müdafaa için ı;nlıııan fabrtkalıırdald wne-
lclcrle csruılı dlr;cr işlerde 1;alıııaıılıır vıızı
fclerlnl daha biiyf.lk bir sUratıc ifa ederek 

1.~ ııı başında bulunmaktadırlar. Sokaklarda 
t <\llta • 1 tam bir sUkfn1 ve lnfü:am vardır. Resmi dc-
}'tti b , 2. a.a. - Vekiller vairln önUndc mUselltıh muhafızlar hulun· 

!tı.htı; 1 'll~ün öğleden evel, reisi- maktadır. Şehrin lll§l"BI temin cdllmiııtır. 
lcıl>~ 110nü'nün riyaseti altın - Pariı'in müdafaaıı baıladı 

llttııştır. 

ltQ/ya'nın 
4Qrarı 
fı"-. A. Ş. ESMER 

Pıırls, 12 a.a. - Beyanatta bulunmağa 
memur bir askeri mUmesall, bugtın Parlııln 
mU:lafa..'tSı muharebesi tam bir surette baş
lamış olduğunu ve Frnnsı:ıların ıehrln şl· 
maline çekilmiş bulunduğunu bildlrm!ıtır. 

Pariı cukeri valiıinm beyanatı 
Pıırla, 12 a.a. - Parls askerl vallel gene

ral Hcrlng, hUkUmet merkez.inin mUdafaa
l;ının bizatihi münferit bir stratejik hare
ket te§kll etmediğini ve bu mUdafııanın, 
:Fransız ordularının umumi bir manevra 
çerçevesi dahilinde kalmakta olduğunu be 
yan etmıııur. 

• • • 

• 
Vl4NIUİı 

ı/J 'IJ :JIJ t,IJ ~o t'1 10 l<m 

ClfAl'IPAuBFllT 

SflANN( o • 
50'f!f(SOCJJ 

Franıa'da muharebenin cereyan ettiği ıahayı ve Paris'in vaziyetini gösteriT harita 

Fransa'ya karşı bir 
taarruza geçince ... 

İtalyan ordusu 
karşısında kuvetli 
tahkimat bulacak 

~b~ '~"' .l.~1" ı· . iJı. "< ly ·~ Sin.tor l"uao ını, 
>'t, Vrt Run dütündükten ı;onra 

Lc:.ndra..JJLa.a. - P"ranıııır: radyoım hu ın;.--...ı;c..:::::i;;;;:.......,~'~
-Parfa aııl«ırt"JcUrnanaanı genernı :ı-cetnı Cenova 

hedefler 
ve Torino'doki 

bombardıman 

askeri 

edi idi 
· lQ lt 'tıedik aarayının balko· 
lit ll\y ' . b"Jd. >, : lttı " nın kararını ı ır-
ıl, illı Ya, bir sene evel Alman· 

,~i,;•ladığı ittifak icabı, har· 
t l lc,r e karar vermittir. Bu be· 

lı h~liyor:'t•ırıda derhal §U sual ak· 
~bt •ell lalya Almanya ile ittifa· 
"tııı' teç' tve) İmzaladığına göre, 

>, ~ '~itti;rı ey)ülde neden harbe 
'l'iciy ~u sualin cevabını ltal

İt'dılct-: 1/kili Kont Ciano, harp 
llt 1 ll~llll ı.r ay kadar sonra söy· 

Cj._"a bır nutkunda vermİ§tİ. 
'L.d'iı ' Almanya ile ittifak im· 
,~ İçi:•rnan, her iki devletin 
tıı.. b de.,p h.azırlıksız olduklarını 

'lı il ltkd~•ıne ihtiyaçları bulun· 
,~ 'eı:ı, rn~~ ettiklerini aöylemiı 

l "'lell\eıı.· Uddet bir harbi provo· 
'lt:ı ıı:ı h' "b• . h l ,1~ <ırlel"j . ı~ı ırıne karıı tea -
..... ~•ıı drıı bıldinni•ti. Bu beya· 
~·· ev] " ~ lıllillt et adamları tarafın· 
'"h,ld &.fa edilrneıni§tİr. 
"it e ar d • 'ti h a lln geçen dokuz ay· 

liı- '- llrek:.t . ·· 
ı.ı,t.. ııı:i .ı\l .. ın aeyrı §Unu goı· 
'- "'ı~ d ... ~anya pek o kadar 
h~hede ~R~lrniı. Çünkü İtalya 
. il-it aırıın . k. 'ii lç lly • • ırnzasmı ta ıp e-
~lıdlltı.ıh,r hÇırıde Polonya ile gi
'o det i/ eyj Üç hafta gibi kı
ti ~fi. bil ~~de nihayetlendirdik -

''11.. •ı-,ı_.• baharda da en geniı 
'cq t' "•ta h h{i lritti"'· aılamııtır. Alman· 
,._~it 1-ı:' hu askeri harekat, 

;. •~l!tı İat1 malzemesi atakları
~, 'l'rlı 1 

zam etmektedir. Ve 
~) d._ tiiphenelerce evel toplan· 
~, )\•), e Yoktur. 

l..'lc telin b . '" r İçin ce; u devletın ha· 
~'il 1tııdi il 

1 
Zamana ihtiyacı ol-

~', '~liitd, ~ "fılmııtır. Filhakika 
. 'dd "~ırı k arp başladığı zaman 

,,• 1-f._~ltı ed: •ızd.ı. İtalya harbe 
~ İlt;tİata:d bırkaç aene içinde 

t ~tb 1 hlltb a, diğeri de f apan
~f 'lllı~de hae r girişmiş ve bu iki 
ı. ı,t ıtti, Q·y 1 harp malzemesi 
~ ı\ 111 loPla~naenaJeyh yeniden 
~ '>ı ~1lr)or ~~ I mecburiyetinde 
'\ ~tıı:ı· lı •lokl 1 lalya, geçen do· 

trı ~ lfe h arın toplanmasına 
~'"it . fl.rek• llzırlandıktan sonra 
tb ~•tı· ct.tırı d . ' iu· !~illi 

1 
a Almanya'ya 

1 1tıı.lt et~:~dığı bir günde 
~~l) te karar vermiı-
c"'llı 'ı:ı 

• 
111d it\ illet· · 

ı '>'ti ~l\ b" k •nın mukadderatı 
>, Ço~~tritıd ararın ıümul ve e

•ııc .... e
1 

dunnak zaittir. ... o .. 
f ~o.. !iUp tartmak mec· 

«(I ~ 

. ~ca sayfada) 

Selne • OJse, Seine ve Selne - .Mal"Jle de
partmanları memurlarının va:ıltclerı başın
dan ayrılmamaları hakkındaki emrini neş
retmlıtir. 

F ranaız ıabah tebliği 
Parla, 12 a.a. - 12 haziran sab:ıh tebli

ği· 

liuh.arebe devam etmektedir. Va:ılyet 
cephenin heyeti umumiyesl üzerinde degt
ııekllk gdstermemlııtır. Düşmanın Re!ms 
istikametindeki tazylkının lltf zırhlı fırka
nın da lştlrı\kiylc çok kuvctli vasıtalarla 
yapıldığı teeyyüt etmektedir. 

iSPANYA 

Franaa'mn Almanya ve ltalya'ya nazaran vaziyetini ve lıviç'reyi 
göıterir harita 

Libya, Habeıislan ve Cenubi İtalya' dakl 
İtalyan üslerine de hava hücumlar1 yapıldı 

Franıız hükümeti toplandı ~ • • --=-ı 

, .. ~~.~;:;.t ... r.:~.~,~~.'~.~~ Yabancı tayyareler lsvıcreı 
Pariı, 12 a.a. - Fransız hükümeti, bugün, Fransa'da oturan İtalyan

lardan bir aadakat beyannamesi imza ederek fransız askeri makamla· 
rmın emrinde kalanlan mevkuf tutmıyacağını bildirmiştir. Franaa'da 
oturan İtalyanların ekserisi, şimdiden bu tarzda beyannameleri imzala• 
mıılardır. 

naud nun gaybubeti dolay:ıslyle, bqvektı.let ~ 

~:~:.::: B•u•~ .. Tür~''"""lnl... üzerine bomba 1 a r attı I a r 
Aıkerı vazıyet 

Parls, 12 a.a. - Bir fransız al5zcQaUnlln 
beyanatına naz.aran, almıuılar, Argonne ile 
aşağı Sclne arasında hemen her tarafta ta
arruz etmektedirler. Fakat hiç bir yerde 
fransı:ı mUdafaasına nüfuz edilemcml§tlr. 
Du nnda Parlsln 40 kilometre . ı!mallnde 
scnlls ctrnfınd:ı hnrp cdllmckledır. Alman
lar Ronen ile Vemon arıısında birkaç nok
tadan Sclne nehrini geçmişlerdir. 

Bllhas :ı Vernon civarında duman perde
si, ııal, kbprU ve dub:ılar kullıuımışlardır. 
Şimdi frnnsız kıtalRn almanları nehre aU
rUp köprU baıılnnnı to.hrlp etmcğe teşebbUs 
etmektedirler. 

Fransız. kumandanlığı, iki g{ln evci, Sola· 
son ve Compcgne etrıı.tında harbetmekte 
olan kıtalan Parla müdafaa hattı Uz.erine 
çekmeğe karar vermiıUr. 

Cephenin yeni şekli 
Solason clvanndald alman kıtaatı, Fer

le • Mllon ve Fere • 1'~ntnrdenols ynkının
( Sonu \ ""'' <;:ıvlada ı 

ltalyanlar bir köprüyü berhava ı--
ettiler 1 'Mu Dört ölü, on dokuz yarah var, 

hadise hakkında tahkikat baıladı 

Pariı,12 a.a. - Royter ajansı bildiriyor: 1 ısır hükumeti 
İtalyanlar, Roya nehri ağzmda fransız • 

İtalyan hududuna 20 kilometre mesafede , 

bul~nan ~intmille'de bir kopruyli berha~a ita lya ·ı ıe sı'yasl 
etmışlerdır. Fransız ordusu namına soz 
ıöylemiye salahiyetli bir phsiyet ounlan 

B T . .1 k la d"" ilave etmiştir: erne; 12. a a. - Lausanne ve Ge - raıgny ve Daı en mınta a rına uş- ., t 
1 1 

h il . 
. • .. .. - ta yan ar en z taarruza geçmemış-

neve cıvarında bombafar atılmıştır. muş olduğu anlaşılmıştır. Cenevre uzc- tir, fakat taarruz ettikleri zaman, Nice yol-
Ordu erkanı harbiyesi şu tebliği neş- rine beş bomba atılmıştır. Bir askerle !arını ve Alpes geçitlerini saddetmekte o • 

miştir : bir kadın telef olmU§tur. On iki kişi- lan pek kuvetli tahkimat hatlarmda, çok 
Bu sabah erkenden Cenevre gölü nin hastaneye kaldırılmalarına lüzum müessir bir mukavemete tesadüf edecek -

mıntakasında bir takım ecnebi tayya • hasıl olmuştur. lerdir." • 

reler, hududu geçmişler ve bombalar Bombaların nereden geldiğini ve ne f ngiliz kıralının lmıuıi konseyi 
atmışlard:r. tip bombalardan olduğunu tayin için Londra, 12 a.a. - İtalya'nın harbe gir • 

Bu ana kadar bir bombanın Renena teknik bir anket açılm §tır. mesi dolayıslyle ılınması llzımıelen ted • 
yakınına ve müteaddit bombaların da lıviçre'ye dügen bombaların birleri müzakere etmek üzere, kıralın hu -

zararları susi konseyi dun ak&am Buckingbam sara • 
Berne; 12. a.a. - Royter ajansı bil • yında toplanmıştır. 

diriyor : Habeıiatan kıralı hadiıeleri 
Bu sabahki Geneve mıntakasının takip ediyor 

bambardımanı neticesı olarak dört ki- Londra, 12 a.a. - Habeşistan kıralı Hai-
şinin öldilğü ve 19 ki~ınin de yaralan- le Selue Londr.a'ya gelmi& ve harekitın in
dığı, İsviçre kumandanlığı tarafından kişafını takirı etmektedir . 

bildirilmcktedır. Amerika'Jaki İtalyanların 
l4'tusanne yakininde Renen istaı;yo • teeııiilü 

nu üzerine düşen bombalar hattı ve bir Nevyork, 12 ı.a. - Dün ak$amki Boston 
mikdar da yol malzemesi tahrip etmiş- Post ıazetesl, italyan aslından amerikan 
tir. ahali51 liderlerinin, ltalya'nın Almanya ya-

nmda harbe &irmesini alenen teessüfle kar-

y" k , k I aıladıklarını ve mahkQm ettiklerini yaz • u sek harp konseyı arar afi maktadır. 

Londra; 12. a.a. - htihbarat nazırı
nın bildirdiğine nazaran, B. Çörçil, re
fakatinde harbiye nazırı B. Eden ve 
genel kurmay reisi General Dill bu
lunduğu halde, dün ve bugün Fran
sa'da B. Reynaud, mareşal Petain ve 
general Veygand ile görüşmüşlerdir. 

Askeri vaziyetin ınkışafına karşı 
koymak için alınması ıcap eden ted • 
birler hakkında bir mutabakat hasıl ol-

Tanca' dan ayrılan italyanlar 
Tanca, 12 a.a. - Müttefiklerin Tnnca'yr 

almak niyetinde oldukları hakkında ita! • 
yan menbalarmdan verlle.'1 haberlere raf -
men, Tanea'da sükQn hliküm ıürmektedir. 
3.SO İtalya kadm ve çocuklıın cumarteııi 
günü aehirden ayrılmıştır. 2500 italya.n $e
hirde kalmaktadır. 

ltalya kıralı ordu umumi 
kumandanı 

münasebalı kesti 
Memleketin emniyeti i(in 

lüzumlu tedbirler ahndı 
Kahire, 12 a.a. - Royter bildiriyor: 
Mısır resmi mahafill Mıııır hUktlmetlnla 

İtalya ile kati surette alyast münasebetle· 
rinl katedeceğini bildirmektedirler. 

DUn akpm kabine lçtfmaındnn llOnrll 

~vekıl Ali Mahir paşa gazetecilere bey~ 
natta bulunarak Mısır ahalisini ve ecnebi· 
leri a.zlmkAr ve fakat sakin durmağa davet 

(Soau 5 ıncı sayfada) 

Arnavutlukta 
muhtemel 

harekat mı ! 
Tiran, 12 a.a. - Bir karama• 

me ne~redilmiştir. Bu kararname
ye nazaran Arnavutluk, kendisi. 
ni ltalya'nın kendileriyle muha. 
rebeye giri~mİ§ olduğu devletler
le hali harpte addetmektedir. 

Pari•'ten bir görÜnÜf muştur. 
~oma. 12 a.a. - İtalyan radyosu, ;yinni 

Sonu .1. üncil H7/ada) 

İtalyan miısellah kuvetlerİ ku
mandanı olan Duçe, Arnavutluk
ta harekatta bulunması muhte
mel bütün kuvetlere de kumanda 
edecektir • 
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Fikirler ve insanlar : 

Sanatta kemiyet 
Nurullah AT AÇ 

('""OK yazmanın şair için kafi bir j ir onlar gibi değildir. Çok büyükler 

" meziyet olduğunu iddiaya im- arasında bile, kıymetleri bir iki man
kan yoktur. Ömründe bir yığın mana- zuma ile anlaşılmıyacak şairler göste
sız, tadsız manzume yazmış olmak bir rebiliriz. Mesela • yine fransız şairle
şai rin kendisine haz verebilirse de an- rinden birini zikredeceğim - Ronsard. 
cak pek saf olanların gözünü kamaş- O şairin sonnet'lerinden herhangi bi
tırabilir. Şiir, yani vezinli ve kafiyeli rini, hatta: "Quand vous erez bien 
söz söylemek esasen zor bir iş değil- vieille, au soir, a la chandelle" mısra
dır; hepimiz boş zamanlarımızda bu- ğı ile başhyan en güzellerinden birini 
nu tecrübe edebiliriz; bu tecrübeleri- okumak, büyüklliğünü kavramamıza 
mizi her gün tekrar edip bu suretle kafi değildir. Onlardan aldığınız zevk 
beş altı bin beyit vücuda getirmemize le ancak: "Hoş bir şair 1 iyi bir şair l" 
hiç bir maniğ yoktur. Fakat iyi şiir gibi bir hüküm verebiliriz. Ronsard'ın 
söylemek zordur; bunu da çoğumuz, büyüklüğünü kavramak için, hatta o 
içimize sonsuz bir melal vermiş olan meşhur manzumelerinin zevkine var
tecrübelerimizle anlamışızdır. mak için, sonnet'lerin birçoğunu oku

Hayır, sanatta kemiyet kafi bir me-
2iyet değildir. Fakat az yazmanın da 
bir meziyet sayılmasını anlamıyorum. 
Çok yazmış olanlar daima kıymetsiz 
CEerler vücude gctlrmiıtir de ötekiler 
insanlığa mutlaka ölmez eserler mi 
vermişlerdir? Bir kere unutulmatnall 
la.ıımgelcn bir nokta vardır: bazı sa
natkarlar eserlerinin muhtelif parça
larında tesadüf edilen güzelliklerden 
ziyade, o eserin bütünü ile hürmetimi
zi, hayranlığımızı kazanmışlardır. Me
sela Victor Hugo... O büyük şairin 
eserini parça parça düşünecek olur -
sak beğcnmiyeceğimizi, kusurlu bula
cağımızı iddia etmiyorum; bazı mıs
rağlarının çok güzel olduğunu bili
rim. Fakat Victor Hugo'nun eserle
rinde mesela bir MalJarmC'nin, hatta 
bir Moreas'ınkiler kadar mükemmel, 
ince ve pürüzsüz mısrağlar bulmak 
d~ güçtür. Buna rağmen MallarmC'nin 
veya Moreas'ın Hugo'dan büyük birer 
şair olduğunu ileri süremeyiz; buna 
o üç şairin eserlerinin hacimleri ma
niğdir. 

Bazı şairler vardır • bizde Yahya 
Kemal gibi - , her yazdıkları manzu -
me gerçekten bir bütün te§kil eder, o 
şairin sanatı, kuveti hakkında bir fi
kir edinmemize kafidir. Fakat her şa-

H A V A 
ı .................................................... l 
1.. ................................................. . 
Dün şehrimizde hava 

bulutlu geçti 

mak Hizımdır. Onlar biribirlerini ay
dınlatır ve biribirinin kıymetini mey
dana çıkarır. 

Bunun içindir ki müııtehabat kitap
larını hiç bir zaman pek sevmedim. 
Bir kere onların içinde en güzel şiir
ler bulunduğuna kaniğ değilim. İnti
hap iyi olsa bile mUntehabat kitapla
rında seçllmiı parçalar vardır, fakat 
o seçmeyi aydınlatan zihni çalışmayı 
bulamayız. Ben bir kitapta falan man
zumeyi sevip de birçok defalar okur
sam bu, ondan evelki veya sonraki 
manzumeleri unutuyorum demek de
ğildir: o parçada bütün ötekileri de 
okurum. Fakat ben size bir münteha
bat kitabında yalnız o manzumeyi ve
rirsem, siz yalnız onu okumu§ olur
sunuz; demek ki alacağınız zevk be
nimki ite bir olmaz. 

Ta Serveti - Fünun'dan, belki de 
daha cvelden beri bizim şairlerimiz, 
mecmualarda manzumelerini birer bi
rer çıkarırlar. Pek yanlış ve tehlikeli 
bir usul 1 Çoğunun kıymeti belki bu
nun için hemen anlaşılmıyor ve kita
bın çıkması bekleniyor. Kariğlcr de 
mecmualarda o teker teker 'manzume
leri okumağa alıştıkları için şiir ki
tabı okumak adetini edinemiyor ve 
bunun için birçok kıymetli şairlerden 
habersiz kalıyorlar. 

Hususi idare tahsildarlarının 

tekaüt haklan 
VUllyet hwruıd id:ırelcrfodcn mıuıo alan 

memur ve müstahdemlerin tcknUt nl&B§· 
Iıın hakkındaki kanuna muvakkat bir mad 
de 1lf1vealne dair olnn kanun IAyıhnsı Mec
lisin olA.kııh cncUmcnlerlndcn geçerek ruz-
nameye alınmı;ıtır. Bu kanun J{lyıhn.slyle 

DUn rıchrlmlzde hııvıı çok bulutlu geç- vUAyet hususi idareleri kanuniyle m~la
mıı. rllzgdr cenubu garblden saniyede en rı Ucrete çevrilmiş bulunan hususi idare 
çok 3 metre lmdar hızla esmlgtlr. Gecenin tahslldarlannın tekaUt hakları korunmnk
eo dUşUk aıcı:ıklığı 8, g{lnUo en yUkııck sı- tadır. 
caklığı da 22 derece kaydedilmiştir. Hava, .Muvıılckat madde ııudur: 
Ege ve Doğtı Anadolud:ı bulutlu, Trakya, (Maaşları Ucrete çcvrllmlıı olan ldarei 
Marmara havzası, Orta Anadolu, Akdeniz huıruslyc taluılldıırlnrındıın, rnnnşlnnnın 
nhlllcri ve cenubu ıınrkt Anadoluda çok Ucrcte tahvil edildiği Uırihe kadar men 
bulutlu, Orta Anadolunun Kastamonu 25 sene vııyn dalı:ı ziyade mıınşlı lılzmetl 
<;evresiyle Karadeniz sahillerinde yağışlı olanlar tekaüde scvkolunabillr. Hunlaruan 
geçmiştir. 24 sruıt içindeki y~ıı:ıların Jm- mıınşlı hizmet müddeti 20 sene ve ela.ha zi
re metreye bıraktıkları su miktarları yade olnnlnrın bu lmnıınun ncşrln<kn ıtı
Trakyadıı 1-9, Marmara havzasında 3• E- ı b:ıren Oc.rctıcrt son aldıklan maaş mikdıı.r
gede 1-17, Ortn Anadoludıı l·D, Altdcniz lanna göre mıınşa tahvJI edilerek tekaüt 
sahillerinde 12·31, cenubu ııarkt ~olu- müddetini doldurduklarında tcknUtlUklcrl 
da 1-11, şarki Anndoluda 1-13. h.nradenlz icra edilebilir. 25 seneyi doldurmadan her 
snhlllerlnde 1-25 ldlow-am arasındadır. hangi bir sebeple oturan olsun vazifeden 
RUzgArlar Knrad nlz sahilleri Trakya ve ayrılanlar hizmet mUddetıcrlne göre teka
llarmnra havuısıoda ekseriyetle ılmal, E· Ude acvkcdlllrlcr. 
ge ve Orta Anadoluda garp, diğer yerler- Maııolıın Ucrete çe\'Tilrnla olo.n idare! 
de umumiyetle cenup istikametlerinden hu8uelYo taluıildurlnnndıın manıılı hizmet 
saniyede en çok 7 metre kadar hızla es- rntıddeUcrl 20 SPnedeo az olanların eski 
mlştlr. Sıı.at 14 de yapılan rruıadlarda en rnemurlyct mUddetlcrlne o.it tekıı.Ut hakla
yUksek sıcaklıklar; Canaltkalc, İzmlr ve n mahfuz kalmak Uzero lııtlhdarnlanna 
Fethlvede 26, Bodrumda 27, Nnzllll ve .Di- devam olunur. Ancak yeni va.zlfelcrlnden 
yıuıbakırda 29, Urfada 80 derece ka~de- istifa suretiyle ayrılnnlarla her hangi bir 
dilmleUr suretle vazlfclC'rlne nihayet verilenlere is-

Büyük Millet Meclisinde 
BUyUk Millet Meclisi dlin Doktor .Maz

hP Germen'ln reisliğinde toplanarak vakıf 
lar kanununu SO uncu maddesinin tefsirine 
alt mazbatanın birinci mUzakeresinl yap-
mıetır. 

Mccllıı cuma gUnU toplanacaktır. 

Çağrı 

x Adliye encUmenl 18. VI. 19•0 ;per
ıembe günU srı.nt 15 de toplanncnktır. 

tedikleri takdirde 1683 sa.yılı kanunun 26 
ıncı maddesi mucibince ma~lı hizmet 
müddetlerine göre latlhknklnrı verilerek 
tekalltll\kle nllıkalan kestıır. 1683 numa
ralı tckallt kanııoıınıın muaddel 53 ncU 
maddesi hUkmU mahfuzdur. 

Bu madde mucibince mıınŞh. istihdamı
na de,•am olunnnltu"ın muhnuaaatı Ucret 
tertibinden verilir.) 

Unutulan cüzdan 

'Matbaamuda cüzdanını wıut.ın elektrik 
ve hava ıazı şirketi memurlarından B. 
Mehmet Ali Alk.an'm illin memurluğuna 

müracaatı. 

uı;us 

D. D. Yollar1 memurlanna ait hare1rah 
ve tazminat hükümleri değiıiyor 

İcra vekilleri heyeti, devlet dcmiryolla
rı ve limanları iıletme umum mlidürlüğü 
memur ve mlisto.lıdcmlerine verilecek har
cirnh, tazminat ve tahsisatlar hakkındaki 
niı:amnıı.menin bazı maddelerini dcğistiren 
ve bu nizamnameye bazı hükümler ilave e
den yeni bir nizamname kabul etmiı -
tir. Nizamnameye göre salahiyetli imirleri 
tarafmdan daimi veyıı muvakkat memuri
yetle veya memuriyet csnasmc.la resmi bir 
vaı:ifenin ifası ınaksadiyle baıka bir yere 
bönderilenlere veyıı getirilenlere, kadro 
harici kala11lara, idari veya ııhi sebeplerle 
çıkarılanlarıı, idarede müstahdem iken ö
lenlerin muayyen aileleııi efradına, nizam
namenin E, C, D fıkralanndakilere altı ay 
zarfında müracaat etmek ıartiyle Türkiye 
hudutları içinde ve bir defaya mahsus ol· 
mak üzere gidiıleri için harcirah verile
cektir. 

Muayyen tarifesi olmıyan nakll vasıta
lariylc daimi memuriyetlerle yapılan seya
hatlerde muayyen tarifeli vasıtalarda bi
ri.nci ve ikinci mevki ile seyahat hakkı o
lanlara kilometre ba5ına 30, diğerlerine 15 
kuruş ve muvakkat memuriyetle seyahat 
edenlere kilometre başına 30 ve 15 kurU:iU 
geçmemek üzere hakiki yol masrafları ve
rilecektir. Parasız seyahat edcbilceklere 
yol masrafı verilmiyecektir. 

Mıııtııkaları içinde yaptıkları seyahat i
çin ihtiyat kısım şefleri hariç diğer kısım 
ııeflerıne, yol ve telgraf çavuşlarına vazi
f eten seyahate çıkıp da geceleri evlerine 
dönmeleri mümkUn olan hallerde yol atel
yesi. emniyet tesisatı ve telgraf ıUrveyan
lar ylc yol atelyesi kısmı şeflerine, 

Y. llomctre tazmin:ıtı alan cer, hare.ket 
personeline (bunlar mıntaknları dahil ve
ya haricinde kilometre tazminatı almaları
nı icap ettirrniyecelt surette muvakkat 
memuriyetle gönderildiklerinde yol.da ge
çirdikleri ve mıntaka iç veya dışında H
bit vazifede çalıştıkları müddetler için 
harcirah alırlar.). 

Banliyö dahilindeki hareket servisi ih
tiyat memurlarına (bımlar banliyö dahilin
de geceleri evlerine .dönmek mümkün olmı
ynn hallerde veya mıntnkalan haııicine çı· 
kışlarmda harcirah alırlar.) 

Muvakkat bir nu:nıııriy~tle bir yerden 
bir yere gönderilenler veya getirilenler 
ve gerek münhal olmıyan vazifelerde istih
dam olunan vekillere devnmlı her ay için 
seyahat ve ik&.met yevmiyesi verilebilecek
tir. 

alınaga hakkı olmıyan hareket müstahdem
lerine, muayyen zamanlarda istasyonlara 
kırtasiye ve matbu evrak dağıtmak üzere 
hatta çıkan tevzi vagonlarmdalai ma{:aza 
müstahdemlerine, han:ırah verilmeyip za
ruri mnsraflarına karşılık olarak beher 
gün için otuz ve yalnız (A) ve (ll) fıkra
larındaki iııçilcrden aylık ücretleri yetmiı 
beş lirayı geçenlere nltmıı kuru1 munzam 
tahsisat verilecektir. 

Yirmi dört saatten a&aiı gün kesirleri 
tam gün sayılacakt:r. 

Cer atelyelcrindeki ka.ıwıhaııede kazan 
veya fuvayye içinde mekanik iıJliyen llet
lerle perçin, kalafat, kesme, delme ve ma
kinota vurma gibi işleri yapa.nlara bu isler 
için tahakkuk eden normal ücretlerinin (% 
10) yüzde onu ve keıici ve kaynakçılara 
da yüzde on beşi nlsbetinde ayrıca mun
zam tahsisat verilecektir. 

Kilometre tazminatı 
Harcirah verllmiyen cer ve hareket per

soneline file.n yaptıkları kilometre baııına 
şu tazminatla!' verilecektir: 

Lokotomotif, nıotorlü tren veya vagpn 
makinistlerine ve Trabzon - l ran yolu o
tob:is, kamyon ve otomobil ısoförlerine, 
0,75: şeftreulcre, O,SO: koııdciktörlere, 0,475 
Ateşçi, motörlil drezin şoförü, gard fren 
ve gardva.gunlaıa ve Trabı:oıı - İran yolu 
otobüs kamyon ve otomobil şoförlerine 
muavin olarak servis yapanlara, 0,375; 
trenlere refakat ettirilen cer servisi tathir
cilerlnc, 0.125 kuruş; i:iletmeye açılmamış 
in&aBt hatlarında çalı!jtırılan iı;letmenin 
memur ve müstahdemlerine bu suretle ça
lııtınldıkları müddetçe işbu kilometre taz· 
minatları bir misli fazla verilecektir. 

Yatak tazminatı 
Trenlere, motörlü trene, vagon veya dre

zinleref münferit, sıcak makine ve Trab
zon - ran yolu nakil vasıtCLlarına memur 
edilenlere idare yatal:hanesincle, binaların
da vagonlarında yatacak yer gosterilmedi
ği 'hallerde dışarıda yatanların her birine 
beher gece için nşntı.daki miktarlara göre 
tazminat verilecektir. 

Lokomotif, nıotörlü tren veya va~on ma
kinistlerine, şef trenlere, Trabzon - Iran YO· 
lu nakil vasıtaları şoförlerine 50; kondök
törlere 40: ate&c;ilere, gardfreıılere, gard
vagonlara, motörlü drezin ıoförlerine ve 
Trabzon • İran yolu nakil vasıtaları ooför
lerine muavin olarak servis yapanlara 35: 
vagon temizleyici amelelere 25 kuruı; An
kara'da gece kalanlara bu tahsisat bir mis
li fazla verilecektir. 

Mevcut kadro ile mesai saatleri dahilin
de yapılmasına imkan görülemiycn ve mu
ayyen bir zamanda bitirilmesi zaruri olan 
mühim ve müstacel işleri gördurmek için Manevra tazminatı 
mesai saatleri dışında veya•ıatıl günlerinde Manevra işleri çok olan istasyonlarda 
çalıştırılanlara önceden umumt müdlirlük- yapılan manevra kilometreleri için ataiı
ten müsaade alınmak ıo.rtiyle fazla mesai d& yazılı tazminat verilecektir: 
ücreti verilecektir. 'Makinistlere beher manevra saati için 

Bu suretle memurlara verilecek fazla 3,75; ateşçilere beher manevra saati i~in 
mesai ücreti, beher ııa.at için memurun bir 1,875 kuruı; manevracılara, manevra ış
saatlik ücretinin (% 50) yii.ı elli zannniyle !erinin çokluğuna göre umumi müdürlükçe 
tutarımlan ve müstahılcmlere verilecek faz- tesbit olunmak Uzere maktuan ayda bir li
la mesai ücreti beher ıoat için müstahde- radan on liraya kadar, 
mi.n bir saatlik ücretinin azami (% 35) Makascılara, aynı minval Uzere ayda bir 
yüzde otuz beşine kadar zammiyle tuta- liradan yedi liraya kadar;. 
rından ibaret olacnktır. Manevracılık ve makucıhk yapan diğer 
İdarece hizmet evi tahsis edilmiş olan- hareket personeline, mnkinlst ve ateşçiler 

!ara veya hizmet evi tahsisatı verilenlere cibi beher saat için (3,75) ve (1,875) lru-
fazla mesai ücreti verilmiyecektir. ruş verilecektir. 

(3173) sayılş kıınuna bağlı (1) numaralı Fiili hizmete alınıp asteğmen veya aske-
cetvelin 9 - 16 derecelerindeki stajyerlere, ri memur olmak üzere tefrik edilen müsec
(D) servisindeki mliseccel yevmiyelilere, c.e~ m~ur ".e nıüstalıde!11!erıin i~r~ ile i
(2) numaralı cetvele dahi! bulunan müsec- lısıklerı bakı kalacaj;ı gıbı kendilerın~ ~·
ccllcrc ve hizmeti billi. fasıla bir seneyi teğmen . veya askert. m~murlu~ tevcıhıne 
dolduran muvakkat l~Qi ve 701 tamirat .r ..&ocd:. fılll mlaaıotler~~ ~~~ ctti~l~1 ın~
mclesine ulusal bayram ve genci tatil gün- dctç~ aylık ücretlerinin uçte bırı venle
lcrindc çs.lıııurrlmnsalar dBhi o günlere cektır. 
ait ücretleri tam olarak verilecektir. An- Yukankl frkrada yazılnnlardl!,n yed!='k 
cak bunlardan 111üseccel işçi, tathir amele- su~y okulun~n . çıkıp dıı aıteı,;n~en riit
si ve hamallar gibi müstahdemler ile hiz- bes.ıy_le kıta.y~ ıltıh~ edenl~r~, ıltthalı:ları 
meti bili fasıla bir ıcneyi dolduran mu - tarıhın-Ocn. ıtıbn.r~n ücretlen ıdarece tam 

i · 1 · l • h. olarak verılecelttır. 
vakkat. şçı v~ yo tamırllt ~me e&ıne, ~z- Seferberlik fiili hizmet haricinde aske-
metlerıne ihtıyaç olup da ~ıkrolunan gun- ri bir rütbe ile sillih altına ılınanların rüt
!C!de ç.alı~tırıl~ıkları takdırde beher gün belerine göre muhaBSasatları yekunu ida
~~ın yevmıyelerınden ba~ka ayrıca birer a- redeki aylıkları yekftnunuan noksan bulun-
dı y~vmiye veri.lecektlr. .. .. . duğu takdirde farkı idarece ödenecektir. 

(3008) sn.yılı ıı kanununun ıumulune gı- . .. . . 
ren bütün isçilere 29 ilkteşrin gününe ait Talım ve me.~evra munasebctıyle .. ıılah 
ücretleri, hiç bir iş kar$ılığı olmaksızın altına alınan. muse~ce~. memu~ ve mustah
ve tatilden önce verilir. Bunlardan 29 ilk- dCIJ?lerle ~taJyerlen.n ucretlerı tanı olarak 
te5rin güniinde iı icabı olıırak çalıştırılan- verılecektır. .. • . 
lara o güne alt ücretleri iki miıli olarak Ücretli memurlo.rdan museccel hızmetı 
ödenecektir. bir seneyi doldurmu:ı olanların ıcnede (21) 

(2) numaralı cetvele dahil aantliler ve ~n. beş scn~yi doldumı~ş ~anların (3~) 
(1) numaralı cetvelin (19) uncu derece- ~n ve YC~f!1Lyell ve ~.~lı murtah<l~~erın 
sindeki amele ve hamallar hariç olmak Ü· bır sene ıçın o.tuz gunu i~çmcmek ~z~r~ 
zere (D) serisine dahil müseccel mlistah- °!~seccel h~r hızmet scnesıne muknbıl ıkı 
demlere, 9 - 16 dcrecelerdekl münhallerde gun mez!'nı>:ct hakları olacaktır. 
istihdam dilen stajyerlere, hizmetlerine Mezunı~etın devamına mc.mur ve müs
ihtiyaç hasıl olmamasından dolayı pazar tahdemlerıı;ı ücret. ve memurıyet haklarına 
gilnlrinde çahştırılmasalar dahi o gilnlere halc.l .c~lı;n~yec~ktır.. . . . ezunı·-
a.it ücretleri tam olarak ödenecektir. ~ırıb!rını .~ute~ıp ~ki senelık m 

. . . yetın bırleştırılmesı caız olacaktır. 
Munzam t.a~sıaat. Keridılerıne ~ube m1!1- Müseccel olmıyan memur ve müstahdem-

ta~aları hanemde muvakkat vazıfe .v!-1'ıl- lere bir iOna ücret verilmemek şartiyle 
mı§ olan. yol çav_uıu~ yol c;avuG mu~_vır~ı ve müseccellcre verilen nisbette mezuniyet 
amelelerı~e, .geçıt, tu~e.!, yarma, ko~rü. ve verilebilecektir. 
y.ol bckc;ılerıııe, drez.ınorlere, .şube ışçılc-- Yevmiyeli ve saatli miiıtah<lemlerden 
rıne ve buJWldukl~rı ııı .!1'erk~zınde? harice tescil edildikleri tarihten itibaren hizmet 
~uva.kkat vazife ıle gonderıılen zıraat. ve müddetleri bir seneyi ikmal etmcmİG olan
f~danlıklar bahçıvan, ça.vuş ve amelesıyl~ !ara hastalıktan ileri gelen gıı.ybubctlerin.de 
hman ç.avulju ~e am,elesın~ ve yol atelyesı bir sene zarfında en çok otuz gilnlük yev
ve emı;ııyet tesısa!ı ışçilerın~, depo veya a7 mi}'eleri yarım olarnk verilecektir. 
t!lyenın bnlundu~u ~e~ har!clne .~erM:ngı Müseccel hizmet müddetleri bir ıeneden 
bır muvakkat va:ı;ıfcnın ıfası ıçln gonderılcn be:i seneye kadar olanlara uç ay yarım ve 
ve unvanları itibaıiyle kilometre tazminatı beş ııcnedcn on seney kadar olanlara altı 
almağa hakkı olmıyan cer iıç.i ve müstah- aylık yarım ve hizmet müddetleri on sene 
demlerine, bulundukları istasyondo.n başka ve d~a fazla olanlara bir ıcnelik yarım 
bir yere muvakkat bir vazife ile gönderilen yevmıye verilecektir. 
ve unvanları itibariyle kilometre tazminatı İkamet yevmiyesinden iıtifade edilebil-

·····' .., •............•.•........•.•...•...................•.................•. 

! G O N O N i Ç i N O E N, .. 
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Kôşgarlı Mahmud' 
TÜRK 

• - Eserinin tercUmesl .dO~~ b ' 

Türk soyunun ve türk dilinin ululuğuna inanmış olan biıyulı Uı 
miz Kaşgarh Mahmud'un bundan 900 yıl önce yazmış oJduğıı f 
lugat • it - Türk'ün değerli dostumuz Besim Atalay tarafında" 

1 • ·ııc 
ve Türk Dil Kurumu'nun himmetiyle basılan tercümesinin bıt~ b~ 
ni dün aldım. Güzel bir kaba bürünen, güzel bir kağıda husus• , 

ile baıılan eser, medeni bir millet dilinin bundan on asır k~dııf 
derlenmit zenginliklerini o dile gerel<en ve yakı§an cnnhlıC1 

• f 

vermeğe savaştığımız fU sıralarda bize bir destek olacak, eıe~~ 1 
aslından okuyamıyanlara içindeki haznelerini tertemiz bir tll 

sunacaktır. , 
Büyük bir dil bilgini, aynı zamanda türk milliyetperverli~iıııll 

siz bir müjdecisi olan Kaıgarlı Mahmut, kitabına yazdığı rn~~· 
de kendi ulu ıoyunu ne yüksek bir heyecan içinde öğmektedıt• ~ 

Irkımızın üstünlüğüne bütün gönlümüzle inandığımız ve tUt 

yetperverliğine bir din kudreti verdiğimiz §U çağlarda onun bıl 
)arından bir kııımını Besim Atalay'ın tercümesinden okuyalırn: ~ 

"Tanrının devlet gÜneıini türk burçlarında doğdunnuf old~ 
onların milkleri Üzerinde göklerin bütün teğrclerini döndürrnıl~ 
duğunu gördüm. Tanrı onlara türk adını verdi ve onlnn ye 
ilbay kıldı. Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı; dün1• .. ıı e 
lerinin idare yularını onların eline verdi; onları herkese üstU 

kendilerini hak Üzere kuvetlendirdi. Onlarla birlikte çalışanı, 

yana olanı aziz kıldı ve türkler yüzünden onları her dileklerin' 

di; bu kimseleri kötülerin - ayak takımının - ,errinden korudıl· 
dokunmaktan korunabilmek için, aklı olana dÜ§en §ey, bu 11d 
tuttufu yolu tutmak oldu. Derdini dinletebilmek ve türkleriıı , 

alabilmek için onların dilJeriyle konuımaktan ba~ka yol yoldıl ~ 
kimse kendi takımından ayrılıp onlara sığınacak oluı·sa o tal<~, 
kusundan kurtulur; bu adamla birlikte batkalan da sığmabilİt• ( 

Çoğu türk diline, türk dilinin enginliğine dair olaral< 2~. d~ 
eser vücuda getiren büyük bilginimiz Ka,garh Mahmut, bütuıı. 

metini yukardaki fıkrada duyduğu ve duyurduğu yüksek ınill• 
borçlu idi. .. r,I 

Dokuz asır sonra onun ilmi kadar bu yüksek milli duygusu orı 
eğilmeliyiz. 'f-' 

Yarının büyük türk eserlerini de anc.-:.. bu gururu içinden do 
ginlerimiz verecektir. J} 

Nurettin ART 

Üçüncü orta okulun sergisi 
dün törenle açıldı 

Üçüncü orta mektep talebesinin se-
Kadın ve ~ocukla 

nelik sergisi dün saat 15 te açılmıştır. 1 fi 
Ziyaretçilerin. a.~lika ve takdirlerini gece tahcma aıı 
celbeden aergı, turk çocuğunun yapı- ~ ~ 
cılık kabiliyetini çok güzel tebarüz Ankara, 12 a.a. _ İktisat'"~ 
ettirmek.tedir. Bilhassa renkli kağıt den tebliğ edilmiştir: eP 
parçalarıyle yapılmış olan manzara ve 

1 

tı. kanununun 3 üncü ınadd # 
portreler dikkati çekiyordu. Çocuk o- cibince sanayiden sayılan itle 
yuncakları ve c}!ş~eri ~ünlerce • göz dan ;rukarı ya_lita kız ve erkf~ 
nuru ve el emcgı ıle vucuda getıril - Jarla her yaşta kadın işçilert~ 
miş gilzel birer eserdi. Çok güzel tan· yin çalıştırılmalarına, 50 irıC1 

zim edilmiş olan sergiyi hazırlıyarak, nin ikinci bendi hükmüne t 

bize yavrularımızın istidatlarını güzel ı 7/6/1941 tarihine kadar de"Jlllıııf 
eserlerle göstermek fırsatını veren üzere, iktisat vekAletince utı111 

mektep müdürlüğilnil tebrik ederiz. verilmiştir. 

m~i için kendi vazife merkezinden ba$ka 
bir vilayet veya kaza merkezinde ika.met 
edilmiş olması şart olncaktır. 

(3173) sayılı kwmna bağlı (1) numaralı 
cetvelin 9 - 16 derecelerindeki münhaller
'de istihdam edilen stajyerlerin ücretleri 
aylık olarak ve zikrolunan cetvelin (D) 
serisi.ne dahil bulunanların ücretleri yev
miye hcııabiyle verilecektir. 

Esas vazifelerini ifa etmekle beraber i
darece açılacak kurslarda ders vermek üze. 
re ayrılacak memur ve müstahdemlere be
her saati için elli kuruştan yil.ı elli kuruşa 
kadar umumi müdürlükçe tayin edilecek 
miktarda tahsisat verilecektir. 

Esas vıızifelerinl ifa etmiyerck miinhası
ran kurslarda ders vermek Ü2!'.ere tavzif o
lunanlara bu tahsisat verilmiyecektir. 

Umumi ic.lare meritczinde ve vagon tevzi 
bürosunda ve kunılnrdıı. R"Ce nöbeti bekle
mek üzere umunıt müdürlüğün tensibi ile 
ayrılacak birer kişiye beher "Öbet için iki 
yüz kuruşu geç111emek iııı:cre birer adi yev
miyeleri miktarmdıı tahsisat verilecc-ktir. 

(3173) aayıh kanuıııı bağlı (1) ve (2) nu
maralı cetvele du.lıil nıüıeccel memur, mÜ&· 
tahdem ve işçilerin memleket içindeki sıht 
müesseselerde tedavileri lüzumu fennen sa
bit olanların hakiki yol masrafları ile bu 
mües&C1öelerde tedavi ettirilmekte iken ö
lenler için zikrolunan müesseselerce yapı· 
lacak z.aruri techiz. tekfin ve tedfin mas
rafları idarece ödenecektir. 

Bu nizo.mname hükumleri, Trabzon - 1-
ran yolu işletmesi memur ve müstahdem
leri hakkında da tatbik olunacaktır. 

Vakıf paralar idari 
.k ı· ~e9 ı raz ta ımotnow 

Vakıf paralar idarelerinin ~~ 
ikrazlar.a ait talimatnamede yet\ 
dcgişiklikler yapılmııtır. Bu del' 
göre: 

Beş bin liraya kadar olan~ 
ait ipoteklerin ikraz, tecdit ve l t 
meleJerinde konması icabeden •8~ 
leri, vakıf paralar idarelerinin 1 ~' 
hatnmini tarafından bu tali~tflol 
kümlerıne göre tahmin ve takdir 

11
, ıJ 

tır, Bu mikdar dahilindeki ikraı e11ıı 
ra olursa olsun tahminden evel ı:ı ıl 
ücreti olarak bir lira müstakri~:~) 
ve imha! ve tccditlerdc müsıatcrı dJI' 
hına geçirilerek emıınet hesabın eflıe' 
masraf olar&k mubammine v ,,,ıf 
Euııların haricinde olarak gerek 1~1 

kanlmasında ve gerek lüzumu ~· i 
teklerin durumlarını tayin .iç~e 
yaptmlııcak tetkik ve tahmırıl 
alııunıyacaktır. ~ 

x Devlet Dcmlryolları lstlmlAk kanu
nuna mlh~eyyel 1607 sayılı kanuna bir 
madde <'klt'um~sloe dair olan kanun lflyı
hasıoı mllzııkl't"e t'tmek llzere teşekkül e
den Mu,-nkkııt encUmeo bugün saat 10 da 
toplanae11kt ır. 
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Beş bin liradan aşa~ı olan bİ~ 
nalarla beş bin liradan on bin 1• il' 
olan her türlü binaların ve arel•~,ı 
tecdit ve imhal muamelelerinde bef 
lerden ehli vul:uf ücreti olarıUı. 1 ~ 
on bin<lcn fazla olanlardan on lı~ıiJI 
ve tecdit ve imluı.llercle müsta1'f ıı~'~.u 
bına ~eçirilerek emanet he5a~t 111'"' 
hıı.ınnıiıı ile keı•disine aşar.ıdJ~ "eti 
yarınca terfik edilecek nıühe11dı9fi~~ 
mara zaruri maıırnf nıUkıı.bili seri ~e 
rilec:ektlr. Bu ehli vukuf ücreti', fi 
karıki madde vcçhile yalnız iltr~vr· 
ve tecdit muamelelerinde aıınn'. e 

ihracat birlikleri 
duhuliye i.ıcretleri 

·ncaret Vekaleti ihracat birlikleri 
Azasının duhuliye ve senelik aidat 
mükellefiyeti hakkında bir talimatna
me hazırlamıştır. ihracat birlikleri a
za duhuliyesi, bütün aza için siyanen 
idare heyetince ihtiyaca göre takdir 
olunm:ık ii7ere en E7. 50, en çok 100 li
ra olaca':<tır. Tfilimatname, senelik ai
dau s:ılıit ve nıiitchavvil olmak üzere 
iki kıcııııa ayırmı~tır. 

Dün bir yangın 
başlangıcı oldu 

Dün ~chriınb:de bir yangın başlan
gıcı olmuş ve itfaiye yetişmeden sön
diirülmüştiir. So~ukkuyu'da bulunan 
For<l garajında tllınirdeki bir araba -
nın bı:n7.in?e tem:zlenmesi esnasında 
benzin parlamış ve garajda bulunan- 1 
lar bir tarar an itfaiyeye telefon e
derken diğer taraftan da otomobile 
bir muşamba örtmek suretiyle yangını 1 
sönıdürmilflerdir. 

Şair sözü ! 

S ükattan pek az hoşlandığını 

bildiğim bir muharrir, .şair Ne
cip Fazıl Kısakürek, evelki gün yaz
dığı bir fıkrada : 

Shakespeare'in " ellerinle ayakla· 
rına meşguliyet aradığın zaman du
daklarını sürmele I., sôzünü nakle -
diyor. 

Bununla beraber i"" arkadaşımız, 
söylemekte, yazmakt.ı berdevamdır. 

Acaba kendisi gerçekten sükutu 
sevmeğc mi başladı ' Yoksa, ingiliz 
şairi taralwdan söyf P.nıp Türk .şairi 
tarafından nakledilen bu söze de 
" Fuzuli ,. nin bir beytinde kullan -
dığı manada şair sözü mü demeli? 

••• 
l htiktir ve muhtekir ! 

ihtikar yapanlarla mücadele devam 
diyor. Bu cinayete kalkışanların 

~ ürlü türlü cezalar yediklerini öğre
niyoruz. 

Benim fikrimi sorarsanız, ben bu 

'#:/~Nl~l IL~R 
fiil kadar şu ağdalı" ihtikar ,. mas
darının da düşmanıyım. 
Keşke tamamiyle kôkündcn kazın

sa da ne dilimizde ihtikar kalsa, ne 
piyasamızda muhtekir J 

••• 
Amerika! 

Bir gazete soruyor : 
- Amerika barba giriyor mu ? 
Bu suali başkaları ıçın de sormuş· 

tuk. Onlar girdiler. Bana kalırsa, A
merika için -bu devlet yeni dünyada 
olduğundan dolayı- bu ~uali ~6yle 
sormalıdır : 

- Amerika harba çıkıyor mu ? 

•** 
Devlet heıabına ! 

Bir muhabir şöyle bir haber veri· 
yor: 

"Bu sene orta mekteplerle liseler
de 2000 çocuk devlet hesabına oku -
tulacaktır. ,. 

Ben, bundan bir mllna çıkarama -
dım. Bizde orta tah~il esasen ücret
siz olduğu için yalnız ZOOO çocuk de
ğil, bütün çocuklar devlet hesabına 
okumazlar mı ? ..... 
Çekirgeler ! 

Bir fransız gazetesinin yazdığına 
bakılırsa havadan afağı bırakılan al
man paraşütçülerinin türlü teçhi -
zattan başka bir de ayaklarının al -
tında yay ve zemberek de varmış. 

Şimdiye kadar bualara bir nevi E
b•bil kuşu nazariyle bakıyorduk. Bu 
zemberek hikiyesinl duyduktan son
ra, artık, çekirge olduklarına hülc • 
medebiliriz. 

Hani, yaptıkları ve yahut yapmak 
istedikleri işlere göre bunlara " çe
kirge .. demek de da.ha münasip dü
şecek. 

Acaba bizim" bir sıçrarsın çekir
ge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde 
kapana girersin çekirge ! ,. sözünü 
bunlar için de tekrarlıysbilecek mi
yiz ? 

••• 
Bir icat dolayısiyle ••• 

lzmir'de bir makimstimizin rad -
yo parazitlerine karşı bir §Jet icat 
ettiğini gazetede okuduk. Parazit -
/erin her çeşidine karşı kullanılabi -
lecek bir Alet bulunsaydı, bh çok • 
}arımız rahat ederdi. 

Fakat ben, bu icat sahibinden, bu
günkü propaganda !ıarbını gözönü
ne getirerek, şu temennide bulun -
mak istiyorum : 

Acaba yalanı doğrudan ayıracak, 
yalanı susturup doğruyu konuştura
cak bir Alet de icat edemez mi ? 

T. t. 

. . .. etı: ı 
Bınanın tradına gore kıY171 . ıe/J 

bitiminde bir senede ı;;etirece'1 
•1 c 

lecei olan kiradan <"' 20 si tenı• 1ıci>" 
tan sonra kalam yiizc zarp ve 0 " 

sim olunan-J>: b·ılunacaktır. sıt 

Binanın ıı.rsa kıymeti; ars~:~e! cd 
ı:ıhaııının, metre mur~bb:ıınJ 15 ıcıı' 
ya tin hasılı zarbının tutıı.rı ola'' t' 

"'' Üzerindeki in:laatın satıQ J·tY ıııct' 
katlarının satlıi ınesah ınr.iylc, fi>'~t 11 ~ 
rabbaı hesabiyle tesbit edılell elı j11S\ 
h zarbı bulunarak elde ediJcc f~ıcı 
metinden es!<İnıe payı ve s:.ıtıSk 1 yııı'1 
olunmak &uretiyle bulun:ıcııi': I 
caktır. P'" r 

3 üncü taksit, nlsbeti 'Y< 3S ~lr· .,e ıc' 
vaların dôşeme ve çerç~"'e1crııı /, 
rın ikmalinde, 6 il 

• d~ ~ 
4 iincü taksit, nisbeti '){> ıo ıU'ıııell 

yapı şartnamesi mucibince ta 
minde verilecektir. 
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Q/ya'nın 
Qrarı 
)'etindedir CBışı l, fncl sıylıdı) 
lallıtııı d · Ve esasen Kont Ka· 
•e tartın tnheri böyle ince öl
l hııa11a~ lalyan diplomasisinin 
• llıiUi bı~cl~İni teıkil etmiştir. J. 
•e b ır -· • " b' 

1 
ıgını temin ederken 1 .. it·-

d 
tıtıelt . ~ge kavuştuktan sonra 

liı... ıı;;ın "İ • .ğ. bb .. 1 
~:",. hl' " rııtı ı te,e us er· 
. lııtıcğ ~· Celen tarafla birlik
lııde F' e ıltkat etmiıtir. 1859 
ı )' re.na ' ltd,.... il nın Avuııturya'ya 
le .... ,nı t • • 

teçbı • eının etmedıkçe ha· 
)'• ile ~dı. 1866 senesinde 

ı~ttı İatif d"Uaturya arasındaki 
?o •eıı a.. e ederek harbe gir-

tııd eaınd F • lki e ransa ıle Prusya 
11 ka.ç~Uharebenin hazırladığı 

1 1&14 lı •Yarak Roma'yı İ§gal 
tij il b' ti ttJe Al r •nde de demokrat 

de11 ı. manya arasındaki mü
tlı~ "'nd' ~ <ı, 1 namma istifade te• 
li&o!illl • 

l)'tt'ı • llııly .. n 'il • • 
~ Ilı t h "' mı etının mev • 
·~· c d' 1 llltilt ıt eden plütokrasiler-
0tıı~ de;·r-~ "e Fransa ile harbe 
.'°tfa.a1'!l T Zaman, bize politi-
lll Oltıy 1 ın Yeni bir Örneğini 
'lf \'e 

0~· Hakikat ıudur ki 
~ l:tıille~ılli birlik hareketinde 
ta.rd, .... 1

• en ziyade bu iki dev
"''na ,l)a. lah h'lazhar olmuıtur. 

tik ad akkürnünden kurtulu
llıeyda 'ttıını teıkil eden Solfe· 
~ııı .. n muharebesi franıız si· 
'' .r8.rd · t'd l'akııı lh'lıyle kazanılmııtt. 
Ilı' tıı bü~~rnanlara kadar lngil
t ~ltket ~~ •empnti uyandıran 
ı 01a.taltt ıdı. Ve yüreğinde bir 
tte '- ır ki M ı· . b 'k' llft.tt U&O ını, U 1 1 

lıııd tlııı ~ harp ilan ederken 
a teııı· arnatnen müsterihtir" 

lı.. ~I İJtir llıat vermek lüzumunu 
"")'' . 
dt .a llın b 
~ liı:ı l:ıir i u . hareketi Amerika-
~ttika ~~ırar uyandırmııtrr. 

lltti ~"darı b Utnhurreisi Ruzvelt 
lltıı ı. ... ahıederken Amerika 
ti Q,. ı-b· 

ı h11 h g ırarına §U "hançeri 
~ "-ıılarıı llflçcri komtuaunun sır· 

a.tı· 1flır" d n Q alt• • emekle bu ku-
• t 'ı ı tar .. f • b' .f il I ~ah .. ını vecız ır ı a-

•ıı: >'e.tı k etıni§tir. Anla§ılıyor 
ltte'tdığ1 a.a~arının Amerika'da 

daıı_ b~1•:. demokrat dev-
~d~lıe... Uyuk ölçüde silah ve 
' 1 •~ı. '<ltgj il • ' bııad . Yo amak aurctıyle 
dt • '"l:ıe il !r~de bulmuıtur. ltal
~i1fildi1t flhrı§i, askeri vaziyetle 
~: rsı t ı.ııule getirmemiıtir. 

\ir· •r, t "•naa müthit tazyık 
t~ llıiltt 8.ltat ltaıyan cephesin· 

İıı tltad:r ••ker ayırmıttır. Dün 
4\ıt ~8.n8;, he.nüz İtalyan aaker· 
~. ; 11\i hiJ Y~ karıı harekete 

lı.i"" te.ı:ı, dıren haber gelme· 
·"'t\ .. 1~ tebı·~· Al h · •ta.ı ~ıler· ıgı p cep esın-

'' >'an il kde fransı::ı: askerleri-
~ dt'~ı b~ld~rlerini beklemekte 
\l\1ller~ 1rınittir. Diğer taraf· 
1Qı ~d'• de ~e havada yapılan 
)~~t İtaı a llalyan ticaret filo
~~l~ira.~an benzin depolarının 
t~ 1tıi L ığ, bildirilmektedir. 

tıı·ı Qllrp ·ı· ar 1 letı ı anını bildirirken > ı ,, erd 
tı~d •ı:ıı,1 en de bahsederek 
'<i~ı t'' otlltrnazlığa sürüklemek 

ı~&cıu .. ~r h"'l~dığını bildirmiıtir. 
fi '•I L J I 1tı" h • lllUı' Qu a·· up emdır. Acaba 
~1.tl)e~ 

0
'!lerle ismini zikret· 

•" •t? te • ~ I Cll nunat mı vermek 
, " lal>'a'~eteleri daha dün Sü

lı.tı\ e ~arla. ilhakını isterken 
~t~ ~~ '\' u ile Girit'ten bahae-

1'-ıı .1•tcllt U~aniıtan'a teminat 
t •rı... eaı ., . . . ~ 
tt la ""llj~ .. arıptır. Dıger ta-
tle ~lorıy:~ Ra2:etesinin bu dev-

i b· tı .. tıırı 1 k' ,. ıt l'olu d Yo unu ta ıp el· 
~~ ~· tehdi; aki ihtarında ma • 
'1ıı't1'-.IJerl "ardır. Fakat, pek 

,
11
tti4 '1a1t h .. e kryrnetleri ne oldu-
._ \}• '4 le · ı '(~ &.klld :ını~atın ve bu teh· 
tti kot'\ıllt ar tnılletleri, emni • 

~~~t.ıı'-kt:: İçin icabeden ted-
ır, alıkoymıyacağı 

8' ~·ESMER 
ır de . 

~Utd nızar11 taraf mdan 
\ı ~llilan A . 

• 'tiııı:t rnenkan vapuru 
~. ~ttı Pil, 12 .. ~tıı eti ı. a.a, :u • • 

ıı11 ata han - qarıcıye neza-
'lcı(' tveııc· dıratı "Vaşington" 

;ıı lı;~ Oldu~ akşam içinde 1.000 
a ı.. von•d gu halde Amerika'ya 

l ~rıl>· aıı h 1 a ... ,., d areket ettikten 
Jı "'111" C\1 let 
•ıı 1 arı b' e mensup olduğu 

"' it d . b '1tı L. at lJt,,. enızaıtı tarafından 
tıı· •ıaı, yınd d •~aı er \'e e urdurulmuş ol· 

ut'•ıı~ tını11 ı. l"lnektedir. 
"llc ta1ıı· "-apta • 
tt t \> ıy, · . nı Vaşıngton sü-
1tııı1 ~.dikte~Çın 10 dakikalık bir 

ıql'ttirıdııc1irc1i1t ve gemiyi torpilli
ı d~ Olduğ~n sonra Amerika 
" ttn-ıes· nu anlayınca yo-
\ı ıne .. '1tt· musaade etmiş-

l)j b• 
~ '"cd tı ıı, 

1 
d4,.d 1>1Q71 denizaltııı 

J ~.~e 'I 2 a. urınuş 
' ~tltı 'tııı il. .._ D 
~il 'l~lı , taı::Ioıı ildi/~ .B. neerettlğl bir 

~ 'rtıı_ "' ıııdan gernının bir alman 
lQ " ile~ 1lll .\tn durdunılduğ'unu ve 

te '1-,~utat :~kan gemısı olduğu· 
tttıtı tı~oıı•11rı tını teatisinin yapıl· 

tıı blldı Yoluna devamına 
t'nıektedir. 
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Fransa'ya karşı bir 
taarruza geçince ... 

İtalyan ordusu 
karşısında kuvetli 
tahkimat bulacak 

(Başı 1 inci sayfada) 
beş ıene evel olduğu &'ibi, İtalya kırnlmın, 
ordu umum kumandanlığını denıhte ettiği
ni bildirmektedir. 
Mareşal Ba.doglio, Graziani ve Pricolo 

ordu yüksek kumanda heyetine tayin edil • 
mişlerdjr. 

Dahiliye nezareti 10 hazirandan itibaren 
bütün umumi müesseselerin saat 23 de ka-
patılmasına karar vermiştir. • 

Bundan başka bütün dans salonları ka -
patılmıstır. 

Havada : 
Malta'cla bir ita/yan tayyaresi 

clü§ürüldiı 
Londra, 12 a.a. - Harbiye Nezareti, dün 

sabah saat be:ıte 10 ltalynn tayyaresinin 
Malta'yı bombardıman etti{:ini bildirmek
tedir. Az haanr ve az insan zayıatı olmu!j
tur. Bir İtalyan tayyaresi di.ışıinilmüştür. 

Roma' ela hava tehlikesi 
Roma, 12 a.a. - Stct'anl ajansındruı : 
Evelkl gece saat 1,45 do:ı Roıııactn bir 

hava tehlikesi işareti verilmiştir. Esruıen 
bir kısmı karanlık içinde bulunan ııehir, 
tnnıamJyle zulmete ı;-arkolnıuştur. 'l'ayyare 
da.fi bataryaları, faaliyete geçmemiştir. 
Saat 2,20 de alıu·t nihuyet bulmuştur. 

Roma, 12 a.a. - Stefanl ajansı, bu sabah 
Ronıaıla 37 dakika slireıı bir alllrm ıvaretl 
verilmiş olduğunu bildirmektedir. 

Cenubi italya üzerinde 
Londra, 12 a.a. - Hava nezareti tebllğ 

ediyor: 
İngiliz tayyareler!, dUn gece cenubt İ

talyanın Uzcrlnde keşif uçuııarı yapmııtır. 
Bazı aakcrı hedeflerin Uzcrlno bombalar 
atmıolıırdır. 

Cenova ve T orino bombardıman 
edildi 

ı,on<lrn, 12 a.a. - R. A. F. e mensup bir 
bombardıman tayyarelerinin inslltereden 
İtalynyıı. uçuı yaparak Cenova ve Tor!no
dııkl askeri hedefleri bombardıman ettik
leri reşmcn bildirilmektedir. 

İngiltere hava nezaretinin n~ırettlğl bir 
tebllf;'de bu bombardımanlar hakkında şöy-
Ja rl•••ı..,._.,ı.M41lr.• 

İtaly8" Uzerlndo bir istlkoaf esnasında 
uçuı yapan lnglllz ve ıığır bombardıman 
tayyareleri Turino'daki askeri hedeflere dl· 
ğer bombardıman tayyareleri de Cenova· 
de.ki hedeflere hlicum etml§lerdlr. 
Ağır bombardıman tayyarelerlmlzden 

bir tanesi eksiktir. 
Libya'cla ingilz bombarclınıanları 

Londra, 12 a.a. - İngutz radyosu, BUyUk 
Brltanyo. hava kuvetlerlnln Libyada.ki İ· 
talyan Uslerlnl muvaffakiyetıe bombardı· 
ma.ıı ettiklerini bildiriyor. 

İngiliz radyosu, BUyük Britanya hava 
kuvctlerlnln Llbyadakl İtalyan üslerini 
bombardıman etmcııl, sabahın ilk saatlerin· 
dr vo.kl olduğunu bildiriyor. 
Habeıistan'da aıkeri hcdeller 

bombala,.,dı 
Protorla, 12 a.a. - BugUn cenup Afrika· 

sının ilk harp tebliği neercdllmtıtır. Teb
liğde ıöyle denilmektedir : 

Cenup Afrlka.sı hava kuvetlerlne men· 
sup ağır bombardıman tayyıırelerl diln 
Habeşlstanda asker! hedeflere hUcum et· 
mlılerdlr, Yol, inıaal ve malzeme Uzcrln
de geni§ mlkya.stıı ha.sarat vukua getiril· 
mis birçok klmeeler ölmUştUr. İçerisi ruıke· 
rl nakliye vasıtalıırlyle dolu bir hangara 
doğrudru> doğrllya bir bomba isabet ctmlı· 
tir. HUcum takriben 250 metre yük.Beklik· 
ten yapılmıştır. Sürekli mitralyöz ateşine 
rağmen tayyarelerlmlzln hepsi salimen üs
lerine dönmüşlerdir. 

Bombardımanların te•irİ 
Kahire, 12 a.a. - Burada söylendi

ğine göre ingiliz hava kuvetleri tara
fından dün yapılan hücumlarda ital • 
yan tayyarelerinin tahrip edilmesi İ· 
talya hava kuvetlerine hissolunur bir 
darbe teşkil etmiştir. 

Kont Ciano tayyare lilomna 
. iltihak etti 

Bern, 12 a.a. - İtalya hariciye na
zırı kont Ciano, kabine içtimaından 
!onra kumandanı bulunduğu tayyare 
filotillasına iltihak etmİ!?tİr. 

Prens Humberto Musolini'ye çekti
ği bir telgrafta garp ordularının ve 
askerlerinin bıraktıkları zafer yolla
rında yürümek için her fedakarlıkta 
bulunacaklarını, vatanın istikbalini 
yorulmak bilmez mesaisi ile temine 
çalışan Musolini'ye vadettiklerini bil
dirmiştir. 

Denbde • 
40 ita/yan vapuru battı veya 

haıara uğ1·ad ı 
Londra, 12 a.a. - İngiliz radyosu 

müttefikler tarafından kırk İtalyan 
tüccar gemisinin batırıldığını veya 
hasara uğratıldığını bildirmektedir. 

İngiliz amirallığı, İngilterenin şark 
sahi11erinde, düşman torpitolariyle 
ingi1iz destroyerleri arasında muhare
beler cereyan etmiş olduğuna müte • 
dair alman iddialarını, sureti kati ye· 
de tekzip etmektedir. 

Cebelüttarık'ta yakalanan 
vapurlar 

Cebelüttarık, 12 a.a. - Resmen bil
dirildiğine göre, pazartesi akşamı bu-

rada mürettebatı tarafmdan batırıl
mak istenen fakat muvaffakiyet el. 
vermiyen İtalyan gemilerinin isimle
ri şun tardır: 

Celina. 6608 tonilato, Polenzo 6470 
Libano 1592, Lavoro 7886, Oltera 4995. 

Yalnız Taga ismindeki İtalyan va. 
puru, mürettebatı tarafından batırıl
mıştır. 

Bir itayan vapuru müıadere 
edileli 

Melbourne, 12 a.a. - 9780 tonluk 
Remo İtalyan vapuru müsadere edil
miştir. Dün Durban'dan hareket etmi§ 
olan Gerusalemme ve Ettimaro ital. 
yan vapurları, mürettebatı tarafından 
kaı aya oturtulmuştur. 

lıpanya'ya ilticaya çalıfan 
gemi/et 

Madrid, 12 a.a. - Dôrt İtalyan kargosu, 
bitaraf limanlara iltica için verilmiş olan 
emre tevfikan La CoruM'da demlrlemi&ler
dir. 
Şark sahilleri limanlarından gelen ha • 

berlere n:ızaran, butün İtalyan gemileri bu 
limanlara iltica etmiye çalışmaktadır. 

lıpanya'ya iltica eden lranıız 
vapurları . 

Madrid, 12 a,a. - Gouverneur general 
Lepine adındaki fransız vapuru İtalya'nın 
harbe girmesi üzerine Alicante'ye iltica et
miş ıdi. 

İspanyol makamatt, bu vapurun azami 
müddet zarfında limanı terketmcsi emrıini 
vermişlerdir. Bunun üzerine ıemi, &'CÇen 
gece mühlet bitmeden evet limandan ay -
rılmıştır. 

Diğer taraftan Montsigne adındaki fran
sız vapurunun Malagaıya sıfınnuı olduğu 

haber verilmektedir. 

Akisler : e 

c~mubi Alri~a'nın ltalya'ya 
kar~ı vaziyeti 

Londra, 12 a.a. - Cenubi Afrika 
birliğinin İtalya'ya harp ilan ettiği 
bildirilmektedir. 

Salahiyettar mahfillerde ıu cihet 
tel'ıarüz ettirilmektedir ki cenubt Af· 
rikıı birliği, İtalya'nın har.be girmesi 
ile sık ısurette alakadardır. Filhakika, 
birliğin şimal hudutlarının ötesinde
ki ingiliz müstemlekeleri kuşağı, Ha· 
be§istan ve İtalyan Somaliıi hududu· 
na kadar gitmektedir. Bu milstemle· 
kelerin menfaatleri, aynı zamanda 
birJ:ğin de menfaatleridir. 

General Sumt•'un beyanatı 
Pretoria, 12 a.a. - Royter ajansı bildi • 

riyor: 
B. M . Smuts, radyo ile yaptığı bir bey&• 

natta, cenubi Afrika birliğinin İtalya i~ 

harp halin.de olduiunu ahaliye bildirmiı • 
tir. 

B. M. Smuts, İtalyanın müdahalesi, ce • 
nubi Afrika birliğinin emniyeti için doğru· 
dan doğruya bir tehdit teşkil ettiğini ilive 
etmiştir. İtalyanın gayeleri, almanların ıa· 
yelerinin aynı okluğu &'ibi, kulland1kları u
suller de yekdiğerinin aynıdır. Şimdi, ce
nubi afrikalıların vazifesi, ıimo.ldcn kul· 
dilerini tehdit eden pek ciddi tehlikeye kar 
ıı, müdafaa lc;in birleşmektir. 

Balkanlara verilen teminat 
Bükreş, 12 a.a. - Havas: 
Duçe tarafından İtalya'nın komşu· 

larına verilen teminat, Balkanlarda 

hakiki kıymeti ile ölçülmekte ve Bal· 
kan memleketlerine verilen mühletin 
ancak kısa olacağı ve Fransa ortadan 
kaldırıldığı zaman bu memleketlerin 
alman • italyan tahakkümü altına dil· 
şecekleri çok iyi anlaşılmaktadır. 

Romanya'da hiç kimsenin şüphesi 
yoktur ki Macaristan, mihver mem· 
leketlerinden, tadilci isteklerinin tat· 
mini için sarih teminat almıştır. 
Anlaşmazlığın veçhesinin ve Bal • 

kanların anla~mazlıktan kaçınabilme· 
!eri şansının tahmini için Akdenizde 
ilk hareketler endişe ile beklenmekte· 
dir. 

Alp ordusunun sol cenah 
kumandanı 

Madrid, 12 a.a. - ltalya'nın Madrid 
büyük elçisi bulunan ve 15 gün cvel 
buradan ayrılmış olan general Gam· 
bara, ltalya'nın Alp dağlarındaki or· 
dusunun sol cenahına kumanda et • 
mektedir. 

Bir lıpanya gazeteıinin yazııı 
Madrid, 12 a.a. - Reuter bildiri· 

yor: 
Alcazar gazetesi harbın yeni safha· 

sına tahsis ettiği bir makalede ezcüm
le diyor ki: 

Bazıları ölüm halinde bulunan bir 
düşmana son darbenin indirilmek Ü· 
zere olduğunu dilşünebilirler. Bu böy-

Dııarda bulunan 
İtalyanlara karıı 
ahnan led irler 

Suriye ve Kanada'da 
tevkifler devam ediyor 
Beyrut, 12 a.a. - Havas ajansı bil

diriyor: 
1tatya'nın harbe girmesi fransız 

mandası altında bulunan memleketle· 
ri mütehayyir etmemiştir. Burada, 9 . . . 
aydanberı general Weygand'ın rıya -
seti altında olarak ittihaz edilmiş olan 
tedbirlerin mükemmeliyetine ve ne
ticede müttefiklerin muzaffer çıka -
cağına tam bir itimat vardır. Ahalinin 
hava hücumlarına karşı müdafaası İ· 
çin her türlü tedabir ittihaz edilmiş· 
tir. Şehrin tahliyesi için emir veril
memiştir. Bütün italyan tebaası tev· 
kif olunmuş, İtalyan müesseseleri ka
patılarak askeri muhafaza altına alın· 
mıştır. 

Fas' ta sükun 
Rabat, 12 a .a. - ltalya'nın Fransa 

ve İngiltcre'ye karşı harp ilan etme
si Fas ahalisi tarafından sükCm ile 
karşılanmıştır. Akşam yerlilerin de İŞ· 
tirakiyle yapılan içtimalarda İtalya'· 
ya karşı duyulan nefret hisleri şid
detle izhar olunmuştur. Büyük şehir
lerde ecnebiler sıkı bir mürakabe al
tındadırlar. Afrika orduları baş ku
mandanlığı tarafından neşrolunan bir 
beyannamede Fas'da ikamet eden bil· 
tün italyanlar içtimalar hakkındaki 
talimata sıkı bir surette riayet etme
ğe davet edilmişlerdir. 

Kanada'da tevkil edilenler 
Ottawa, 12 a.a. - Selahiyetli maha

fi1den bildirildiğine göre, tehlikeli ad 
dolunan bazı İtalyanlar aleyhinde ya
pılan takibat neticesinde Kanadanın 
muhtelif taraflarında yüzlerce ita! • 
yan tevkif edilmiştir. ~kat tathir 
muamelesi hitam bulmaktan henüz 
çok uzaktır. 

Bir ara§tırma esnasında 
bulunanlar 

Tronto, 12 a.a. - Ontranio vilaye· 
tinde yapılmış olan büyük bir polis 
taharriyatı esnasında, bir çok mühim
mat sandıkları, tüfenkler, faşist taraf
darı neşriyat ve siyah gömlek ünifor· 
maları müsadere edilmiştir. 

Yüzlerce İtalyan tevkif edilmiş ve 
bunların bir çoğu tecrit kamplarına 
sevkedilecektir. 

Müsadere edilen İtalyan 
vapurlarındaki mürettebat 

Londra, 12 a.a. - Müsadere edilen 
İtalyan gemilerinin mürettebatından 
müteşekkil tayfa ve kaptanlardan yüz 
kişi, lngilterenin şark sahillerinde 
bir limana ihraç edilmiştir. 

İtalyanın Londra sefiri Londra • 
dan Glasgow'a harket edecek bir 
Transatlantik vapuruna irkap edile
cektir. 

ispanya' da İtalya lehine 
tezahürler mi varmı ? 

Madrid, 12 a.a - D. N. B. ajansı 
Valence, Burgos Salamanque, Alic· 
cante vesair İspanyol şehirlerinde, al 
manya ve italya lehinde muazzam te
zahürat vuku bulduğunu bildirmek
tedir. 

İlk İtalyan 
tebliği 

İtalyan ordulan umumi kıırargilıı, 12 
a.a. - 1 Numaralı tebliğ: 

10 haziran tarihinde gece yarısı kara, 
deniz ve hava kuvetlerinin evelce derpiş e
dilmiı olan vaziyetlerinin tanzimi işi ta -

mamen ikmal cdilmie bulunuyordu. 
Bombardıman tayyareleri ve bunlardan 

aYrı olarak avcı t.ayyarelerinden mürekkep 
bir kuvet, giln dotarken ve güneş bata~en 
Malta'dnkl ukerl tesisatı şiddetle bombar
dıman ederek a~ikir bir takım neticeler el
de etmi(iler ve sonra salimen hareket üsle
rine dönmüşlerdir. Bu esnada difer cüzü • 
tamlar şimali Afrika arazisi ve limanları 
üzerinde ke!iif uçu,ıa.rı yapmışlardır. 

Bi.ngaı:i hududunda ingiliz tayyarelerinin 
bir akın te,ebbüsü tardedilmifitir. İki düş
man tayyareGi düıiürülmüştür. 

le değildir. Bugiln İtalya'nın karşı . 
sında müstahkem mevzilere yerleşmiş 
taze ve büyük müttefik kuvetleri var
dır. İtalya hududundaki fransız as • 
ker1eri en kuvet1i, en parlak bir as
ker addolunabilir. 

lıveç'in Roma elçisinin beyanatı 
Stokholm, 12 a.a. - İsveç'in Roma 

elçisi, Dagens Nyhter gazetesine yap
tığı beyanatta, salahiyettar İtalyan 
makamlarının çoktanberi İtalya'nın 
10 haziranda harbe gireceğini bildik· 
lerini ve kendisinin de 20 mayısta bu· 
nu öğrenmiş olduğunu söylemiştir. 

Elçi, italyan mil1etinin harbı isteme
diğini fakat itaat ettiğini ilave eyle
miştir. 
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UL 
Yeni Sabah 

Kahraman millet :· 
HÜSEYİN CAHİD YALÇIN, bu baş

lık altında diyor ki: 
"Veh•ele ve heyecanla dolu bir buçuk 

asırlık tarihin tUrlü tlırlil uğultulan ara
sında mue.zzo.m bir ırmak çoşkunıusu 
ve berraklığı ile bir ses kulaklara alaıe
dlyor. Bu, dllııyaya hlıriyct ve lstıklA.I 
nurlarını getiren Fransız lnkılAbının e
bedi ve llllhl nağmesidir. 

Bir buçuk Mır e\'el olduğu gibi, he
men ayni dllşmanlar, gene her taraftan 
Fransayı sarmışlardı. O zaman millet
lerin hlıriyete kııvuşmalıınnı, beynelmi
lel sah:ı.da uhuvvet sözilnün ağza alın
masını ihtllA.I fikirlerinin d!tnyaya yay
mak istidadını gösteren Fransayı boğ
mak, insan dehl\sını karartmak, insan
lık vicdanını susturmıık istiyorlardı.,, 

Frııııs:ının o zamanki halini tasvir ve 
izah eden muharrir devam ediyor: 

'Bin bir zorluk ve sıkıntı içinde çırpı
nan Frnnsa, tarıhlnde misline nadir te· 
sadU! t>dilen bir hamle ile silkiniyor, 
doğruluyor, toplanıyor, vatan toprakla.
rıııı çlg-neyen duşrnruıa hUeuma koşu)·or
du. Ordular ma.ğlOp oluyorlardı, fakat 
Frnnııa aman vermez bir azmi irade sar
sılmaz bir imanla ihmalleri, hiyanetıerl 
cezalandınyor, o.cız generalleri kurııuna 
diziyor, her tedbiri alıyor, hiç bir ıey
den >,lnııyor ve nıhayet muzaffer ve 
galip dlı:smıını kovuyor, vatanın ııeref ve 
azametini temin ediyordu.,, 

Sözü bııgllnkll vaziyete getiren mu
harrir diyor ki: 

.. Fransa bugün de ayni zor vazlyette-

a.a. Matbuat Servisi 

dlr. Kendisinden iki kere fıız.la haşin bir 
dtişmnn, bllyilk bir kın ve ş:"ayz klnd se
nelerdcnbert devam etmlıı bir haz rlı ın 
verdiği UstUnllıkle sııldırmı tır. Fr:ın ız 
toprııklıırını çlğn<'nılııtır. Parla Uzer ne 
yürümektedir. 

Beynelmilel vaziyeti anlatan muharrir 
diyor ki: 
"Hılcum Fransaya karşı yapılıyor Fa

kat bu hUrlyetın, beyn lınllcl munsse· 
bellerde hak ve nd;ıt Un taraftan ve 
kalesi Fransa olduğlı klndır. Harp Fran
saya karşı dE'ğlldlr. Btitiln insanlık t 1-
hlnc karşı, ııhld.k ve adalet prcnslplrri
ne kaişıdır.,. 

Muho.rrlr devam ediyor: 
"Fakat in anlar bu kadar llfağılara 

dll:mlyeceklcrdlr. Vaktiyle o kadar t. 
hiş dUışmantar arasında selam t VP zafe
ri temin etmiş olan ltahrn.m'l.D mllkt, 
§imdi mUttefıklcrlnin de yardımi) 1 u 
kanlı kdbusu atlatacaktır. B . <"rıy t ye
ni bir orta çağlara tah mmlıl ctmlyec k 
kadar lnklııaf etmiş ve yüks lmlşllr. 
Muharrir, insaniyete, med"niY t . ahi~ 
ka ve adalete karoı harp ed n' rin b he· 
mehal ma.klOp nl'!.caklarını )azarak nuı.
kııleıslnl bitirmektedir ... 

VAKİT 
Hadiselerin tahmin edilmiyen 
akışı : 

ASIM US, hAdiselerln nkıeınd ki tah
min edilemez lnklş3flıırın beynelmil 1 a.
lemde bir kararsızlık tevlld ettiğini yaz. 
makta ve milletlerin her ihtimale ka.rııı 
hazır bulunmak lztırarınd:.ı kaldıklarım 
anlatmaktadır . 

·· tte ·klere yardım 
a 

ve 
Ruzvelt 
faydalı 

bu fikri çok güzel 
bulduğunu söyledi 

Çelik mevcudunun fazlası müttefi lere sahla k 
Vaşington: 12. a.a. - Gazeteciler toplantısında. Ruzvelt, müttefiklere 

yardım suretiyle Amerika'yı müdafaa komitesinin birleşik devletleri şimdi 
Hitler'i durdurmağa davet eden afişi tasvip etmiştir. 

Bu afişte başlıca şwılar yazılıdır: 
Biz amerik.alılar, tabii bu muharebenin 

haricinde kalmak ve bizi ıürükliyebilccek 
tedbirler almamak arzu ederdik. Fakat §İm
di biliyoruz ki, İngilizlerin ve fransızlann 
her geri adımı bizi harbe ve bir cihan ih • 
tiliiline yaklaştırmaktadır. 

Afişin muhteviyatını tefsir eden B. Ruz. 
velt demiştir ki: 
"- Bu çok &Uzel ve &On derece faydalı 

bir ııeydir." 
Başka suallere cevap vera B. Ruzvelt, 

müttefıklerin emrine amade bulundurula • 
bilecek amerikan ordusu mıılzeme &toku 
fazlasının hiıkümet tarafından tetkik edil • 
mekte olduğunu söylemiştir. Hali hazırda 
bitaraflrk kanununda hiç bir değişiklik 
yapmak mutasavver değildir. Amerikan 
ı:cmilerine memnu olan harp mınta1ı:alan • 
nı genişleten beyannamenin nerıri yakında 
bckl~ektedir. 

B. Ruzvelt Portekiz'in bu mrntakaya da
hil edileceğini zannetmediğini söylemiştir. 

Reisicümhur, Birleşik Amerika devletle· 
rini bitaraf mı, yoksa gayri muharip mi te
ISkki ettigini soylemektcn imtina etmiştir. 

Amerika parlarrıentoıu vergi 
zamlarını kabul etti 

Vaşington, 12 a.a. - Mebusan meclisi 
bir milyar 400 milyon dolarlrk ver&'i zam· 
larına dair kanunu kabul ederek ayan mec
lisine göndermiştir. Bu kanun kabul olu -
nursa şimdiye kadar varidatlannın az ol • 
masmdan dolayı vergiden müstesna tutul
muş olan iki milyon kişi mükellefler me • 
yanına girecektir. 

Aynı proje milli düyunu 42 milyıırdıın 49 
milyar dolara arttırmaktadır. 

Amerika ordusu mikcları artıyor 
Vaşington, 12 a.a. - Ayan mecllı;i, Ame

rika ordusu mlkdarının arttırılması için 
zaruri gorıilen masarife mi.ıteııllık olan la· 
yiliayı ittifakla tasvip etmiştir. Bu layiha, 
mlittcfiklcre yeni harp malzemesi satmasa 
mezun olan fabrikalara yeni harp aulze• 
mesine mukabil eski harp malzeme iyle 
tediyatta bulunacağını derpiş eden bir rnad· 
deyi ihtiva etmektedir. Ford, kütle halin • 
de tayyare imali meselesi hakkında milli 
müdafaa encümeni lizasiyle görüşmüştıir. 

Bitaraflık kanununun ilgasına 
doğru 

Vqlngton, 12 a.n. - Ayan Aza.sından 
Pepper, harp borçlarını tediye etmemle o
lan mllletlf're kredi açılmasını meneden ka
nunun ilgasını teklif etmlı;tlr. Bunun ııe· 
bebl de Londra ve Parlse lkrazntta bulun· 
rnak lmkllnını temin etmektir. 

Pcppcr. bundan b!!Şka yf'nl dUnyruıın mU
dafaruıını daha iyi bir surette zaman altı· 
nıı almak için bitaraflık kanununun il,::"1181• 

nı dn tckJlf etmiştir. 
Çelik mevcudunun lazlcuı 

Müttefiklere verilecek 
Nevyorı. 12 a.a. - Amerika çelik birliği

nin harbiye nezaretiyle akdettiği bir ltllfl
fa nazaran mllttefikler, ordunun cephane, 
askeri levazım ve top mevcutları arnııın
dan ihtiyaç fazlası mllttarını alacaklıırdır. 
Bu mıktar SS milyon dolara baliğ olmakta· 
dır. Nevyorktakl çelik sanayii maha.fill 
bu tedbirin çok mlihlm oldugunu ve mUtte
flklrre azamı derecede maddi ya.rdımda bu. 
ltınulacnJtına dair Ruzvelt tarafından V<'rl
len sözlln bir neticesi olduğu söylemekte
dirler. Bu satı§ llzerlnden hiç bir kA.r alın· 
mıyacaktır. Bu mevaddın fiyatı harbiye ne· 
zaretı tara!ından tııyln edllmlııtır. 

Amerikan gemilerinin Akclenize 
girmeleri menedildi 

Va,tngton, 12 a.a. - Devlet rnakamatı· 

nın bildirdiğine gdre, Reis Ruzv<'lt, harp 
mıntakasını temdit ederek, bir beyann :one 
ile, Blrlc,lk Amerika semilerlnln Akde
nlze girmelerini menetınl11tlr. 

Portekiz limanlarına ve İspanyanın At
lantlkte bulunan limanlarına. gemilerin &"1l' 
mesl serbesttir. 

Assoclated Press, bu suretle Llzbonun. 
Amerikan gemileri !çın en muhlm limanı 
teşkil edeceğini Udve etmektedır. 

Hull'in 1talya elçisine 
söyledikleri 

Vaşington, 12 a.n. - HarJelye nazın 
Cordell Hull, .İtalyn b1.lytlk elçisi prens 
Colonas'nın dün sııbsh k<"nd!slnl zıyaret e
derek İtalyanın harbe gırdlğiııe d:ı.Jr İtal· 
ya hUkUmettnln bir memornndomunu k n· 
dlslne tevdi etliğini beyan etmiştir. B. 
Hull, bu mUltıkat esnasında İtalyanın h!lr· 
be girmesinin her Uırafta bUyUk bir ha)"al 
sukutu tevlit etliği ve bUyUk bir i~ 
trajedi manzarası vcrdl[,1ni İtnlya bUyuk 
elçisine söylemiştir. 

ltalya hıralına iade edilen ni§an 
Nevyork, 12 a.a. - İtalya· Amerika şir

ketinin idare meclisi Az1sından maruf A· 
merlkan fabrikatörü Wllllıım Guggenh tın. 
kendisine 1920 senesinde verllnıle olan İ· 
taıyan nlıanını krala iade ctmıvtır. 

r • 

Oklu haçın muhtariyet 
talebi reddedildi 

Budape5te, 12 a.a. - Hebusan meclisi. 
oklu haç fırkası tarafınd n Mac'l.rıstan'dıı
ki milli e~allıyetlf'rın muht rıyetınc !!! tc
allik olarak vcrıl~iş olan projeyı 21 re:ye 
karşı 200 reyle rcddctmi tır. Meclıs reisi, 
bu projenin kanunuesasiye muhıılıf old • u
na işaret etmi tir. Bu mu af ak ~et ·k 
üzerine oklu haç fırkasında yc.ıı b•r buh • 
ran daha çıl.mıştır. 

Fransa'dalri İ alyanlor 
müttefiklere sadık 

Paris, 12 a.a. - Fransız hükümetf, 
fransada ikamet etmekte olan İtal -
yanların tecrit kampları konulma
ları hakkında hiçbir tedbir almıvac k 
tır. Mezkur İtalyanlar, bir sadakat te
ahtidünde bulunacaklar, ve sivil ve 
askeri makamatın emirlerine mutavat 
edeceklerini de teahhüt eyliyccel l"r· 
dir. Fa~ist italyanlar hakkında tedbir 
ler alınmıştır. 

Fransada ikamet etmekte olan i -
talyan1arın bir çoğu, yuk rda h"'"' e
dilen taahhütnameyi imza etmişler -
dir. 

Sovyetlerin Roma el;isi 
Sofya, 12 a.a. - Sovyet hükümeti· 

nin Roma büyiık elçisi Sofya'ya mu· 
vasalat etmiş ve öğleden sonra bir i
talyan tayyaresi ile Roma'ya hareket 
eylemiştir. 
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Tabiat alimleri onu dut diye sa
yarlarsa da, güzel kokusundan do· 
layı dut olmasını kabul edemiyenlcr 
ona a~nç çileği demeği tercih eder· 
ler. Bayağı çilek gibi yerde sürün
miyerck ağaçta yetİftiği için dut ol· 
duğuna inannnlıu da ona nhu dutu 
derler. 

Çilek m 
denlerin i§leri henüz meydnna ç.ık· 
madan pek çok Önce, her §eyin ren· 
gine, fekline bakarak deva haun
ları görmek istiyen eski zaman he
kimleri ahu dutuna Hirlü türlü ilaç 
olmak faziletlerini İsnat etmi~lerdi. 

Bu y!I yapılacak yüzme 

müsabakaları 

Balkon ekonomi 

konseyine iştirôk 

eden heyetimiz 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Belgrad'ta 

toplanan Balkan ekonomi konseyine iştı • 
rak eden heyetimiz reisi Hasan Saka ile Ti. 
en.ret Vekaleti müsteşarı Halit Nazmi kon
sey toplantısınd·ın sonra Atina'ya gitmiş -
lcrd•r. Yarın buraya gelmeleri muhtemel -
dir. Heyetın digcr a.r.asından P. T. T. U· 

mum mıidiirıi Kadri Musluoglu ile Ticaret 
Vekaleti muşavirlcrirı.den Hıiseyin Süruri 
ve heyetin deniz, hava ve tren nakliyatı 

eksperleri bugunkü trenle dondülcr. Kon -
seyin ittihnda dahil memleketler mütchns
sıslnrından mürekkep olarak teşk i l ettigi 
komisyon 15 temmuzda. İstanbul'da topla.
nacaktır. 

Çin-Japon 
h rbi 

ne ole de? 
--( Rodyo Dltuzyon POS· 
TURKİYE Hadyosu ~ J\NICJJt"/ 
-~---( Dalgıı Uzunlugıl 1 

1648 m. 182 Kcs./120 g~ 1 
31.7 m . 9465 Kes/ 20 ~- 1 

Beden Terbiyesi Genel Direktorliığü, be
den terbiyesi kanununun tatbikına dair o
lan nizamname ıle mecburi sporlar arnsınn 
alınan su sporları senelik faaliyeti hakkın
da bolcclere bir tamim gondermiştrr. Ehe
miyetine binaen bu tamimi olduğu gibi neş. 

Kimisi, ahu dulunun güzel crgu. rediyoruz: 
vani renginden dolayı, kalbi kuvet- "Su sporlann<la.n bilhassa yüzmeye ve • 
lendirecck, kimisi hem renginden, ~ rilen ehcmiyet, beden terbiyesi nizamna • 
hem de r:üzel kokusundan dolayı mesinde mecburi sporlar meyanına ıth:ıl 
mide sancılarını dindirecek ilaç oln- edilmiş olm:ıkl.ı cL:ı tebarüz ct.mektcı:lir. 
rak tavsiye ederdi. Bazısı dn efsa· Binaenaleyh bu seneden itibaren her böle-e
nenin rivayetini gerçek tclakk" d • nin yüzücü adedini mıimkUn oldugu k:ıdnr 

k k t · I "dd" . l : e e fazlal:ıştırm:ıya itinat cdılmcsi l!izım gel. 
re anı emız er ı ıasıy e nasta· , t ı· y·· · b 1 1 d ı ki r · I . . . nıctt e ır. uzmenın o ge er e n şa ı ı-

arına bol bol ahu dutu ycdırırdı... çin başlıca vasıta sistematik ve programlı 
Vapur seferlerinde 

değişiklikleır oldu 

Tokio, 12 a.a. - Domei ajansının 
bildirdiğine göre, dün Uchang'a gir
miş olan Japon kuvetleri, şehir ve ci
varlarını, Çin kıtaatından tathir et
mi~tir. 

Ricatları esnasında çin kıtatı., 2486 
ölü, 361 esir, 99 sahra topu ve üç mit
ralyöz terk etmiştir. 

Şimdi Japon kıtaatı tarafından iş
gal edilmekte olan Uchang şehri, Han 
kchou ile Tehonking ctrasında, ve 
Yan-tse-kiang nehrinin ağzının bin 
mil ilerisindedir. 

19.74 m . 1510.'i Kes./ 20 

PE.RŞEM BE: J3,6.19~ 
12.30 Progra"lt ve memleket ,, • . h3 
12.35 Ajans 11e metcoroloJ•. re 
12.50 ı.tuz"k, c~ nı.ır: f'sı:ı. 

Fahri Kopuz, l~cfik fer 
Mu eyycn Scnar. 
l - Uşş.Jc pc.ırevi. ~· 
2 - Lemı • uşşak şar 
geçiyor), ,. f1 
3 - Suphi Ziya . uşŞl~ 
külmuş zanbak gibı). a: ~ 
4 - . , , • • U!iŞak };oşıtl 
dıiştüın). t~ 
5 - Fahri Kopuz: ut 81~ 6 - Arif bey • mahur S 
durman dcrdinak eyler>;, 
7 - Şerif İçli • Mahur e 
mam dofrusu desti e~~: ı 
8 - Yargi • m.ıhur ~r 
nayan kalbimi). ~ 

Onun adında böyle ihtiliif olmak
la beraber, yemişten ziyade şiir ol· 
duğundan • Belon adında eski bir ta• 
biat aliminden ba§ka • herkes mütte 
fiktır. Bu ittifaka sebep, tabiidir ki, 
onun ba§ka hiç bir yemişte bulunn· 
mıyan güzel kokusudur: yemİ§lerin 
pek çoğu hem görünü,te güzel, hem 
de güzel kokulu §eyler olmakla 
beraber ahu dutunun çıkardığı gü. 
zel bir kokunun bir yemi§ kokusu O• 

labileceğini kimsenin aklı kabul e
dememİ§tir. Onun bulunduğu neba· 
tat fasilesine adını veren gül bile a· 
hu dutununki kadar güzel koku ve
remediği için bu kokunun ancak bir 
peri kızından gelebileceğine hük • 
molunmu§tur. 

Bu hekimlerin arasında doğrusunu çalışma olmakla benıber, teşvik mnhiyctin
anlıyan yalnız Murey hekim olmuş deki müsabakaların "'da bu lıususta mıiessir 
ve ahu dutunun r:üzel kokusiylc si· oldugu şüphesizdir .. Bu sebeple ferdi gay
nirleri teskin ettiğini hnbcr vermiş- retlerin neticesini göstermesi jtibariyle 
tir. musab:ıkalara ehemiyet ntfodilmcsi icabc • 

Kimyagerler de o güzel koku· 
yu veren maddeyi bulmak için hay· 
lice uğratmıtlar ve nihayet lragran 
mağdenini bulmuşlardır. Ahu dutu· 
nun güzel kokusu bu maddeden 
gelir. Fakat o maddeden, ağaç çi
leğine adını veren peri kızının l<n· 
nından da bulunup bulunmadığı he
nüz sabit olamamıştır. 

der. 
Bn l:ıınış olan mevsim zarfmdn tatbik e

dilmek üzere su s1>0rları fcderasycmunca 
tanzim edılen müsabaka programları ve ta
limatı bağlı olarnlc sunulmuştur. 

İstanbul, l 1 (Telefonla) - Akdenizde • 
ki vaziyet dolayısıyle vapur seferlerinde 
bazı değişiklikler olmuştur. Mersin pos • 
taları şimdilik İ7.nıir'e kadar gidecekler • 
dir Ekseri sigorta kumpanyaları Ak.deniz 
deki h:ırp hali dolayısiyle Türkiye kara 
suları haricindeki nakliyat için mul sigor
ta etmemektedirler. 

Roma,dan ayrılan İngiliz ve 
fransız sef rleri 

Ancone: 12. a,a. - Geçen gece hu • 
susi erenlerle Roma'clan ayrılmış olan 
ingiliz ve fransız sefirleri, sefaretleri 
erkfinı ve gazetecilerie iki memleket 
tebaası, bu sabah Ancone'de bir vapura 
binmişlerdir. 

9 - Refik Fersan - tı 
(Dwı gene günumüı geÇ 
10 - Mahur snz scına' 5';ı 

13.30/1~.oo M iızık: knrı;>ık ıı 
(Pi.). ,ı 

18.00 ProgTam, ve memleket ı;:ı 
18.05 M uzik: sololar (Pi.). st.fF 
18.30 M iızik: radyo caz orke 

110 
İbrnh!m Özgur). Soprıı 
Tüztin'un iştirakiyle. çı! 

19.10 Müzik. Çalanlar: Cevd~_.& 
cihe, hzettin Ökte. o~ 
haret Sağn:ık. ,JI 
1 - Ali bey • karcıgıır 

Ağaç çileğinin peri kızından nn· 
sıl koku aldığının efsanesini unut
mu§ olanların hatınna getire.:eğim. 
lnpiter Tann henüz küçük bir ço· 
cuk iken bir gün her nedense ağla· 
mıya ba§lar ve yeri, gökü titretir. 
fda adındaki peri kızı çocuğun ağ
lamasına dnyanamıyarak onu sus· 
turmak Üzere ahu dutunun ağacın· 
dan bir yemiş koparıp çocuğun ağ· 
zına verir. Fakat yemİ§i koparırken 
ağacm dikenlerinden biri göğsüne 
batar. Peri kızının göğsünden bir 
damla kan çıkarak bir ahu dudunun 
üzerine sıçrar. O vakte kadar ahu 
dutu beyaz ve kokusuz olduğu hal· 
de, bir tane ahu dutunun Üzerine 
peri kızmın kanı konunca ahu dutu· 
nun hepsi kan renginde ve peri kı· 
zı kadar güzel kokulu olurlar. Bun· 
dan dolayı da peri kızının bir dam· 
la kaniyle §ereflcnen ahu dutu ağa· 
cmm bulunduğu • Girit adasındaki • 
dağa Ida dağı ve ahu dutuna da lda 
dutu adı verilir. 

Yurt miıd:ıfaası bnkımından da bnemli 
bir spor olması itibariyle yapılacak mtisa -
b:rkalnrın bolge çerçevesi içinde muntazam 
olarak icrasına emırlerini cheıniyetle arz 
ve rica ederim." 

Bir ınuhtekir suc .. 
üstünde yakalandı 

Bu vapur, kendilerini Lizbon'a itö -
türecektir. 

İfd yaralama vakası 
dım dili naşadımı). 1~ 2 - Arif bey. karcıtar f 
lümün haylı zamandır>;.ı: ı 
3 - Lemi - karcıgar P 

Çileği suya karıştırarak onunla 
banyo yapan bayanların ahu dutu 
ile banyo yapmı§ olacakları hatıra 
gelirse de timdiye kadar bunu tec· 
rübc eden hiç bir bayan duyulma • 

Bu tamimde işaret edilen talimat ile 
bölgelerde icra edilecek müsabakaların bil· 
t n teferruatı tcsbit edilmiş olmaktadır. 

1940 yılı yüzme müsabakaları programı da 
şudur: 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Bugün Mah
mutpa$3da manifaturacılık yapan Osep Ka
raka:ş, metresi 75/80 kuruşa satılması li
.ı:ımgelen bir kumaşı d:ıha pah.ılıyn satar • 
ken cürmü meşhut yııpılmıs ve hakkında 

takibata başlarunı;itır. 

İetaııbul, 12 (Telefonla) Fatma adın· 
da bir kadın dostu yorgancı JIUse31 ini çakı 
ile sırtının muhtelif yerlerinden yarallldı. 

Ortaköydc 9 yıqıınd-ı Ynko cığlu Yascf 
12 yaşında Nn7.tmı sustalı çakı ile ynrnln
dı. Yarnh ı,;ocıık hıu:ıtnnesindc öldü. 

ne etvarr nazik). ııu 
4 - Hayri Yenigün • : • ..ı 
kı: (Öliırsem yazı kur ,_ 
dan). ,(! 
5 - Leyla h:ımm - lı!lJ 
(Hnrnbı intizar oldurn)ş.rı 

rnıştır. <;. )l. 

Umumi kütüphanelerin 

a~ılma kapanma saatleri 
Maarif Vekaleti, umumi kütüpane

lerin açılıp kapanma zamanları ite haf 

ta tatillerini tesbit etmiştir. Bütün 

kütüpaneler saat 9 dan 18 e kadar a

çık bulundurulacaktır. Müdürle bir -

23 haziran, bölge teşvikine hazırlık mü
sabakası, 30 haziran, bolge teşvik müS3ba
kası, 7 ve 14 temmuz, bölge birincilikleri, 
20 ve 21 temmuz, Seybanda Akdcııız, Sam
sun'da Karadeniz, Kayseri'de orta Anado
lu, Bursa'd3 Marmara grup birincilikleri, 
27 \•e 28 temmuz, Turkiye birincilikleri 
(Ank'lrada)' 11 agustos, federnsyon 
teşvikine hnırlık müsabakası 18 ağustos, 

federasyon teşvik musabaknsı, 7 eylUI, 
P "ke' ı te vık müsabakası. 

İstanbul'da fiyat 
kontrolu hazırlığı 

İstanbul. 12 (Telefonla) - Fiyat tetkik 
ve mürnkabe komisyonu bugünkü toplantı
sıııda zeytin yagı ve zahire tacirleriyle ko
nuştu. Knrarlar, ticari zümrelere ayrı ayrı 
davet edilerek tebli& edilecektir. Komis • 
yon her türlü eşya fiyatlarını tesbit edin
ciye karlar toplantılarına devam edecek, 
sonra mürakabeyc başlıyacaktır. 

İtalya' dan dönen talebelerimiz 19.30 Mılzik: halk turküleri <.ıı;ı 
19.45 Memleket nııt ayarı, ııJ 

İstanbul, l2 (T{'Jefonla) - İtalyada bu-
lunan tnlcb .. lerimlzdl'n 4 kişilik bir katile 20.00 
şehrimize döndü. 

Boltık'to Sovyet 

hegemonyasına doğru 

teoroloji haberleri. 
Müzik. Calanlar: vwııeA 
Ökte, Cevdet Çagl&. oıcw· 
Hoşses. 

1 - Suz inlik peşrevi. . f) 
2 - Udi Eşref • ıuııll 
(Günd~n güne efzun ol~ 
3 - lias:ın • suzinak t'~ 
dum ki yeşil gözlerinin r 
mış). 

4 - Z~ki Arif • suıinik fl ı 
ranımı soylcr sana melıtd'ly 
5 - .•..• suzinak oarlc1 

mımiıe geldiı;in akşam)· tP 

Bu kaciar güzel efsaneye inana • 
mıyan bir tek ki§i, tabiat alimi Be· 
]on, Girit'teki ld dağında ahu du
tu ağacmın hiç. yetiımediğini ve o
nun her yerde tabii olarak çıktığmı 
iddia etmİ§se de, ondan daha met· 
hur nlim Linnc ahu dudundaki gÜ· 
zel kokunun ancak bir peri kızından 
gelebileceğini takdir ettiğinden lda 
dutu adını kendisinin kurduğu tabi· 
at ilmi diline yerle§tİrmi§tir ... 

Ahu dudunun yemiıtcn ziyade 
ıiir olduğunda herkes ittifak ettiğin· 
den bugün de herkesin ondan bek· 
lediği ancak • §İir hissi veren • koku· 
su ile rengidir. 

Ahu dutunda vitaminlerden hiç 
bir eser bulunamamı§hr. Bundan 
dolayı ona yemi§ demek pek güç· 
tür. Bir nğaç mahsulü olduğu için 
terkibinde mağdenler vana da on· 
ların en lüzumlularından birkaçı ek· 
sik, bulunanların miktarı da pek e· 
hemiyetli sayılacak nispette değil· 
dir. 

Y emi§lerde vitaminlerin ve mağ • 

Demirspor - Gençf er birliği 

likte memur sayısı 3 ve, daha az olan 1 arasında ma~ 
kütüpanelerde 12-13 arasında bir saat 
öğle tatili yapılmak iizere kütüpane 

1 

De.mirspor ve Gençlerbirliği takım
kapalı bulunacaktır. Müdürle birlik· ları bu hafta hususi bir maç yapmak 
te memur sayısı 4 ve daha ziyade o· üzere mutabık kalmışlardır. }'lemnu • 
lan kütüpaneler öğle zamanı halka a- ı niyetle öğrendiğimize göre, bu mü· 
çık bulundurulacaktır. Ve memurlar sabakanın hasılatı iki sporcunun aiJe
münavebc ile birer saat öğle tatili ya- sine tahsis edilecektir. Bunlar da ge· 
pacaklardır. Müdürleri ile birlikte me çen mevsim zarfında ani ölümiyle her 
mur sayısı 4 ve daha.ziyade olan kil- kesi miiteessir eden Demirsporlu Fet
tüpaneler haftanın her gününde açık hinin, diğeri de babası feci bir k~7.aya 
bulunacaktır. Diğer kütüpaneler ise kurban olan Gençlerbirliğindcn Kü
cumartesi öğleden sonra ve pazar gün- çük ustafa'nın ailesidir. ilsa aka"' 
leri kapalı bulunacaktır. nın 19 mayıs stadyomunda cumartesi 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
iki filim birden 

14,30 - 18 - ve 21 de 

ATEŞ BöCEGİ 
JEANEITE MACDONALD 

16,30 da 

Rin - Tin - Tin 
meıhur poliı köpeği 

\ı PARAMONT dünya haberleri 

günü öğleden sonra yapılması için a
lakadarlar bölge yoliyle Stadyom Mü
dürlüğüne müracaatte bulunmuşlar

dır. Bu hayırlı teşebbüse yalnız spor
cuların değil bütün Ankara halkının 

miizahir olacağı kuvetle ümit edilmek 

tedir. 

Erzurum seferberlik 
müdürlüğü 

Erzurum seferberlik müdürlüğüne 
dahiliye vekaleti levazım müdiırlüğü 

ayniyat muhasibi B. Ethem Yasa, o -
nun yerine de mahalli idareler umum 
müdürlüğü birinci mümeyyizlerinden 
B. İbrahim Yurddaş tayin edilmiştir. 

musluğu açtı. İhtiyar direktörün elini suyun altına 
tuttu, iyice yıkadı. Sonra askıdaki havluyu alarak o 
daya çıktı. Hayretle söylendi: 

- Bu havlu ne kadar kirli böyle? 
Hemen küçük çantasını açtı. İçinden kenarları iş 

lemeli temiz, beyaz bir mendil çıkardı. Direktöriiı 

yaralı parmağını sarmağa başladı. Rudolf, işleme] 

mendili görünce itiraz etti: 
- Ne yapıyorsun? Elimde işlemeli kadın mendı 

liyle mi dolaşacağım? 

Bir katil idama 

mahkum oldu 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Birinci ağır 

ceazdn bu akşam bir idrun kararı. verildi. 
Bir müddet eve! Çatl\lca'da Ergilli köyün
de tarla yüzünden kavga ederek dört kişi
yi kazma ve kürekle öldüren v bir kaç ki • 
şiyi yarahynn Has:ın Kahyn'nın idamına ka
mr verildi. Mahkumun b:ıbası ve kardeşi 

at "' tilor.J{atil ayrıca öldürdugu ta -
hıslann ailelerine 2000 lirn tazminat vere-
cektir. 

Yurdun bazı yer1erinde 
yeni zelzeleler oldu 

Şehrimize gelen malCımata göre e
velki gün Tokat, Sıvas, Bitlis, Muş ve 
Diyarbakır'da zelzele olmuştur. Ah
lil.tta garpten şarka doğru zelzele ar
ka arkaya beş defa olmuştur. Adilce
vazdan başka yerlerde hiç bir hasar 
olmamıştır. Adilcevazda zelzeleden 3 
ev yıkılmış, bazı evler de çatlamıştır. 

Helsinki, 12 a.a. - Havas bildiri
yor: 

Sovyetler birliği hükümetiyle Bal • 
tık memleketleri arasında yapılmak
ta olan siyasi ve askeri müzakereler 
Sovyetler birliğinin bu havali iizerin
de tam bir hegemonyasını tesis ede • 
cektir. Sovyetler bu suretle Baltık 

memleketlerinin askeri kuvetlerini 
kendi hesabına kullanmak salahiyeti
ni istihsal etmektedir. 

: ..................................................... ! 

İ K Ü CÜ K Dl~ HABERLER i . . 
ı ....................................................... i 

x V:ışinı:ton - ReleleUnıhur B. Ruzveıt 
bUytlk frnns1z fnbrllcııtörU r~utıı Hcnaltu'yu 
lmbul etmiştir. B. Rrnaull Fraıısanın sana
yi vaziyetini rcislcllınhura izah eylemlır 
tir. 

X Paris - B. Plerlot'nun 31 mayısta 
s8yledl~l nutkun binlerce nllshosı, tngiliz 
hnva kuvetıerl tayyareleri tarafından Bel
çika llzcrine atılınıştır. 

x Londrıı - İmparatorlukla İngiltere a
rasındaltl hava postaları, muvakkat bir za· 
ınan Jçln tattı edilmiştir. 

x Londra. - Harp masraflarına yardım 
ve lştırıl.k hissesi olmak üzere . .Maurlce a
druıı lnglllz htikllmetınc bir buçuk milyon 
llrn vcrmeği knrarlnştırmıııtır. 

x Londra - Kıymet borsasında flyntınr 
umumiyetle daha iyidir. Bu salıah muhtelif 

ı kıymetl~r Uzcrlnde hafif tcreft'üler l<nyde· 
ngiltere'nin Moskova sefiri dllmlştır. 

x Londra - .A vnm Knmnrnsıncln gele· 
Moskova; 12. a.a. - lngiltere'nin ye.

1 

cck lınftn ~zil lılr cC'lsc yapılncnktır. 
ni Moskova büyük elcisi Sir Stafford x Bclgrad - Nnlp Prens Pnul'un refl· 

.. • . . kruıı Prenses 01A"n, gayri resmi bir surette 
Lugun Moskova'ya muvasalat etmıştır. 37 inci yıld8nllmilnti teslt etmiştir. 

- Evet efendim. 

6 - Türkü: (Develer 1cll 
20.30 Konuı;ma. 
2J.45 Müzik: fasıl heyeti. 
zı.10 Konuşma (sıhat saati). (f 
21.30 Müzik: rfadyo orkestrası 

E. Praetorius). e(I 
1 - G. Biz et: 3-üncü o~ 
iti Roma, 
2 - R. Wagner: RicnJ:İ o9 
uvcrtur. ,. 

22.20 Müzik: Lucienne Boye~~ 
22.30 M.cmleket saat ayarı. '., 

leri; ziraat, esham • tıh 1 biyo • nukut borı;ası (fit' 
22.M Müzik: cazband (Pi.). 
23.25. 2S.30 Yarınki program. ve 

• • • • • 
-( İNGİLİZ RADYO~ 
İNÖİLtz &llyo ŞlrketlnlD !~~ 

Brondcasting Corporatlon) uıı 1 _ıl terde hnber ne§!'lyatı pr0grıun1 ~-

TtlRKÇE 
İNGİLİZCE 

" 
" 
" 
.. 

FRANSIZCA 

Ankara y;~ 
Saatiyle sıl' 
21.10 sı 
s.ır; sı 

11.00 ı,f I 
13.80 ,, 1 
ı:s.15 ,e 
18.00 ~.58 2~~ 
20.00 $1 < 
23.45 ıPI 
14.15 31:5' 
23.00 ... / 

----( t R A N) 
Tnhran RadyoSU ne ;.ı 

Tahran rndyoııu, kısa dn!JrS rıı- r' 
saat 11.30 dıuı 14 e kadar, 19 $0:1 
uzunıugu üzerinden. li.18 dcDrıo6~~ 
30 m. 99 dalga uzunluğu cı.zt .,.4 V-
20.30 dnn 23.30 a kadar 4S ın- 1 ~ 
zunluğu üzerinden ne,şredllrıttıct ~ 

( Yuknrıdakl Saatler tRJ\l'l 

- Eğer, israr edecek olursa, kôvarsın. t:ll 
- Nasıl olur efendim ? Sizin oğlunuzu ben ne Jı' 

kovabilirim ? # 
- Oğlum olduğunu nereden biliyorsun ? Hetıı 6~1ır ne üstüne vazife ? Sen böyle şeylere karışma l Sö 

diğimi anladın mı ? 

Gizella, af dileyen bir sesle ihtiyarı teskine çalış
tı: 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: 1-·. Zahir TORUMKUNEY -27-

- Anladım, Mösyö Ravberg. . ;t' 
Saat sekize gelmişti. Yedide paydos olmuş, bıt' •11 l' 

tanberi de Mösyö Rudolf, muhtelif servis şefleri"~tıf· 
zahatlarını dinlemiş ve kendilerine icap eden direırer 
leri vermişti. Artık çıkmağa hazırlanıyorlardı. ~ ıe ~ 
törün öfkesi geçmiş, asabı sükunet bulmuştu. :Eh10ıır' 
şaret ederek Gizella'yı yanına çağırdı. Öğleden ~r."ı 
geçen hadise hakkında yeni memuruna bıraz ııı.alj~~ 
vermeği faydalı görmüştü. Amirane fakat, ıııUI 

- Yaraya kirli bir şey sarmak doğru değildir. 

Bir mikrop filan kapmaktansa, bir iki saat dantelali 
mendille dolaşın ne olur? 

İhtiyarın yıllardanberi hasretini çektiği bu şef. 
katlı kadın sesi ta kalbine kadar i§ledi. Gözleri dol 
du. Dudakları minnetle titredi: 

- Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. 
IX 

Gizella, Portuna matbaasında kaldı. Yakındaki ki· 
lisenin çanları saatin on iki olduğunu haber veriyor 
du. Rudolf Ravberg'in, öğle yemeğini, civardaki lo 
kantanın garsonlarından biri getirdi. Gizella, kori 
dorla direktörün odasının arasındaki küçük havasıı 
odada oturuyordu. Rudolf Ravberg, kapıyı açtı, sor 
du: 

- Yemeğe gitmiyor musun? 
Gizella, hemen masadan fırladı. Şaşkın ve telaşlı 

cevap verdi : 

- Teşekkür ederim. Henüz acıkmadım. 
Rudolf, onu yemeğe davet etti. Genç kız, kabul 

etmek istemedi. Direktör sinirlendi. Bağırmağa baş· 

ladı: 

- Bu mUesesede hiç kimse benim sözlerime itiraz 
edemez l Benim her arzum bir emirdir 1 Memurları· 
mın çalışmalarını istediğim kadar, istirahat etmeleri· 
ni ve kannlarını doyurmalarını da arzu ederim 1 Hay
di, gel yemeğini ye 1 

Gizella. başını önilne eğdi. Direktörün odasına 

girdi. Karşı karşıya oturdular. 
GızeJla, burada bir iş sahibi olduğuna şimdi kati 

:>ur ette inanmıştı. Fakat, kaç para vereceklerdi? Va· 
zifesi ne olacaktı? Bunu bilmiyordu. Sormağa da ce
saret edemiyordu. Garip bir tesadüf neticesi ola· 
rak, şimdi oturduğu masanın, kendisinden evel Ru 
ıiolf Ravberg'in oğlu Karol Ravberg'e ait olduğum· 

öğrendi. Bu şöyle oldu. Saat altıyı geçiyordu. Paydo. 
.-akti yaklaşıyordu. Odanın koridor üzerindeki kapı 
sı açıldı. !çeriye sevimli yüzlü, sarı bıyıklı, göz ka 
pakları kızarmış, uzun boylu, siyah paltolu bir adan 
...,.irdi. Gayet yavaş adımlarla Gizella'nın oturduğı 

masanın yanına yaklaştı. Genç kız, başını kaldırd ı 

Oda kapısını vurmadan, teklifsizce içeri giren ziya 
retçinin yüzüne baktı. Genç adam, ellerini masay. 
dayadı. Amirane bir tavırla sordu: 

- Burada ne arıyorsunuz? 
Genç kızın, gözlerine korku yayıldı. Karşısındak• 

erkeğe dikkatle baktı. Sonra kendini biraz toparlad 
Yabancının sualine, sualle mukabele etti: 

- Kimsiniz ve ne istiyorsunuz? 
Genç adam, masadan ellerini çekti. Yüzü hafif k 

zardı: 

- Affedersiniz, dedi. Kendimi tanıtmadım. Ber 
Karol Ravberg'im. Babamla görüşmek istiyorum. A 
caba yanına girebilir miyim? 

- Tabii efendim. Buyurunuz. 
- Yanında kimse yok mu? 

- Hayır, yalnızdır. Çalışıyor. 

Karol, yavaşça kapıyı açtı. !çerden bir ses yüksel
di: 

- Ne arıyorsun burada l? 
Karo!, cevap vermedi. Odaya girdi. Arkasından 

c:pıyı kapadı. Bir kaç dakika sonra kıp kırmızı .ke· 
:ımiş bir yüz ve titriyen dudaklarla babasının yanın· 

lan çıktı. Hızlı adımlarla uzaklaştı. Arkasından Rıı · 
lolf Ravberg fırladı, oda kapısının öniinde durdu, Hid 
letten titriyen boğuk bir sesle bağırdı : 

- Seni tanımıyorum, alçak ! Gözüm görmesin ! Bu 
erserilikten vaz geçmezsen buratla yerin yoktur 1 
\nladın mı ? l . 

Yüzü sapsarı olmuş, gözleri hüyümü tü. Bir müddet 
ııı halde kaldı. Sonra, birden Gizella'ya dönerek hay· 
t<ırdı : 

- Kapıyı niçin kapamıyorsun ? ! . 

Gizella, koşup kapıyı kapattı. İhtiyar direktör oda • 
ına döndü. Bir iki dakika sonra tekrar çıktı. Genç kı
:ın, masasının başına dikildi. Gizella, k•nkuyla yerin -
len kalktı. Direktör, birşeyler söylemek istedi. Dudakl 
arı kıpırdadı. Fakat, bir kelime bile süyliyemeden o-
dasına çekildi. Aradan yarım saat kadar bir zaman geç
ti, ihtiyar direktör, yine kızın yanına geldi. Öfkesi he· 
nüz yatışmamıştı. Çıkışır gibi söyledi : 

- Biraz evel buraya gelen adamı gördün değil mi ? 
Bir daha gelirse, kab'uı etmiyeceğimi söylersin anla • 

dınmı l 

bir tarzda söylemeğe başladı: I' 
't>İ D 

- Eğer, burada kalmak ve belli başlı bir iş sa~\er!ıS' 
mak istiyorsan, vazifenin kıymetini bil. Benirn ıŞ ,ıır 
çoktur. Her gün bir sürü adamla temas etmek ve .~lıl' 
mak mecburiyetindeyim. Sen, benim h:.ısJsi katibi ıç!P 
Sana yüzde yüz itimat etmektiğim lazımdır. :aıınıı11

13,ı" 
de, ciddi olmalısın. Dedikodulara karışmamaJıŞI~ sr 
d~n başka hiçbir kimsenin sözünü diniemcnıe1İ'1ğıııı" 
oin şimdi oturduğun şu masada birkaç gün evel 

0 ff 
oturuyordu. Hayatta yalnız ona itimat ediyordıııı1 ,,.,, ·r ,., .. 
kat, bana hiyanet etti. Onu çok zengin ,.e güzel bı tı'' 
la nişanladım. istikbali hakkında ne güzel irnkarı~•~f 
zırladım. Ama, o Lunun kıymetini takdir edeınedı~\·İftl
ğıda makine dairesinde çalışan bir işçi kızla 6 4e' 
Münasebet peyda etti. Söylediklerimı antıyorsı.ırı13el~1 

~il mi ? .• Bayağı bir işçi kızını alınağcı kalktı· sıı''I 
':le, evlendiler. Düşün bir kere, ben böyle bir kıı• 

11 
ô' 

~elinim diyebilirim. İkisini de kovdum .. tıdsirıı ,,,ıı-ce•· 
yüzünü kıyamete kadar görmek istemiyorum-- . ,1e l 

· d"b' · · 1 N d · o · ? so> nemın ı ıne gıtsın er . . . e ersın u ışe 

- Ne di:r.ebilirim efendim ? 
(Sonrı ~$!} 



ULUS 

I Almanlar Fransız müdafaa İngiliz tayyareleri 

Dünkü umumi 
• tertibatına nüfuz edemediler 

vazıyet (B•ıı 1 inci Hyi•da) re, dÜ§tnaJl makinah cüzütamlanmı • Manıtan Alman hududuna 
kadar uzanan bütün Alman 

hatlarına hücum ettiler 
~ 1 t.IJaıı h .. k.. • • M 

1• ., . u umet reısı, uso-
ler d~ illi ıtııı bir sözü vardı: "E· 
"lr o~•Jı kara bulutlar aara· 
~ he ha, barut fıçısını ateıliye• 
'ita ;ılh•lde biz olmıyacağız." 
ftıı,. ııkika barut fıçııını a
h,llıa ııtir. Fakat bu fıçmm 
tı.;;;:~eııi bir fıçı barut daha 
te ~ Jaııına biraz petrol ila
~. fı.~e körüklemeğe baıla • 
~ltflJ ~Ya anar§İıini faıizm 
t" ı._,~ l~alya hiç lüzum yok-
~ •1 l•rrniıtir. İngiltere ve 

~•l"iııı e .~ralarında bütün me· 
I.~ -·oı .. ~Uzakere yoliyle halle· 
""~ ...... "iitt ı~ın hiç bir aebep yok· 

ki.yesi budur. Karada henüz harp 
baılamamııtır. Alplerde İtalyan 
askerleri, 10 hazirandan evel ne 
vaziyette iseler bugün de öyledir
ler. Tunus'ta da henüz bir ailah 
patladığına dair haber yoktur. A· 
caba, ltalya, alman tazyıkı kar· 
ımnda duramayıp harp ilan et· 
mekle sembolik bir hareket mi 
yaptığına kaniğdir? Alplerden bir 
hücuma kalkamıyacak mı? Bunun 
hakkında henüz bir ıey aöylene· 
mez. Fakat italyanlann franaız 
hududundaki bazı köprüleri dina· 
mitle atmalarına bakılırsa, daha 
ziyade müttefiklerin bir hücumla· 
rından çekindikleri göze çarp • 
maktadır. Hücuma geçecek ordu
nun, atılmamıı köprü, arayıp da 
bulamıyacağı ıeydir. ~tir. ~fıkl_ere karıı. harp .ilan 

~ a atta harbe gırmek ıçin, 
~~ 0ıı 1rün, yani tam bir Arnawtlukla 1 
~· do aQl) beklemiı, ve ondan 
. do~"racağını doğurmuıtur. 

'İııa aGtlect·l~ıı tey İtalyan duçesi
~ti~. ~ırıne göre, mukadderat 
~elıett •~at hür ve müstakil 
't erın anladıklarına göre, 

laatidir! 

~lere hizmeti 
l)~b· ~ 11' hafta eni, deniz kon· 

~. ~ ~eaeleainde lngiltere 
::"ita, P bır anlaımıya varan 
:: lelriJ r~ıııa'da harbin aldıtı 
llııı.._ ~ llZ~rine birdenbire ya• 
~ ._ .._ ~ıı, bu anlaımayı boz
t ~llttefildere kartı harp i· 
),,_; kadar ileri ıitmittir. 
~tıtı b tam yaralı bir anında 
L 'aıl 1a·" hareket, hiç de kibar 
~'it.t, ar ~areket deiildir. Bu '='' h~riyete, istikli.le ve 
~ .~ Jestlere kıymet veren 
• 1 liJc 'il) e 11tııumi bir memnuniyet
~-~l~dırrnııtır. Niçin harp 
b.~ ~Yor? Ganimetten nasip 
~ to •1vhuın bir zaferin sa da· 
lıL ~-- 1. p llQıak için mi? Fakat 
~ q•ıı·· ' ta'- detild· 11

• kimde oldufu ma • 

D ün gelen haberler araamda 

dikkate ıayan olan bir ta· 
neai de ıudur: Stefani ajansının 
bir telgrafı Muaolini'nin İtalyan 
orduları Baıkumandanı olduğunu 
haber verirken, bu başkumandan
lığın Arnavutluğa da sari olduğu
nu söylüyor, ve Musolini'nin Ar· 
navutluk'taki muhtemel hareka
tın da baıkumandanlığmr yapaca· 
ğını bildiriyordu. Arnavutluk'taki 
muhtemel harekat ne olaa ve ki· 
me kartı olsa gerektir? Yugoalav· 
ya veya Yunaniatan'a kartı mı? 
MalUnıdur ki, İtalyan hükümeti 
tarafmdan değil de, onun organİ· 
ze ettiii toy delikanlılann nüma· 
yitleri araaında Korfo'nun •e hat· 
ta Girid'in de iami geçiyordu Ye 

Moakova ile Yugoalavya'nm araaı 
düzeldiğindenberi de İtalyan 
gençleri, Yugoslavya hududunda 
yugoalav köylülerine kartı nüma
Yİf yapmaz olmuılardı? Bir taraf· 
tan da İtalyan duçeai, harbin ilan 
edildiği gün Yuıoılavya ve Yuna· 
nistan'a teminat veriyordu. O haı
de bu muhtemel harekat nedir? 
Sözlere itimat mı edelim; •e ya
hut •erilen teminatm manaımı 
"birer birerf" diye mi anlıyalım •• 

S:' ~hr. Zafer ancak dürüa
' , ~ ramanlanndır. Mütte· 
!-dı.."-'b~a~e~e ulaımak için bü
._ "itler erillı almıılardır. Bu 

~~eıcını. deiil, zaman· Paris' e hücum 
.ft:.P elbet ir. Bu azim sayesinde 
~-lan te uzun ıürecektir. Ve 
ıı... ~ ~ ve yf.}ıut ~,,
~ ~ aıı etmekle Almanya• 
"- -.._ıı::..aa bir zamanda bitil"" 
'~~el'lr a deiil, müttefikle· 
JL.. ~t ~ h~~i göze almalan· 
~ ......... . 
ı --.,.,, 

....._ ıa_. llııı harbe ıirmesiyle 
~ı lld 0 1an bugünkü vaziyet 
~~arp timdi Franaa top• 
~ ~ 4fti";;hıur kalmaktan çık
~. l' •'Ya intikal etmit bu· 
U.:"l 4~.:bya sahillerinden S:: olaaa 'ya, Kap'a kadar 
'-.. ,_,~ 

8 
•il birinci unıur iae, 

D ünkü umumi vaziyeti hulaaa 
ederken Parla etrafmdalri 

harekattan da bahaetmeden ıeç· 
miyelim: Franıa meydan muhare
besi Paris'in etrafını aarmıttır. Al· 
manlar her ne pahaama olursa ol· 
ıun, yüz binler pahasına, bütün 

çelik tanktan pahasına kati neti· 
ceyi elde etmek için Paris etrafın
de büyük saldırıglar yapmaktadır· 
)ar. Pariı'in civan 30-35 kilomet· 
relik yarım bir çenber içine alm· 
mıthr. Almanlann bütün gayreti 
bu çenberi daraltmaktır. Fakat 
franıızlar, her kant topraklarını 
iıtiklalleri gibi müdafaa etmekte
dirler. Buırün birinci aayf amıza 
koydufumuz haritada ıöreceii· 
niz gibi almanlar, bilhaaaa garp 
taraf mdan tazyıklannı arttırmıt
lar ve Rouen'le Vemon araımda 
Sen nehrini ıeçmeie uiraıımılar
dır. 

it:~ d ~ mesafeyi motörlü 
~ A~til, zaman katedebilir. 
~~ ......_Y•'nm "tek cephe" Slat .\~~hı kullanmıt oluyor. 
~t._~ ttb.lca harbe giriımiıtir. 
ıt.'.:1't ,.,.. eve) söylediğimiz 7 
~ hlıt~ Yavaı açılmaktadır. 
~ ~ .... t ••.taze bir halde du· Pıris müdafaası 
~·1 h .\frıka kuvetleri, Ha· 

lk!ı •rhald ··h' b" h ·""'•• e mu ım ır e-
~ ·~~lıbiı olsalar ıerektir. 
~ ..._lce~~·~ birçok habeı aa
.. ,:" "'atta .erı en modem tayya• 
~~~· •ıy)e bombardıman e
~ ~ .... Bu bombardıman tay• 

"'~ '6-, lbeı harbinde zavallı 
ıı1c:• kaıaa'nm Raı Dea

~ ı_;enıet unsuru olarak s::· .,..ı ... ıar, kaplanlar 

~ Sa ka-1tlll~--~~ ... ~leri Li&ya'nm 
t~ 'b lcı bırçok hava üa
~1-; •• .:dıman etmiı1er, han
S d ..... .\'lcllzin depolannı yak· 
s.':a..~'l'hiııd deniz'de Mmr'ın he· 
tn~ .....,d._ • bulunan Tobruk 
'911.~>t--'ııı •dilmittir. Gene in
'-1.~ --· •ri c ~!iti .. la'Ya enova ve Tori· 

dit ltalerj .:: meydanlarını ve :s;· ~ it m~ardıman etmit
~ ıli bat •la Gnıa da 37 dakika 
~ ~°'dil k;' Verilmittir. Muao-
'1 >,ttı, Yo)d : "Akdeniz herkes 
t.-.._ ~ I" ;f"· F •kat bizim için 
I~ t Oı~Yat bu mudur? ••• 
ıa!lt-, ~hirlerd hul~a!ı bu mu?, 
... ""t tı~d' en tıkayet eden 
"'-t~ti)le b~kdeniz'de müstem

llluvasalaaız kal-

~ 1--.,,._ 
~ ~harı,. girmesinden· 

il olan Yazi1etin hi-

Fakat Pariı bütün tazyıklara 
mukavemet etmektedir. Fran· 

aızlar eğer muıtar kalırlarıa, Pa
riı'i terk mi edeceklerdir? Yoksa 
tehrin içinde bir müdafaa mı ya. 
pacaklardır? ()yle görünüyor ki 
Pariı, burünkü haliyle Val"fOva
nın deatanma bir nazire yazmaia 
hazırlanmaktadır. Fakat Pariı'in 
düımeai, hiç bir ıey ifade etmez. 
Harp daha devam edecektir. Çün
kü müttefikler Pariı için deiil, 
dünya medeniyeti için harbediyor
lar. Asıl feli.ket, dünya medeni
yetinin ve hür milletlerin zincire 
vurulduiu ve memleketlerin, ül
kelerin tahattüt kamplarına dön
düiü gündür! Fakat bu iatiklal 
ateti hür milletlerin kalbinde yan· 
dıiı müddetçe böyle bir gün gel· 
miyecektir. Elbette ki hak muzaf. 
fer olacaktır! 

Mümtcu Failı FENiK 

Bir Leh denizaltı 

gemisi kayboldu 
Londra, 12 a.a. - Polonya deniz 

kuvetleri ııenel kurmayının ingiliz a

mirallıfı vuıtaıiyle neırettiii bir teb 
lif, karakol vuifeıinden dönmekte 

gecikmit olan Orzel deniz altı gemi
ıinin kaybedilmit tellkki olunmaıı -

nın lhım ıeldilini bildirmektedir. 

da ıtddetu muharebeler cereyan etmtı olan zın mukabil hücumları ve hava kuvet
Aisne·ın cenubundakl yaylalardan geçmiı
lerdt. O zaman tranınzlar Chateaux • Thi
erry üzerinden Marn'a kadar çekilmı,ıer
dir. Bu ıruretle ılmdl cephe Rouen yakı
nlnde &§ağı f:!clne ve aşağı Olııe üzerinden 
llleaux'ya Parlsln 48 kilometre ıark ve ıl
mal ıarktsine ve Marne'ı takiben Reimae 
dop;nı uzanmaktadır. 

Aisne ile Mame araıındaki yükıdr Tar-
denois yaylaımda almanlar Reims iıtika • 
metinde ikisi zırhlı olmak Uzere 4 veya bet 
fırka ile ıarka doğru tazyik etmektedirler. 
Bu hücum Reimı'e kaJ'lı tevcih edilen k11-
kaç hareketinin bir k11mı idi. Fakat kıaka
çın öbür kolundaki almanlar, avdet yolla
rında fransızlar tarafmdan tevkif edilmiş
lerdir. Son ıünlerde bu mıntakada ıiddetli 
muharebeler olmuıtu. Almanlar daha 11rk
ta Arronne ve AttiınY taraflarında da 
fransız hattı üzerine tazyik ,..pnuya mu -
vaffak olamamJtlardır. 

Saat 13 de ruı.ziyet 
Paris, 12 a.a. - Aakert vaziyet hakkın

da Havaı ajansı uat 13 te apiıdaki ma • 
lilmatı vermiıtir: 

Seri bir netice elde etmek için almanlar 
büyük pyretler sarfetmektedirler. Yalnız 
aıağı Seine bölgeıiyle Arıonne arasında 

yüz fırkadan fazla aaker ileri sıirmüıler • 
dir. Maginot ve Rhin hatları üzerinde hiç
bir faaliyet ıörülmemektedir. Almanların, 
saffrharba soktukları yüz fırkadan maada, 
bütün zırhlı malzemelerini Almanyadan 
celbetmi:1lerdir. Hattl, kamplarda kullan -
dıkları talim tanklarından bile ele reçiril
miıtir. Fakat, ileTlemelerine rağmen, al -
manl&r, umumi müdafaa tertibatımızı yal' -
mıya muvaffak olamamıılardır. 

Vaziyet ıöyle rörülmektedir: 

Evelıki &ün zarfında alınanlar Seine neh
rine yaklaımıya baıladılar. Dün Rouen ile 
Vemon aruında nehri ıeçmiye tqebbüs 
ettiler. Bu tetebbüs busuai,.le Louviera ,.a
kınında icra edilmiı ve bunun için de baı
lıca duman bulutları iıtimal edilmiıtir. 
Kıtutımız, nehri ıeçme teıebbUalerine 

Pldetle muhalefet etmiı, ve, Vemon n • 
kınında Sein'i ıeçmiı olan alman kuvetle
rini nehre dökmek için mukabil taarruz • 
!ara ıeçmiftlr. 

Fran11z yiikıelı: kumanda heyeti, Oiae 
mıntakaaında, kıtaatı, Pariı'in ileri hatla • 
rı üzerine çekmiye karar vermiıtir. Senli• 
bölresinde ıiddetli muharebeler vuku bul
maktadır. 

Vic-ıur-Aiınetı bölıesinde, ırmaiın ce -
nup lı:enarlarmdaki ya,.lalar istikametine 
doiru alınanlar terakki etmektedir. 

Reimı'i kıakaç içine almak maksadiyle, 
almanl&r cenuba doiru te.zyiklerini ilerle
tiyor, ve, bet fırka ve üri zırhlı fırka ile 
tehir iatikametine ,.ürüyorlar. Reimı bü
yük meyJan muharebesi ıimdiye kadar le
himize olarak inkiıaf etmiıtir. Almanlar 
Argonne üterine hattı ,..ramamıılardır. 

8öll llÖJ'ı-q• ..wü,.etli w ..&•I mı&
b&rrir, muharebenin belki blrbç rfln mba 
aüreceiini, n fakat, her halde diltmUUD 
kati bir neticeye var&m17&caiım aö7lemi1-
tir. 

Alman hücumları yavaılamaclı 
Londra, 12 a.a. - Royter: 
Salihiyettar mahfiller, a!manlann l&rP 

cephesindeki hücumlarında hentiz hiç bir 
yavaşlama vuku bulmadığını bildiriyorlar. 

Umumi vaziyet müşküllügünü muhafaza 
etmektedir.' Neticesi kendilerine karıı ko
nulan faik kuvetleri fransızlann ne derece 
tutabileceklerine bailı bulunan bu muhare
bede, almanlar biitün ıayretlerini aarfedi • 
yorlar. Afmanlarm iki zırhlı fırka takviye
si ile mühim bir taarruz yaptıkları Reiım 
etrafındaki vaziyet. Londra'da en mühim 
vaziyet olarak tellkld edilmektedir. Al· 
manlarm bu bölrede batıra zırhlı fırkala
rının da mevcut olması muhtemel bulun • 
dulu illve edilmektedir. 

F ranaz uıam teblifi 
Pariı, 12 a.a. - Franıız akıam te~ 

liği: Cephenin heyeti umumiyeıinde 
muharebe daima aynı derecede tiddet· 
lidir. 

Denizden Oise'a kadar, düfl1'&D. 
Seine'in cenubunda teıiı etmekte mu· 
vaffak olduğu köprü baıını genitlet
mek için, gayertlerini Rouen'den Ver
non'a kadar Seine nehri il.zerinde faz· 
lalaıtırmıttır. 

Dütman, Evreux ve Pacy • Sur • 
Eure iıtikametinde ilerlemek iıtiyor, 
fakat düpnan cüziltamlarımız tarafın
dan tiddetli ıurette tutulmuıtur. 

Diğer taraftan, dütman, Seine'in ıi· 
mal sahili üzerinde Caudebec iıtika
metinde ketif müfrezeleri ıevketmit
tir. 

Aşağı Oiıe üzerinde düıman, Fere
en • Beaumont mıntakaıında kıtaları
mızla teman gelmiıtir. 

Oiıe ile Ourq arasında, düpnanın 
piıtarları Orecy - en - Valoiı ve Betz 
mıntakalarında tiddetli hücumlara 
başlamııtır. 

Mame üzerinde Chateae - Thierry 
civarında, 9imalden gelen dütman küt 
leleri, cenup ıahili üzerine bazı un
ıurlar geçirmiye muvaffak olmuıtur. 

!erimiz tarafından mükerreren yapı· 
lan bombardımanlar neticeıinde, çok 
ağır zayiat vermittir. Tayyare filola
rımızın bazısı, bugün bet defa muha
rebe meydanına dönmüıtür. 

Aisne ile Meuae arasında dilpan 
hücumlarını yenilememiıtir. . 

Alman tebliğine 
Leh pilotlar1 4 Alman tayyaresı düşürdüler 

Londra, 12 a.a. - Hava nezareti a-ı-
J&ğıdaki tebliği neıretmiıtir: 1 Mısır hükumeti Son 24 saat zarfında orta ve ağır göre vaziyet bombardıman tayyarelerimiz Ruan'a 
ve Sen nehrine kadar olan düşman Führer'in umumi kararıihı, 12 a.a. 

Çarşamba tebliti: münakale yolları üzerinde faaliyetle· 
5 haziranda Manı deniziyle Laorı'un ce- rine devam etmişlerdir. Zırhlı harp 

nup böl1teıi arasında baıhyan yeni taarruz tanklarından mürekkep kollar ve mo
tam bir muvaffa.kiyetle tetevvüç etmiıtir. törlü kıtalar& taarruz edilmit ve ti -
Somme nehrinin cenubunda Weypnd hat- mendüfer hatları ile köprüler de mU
tı tesmiye edilen müıt•hkem hat zaptedil - him hasara uğratılmıştır. Ağır bom -
mittir. Müteakiben ıeri çekilen düıman bardıman tayyarelerimiz bu gece Möz 
orduları muhtelif noktalarda delinmiıtir. civarındaki mühim noktalara taarruz
Düşmanın muazzam zayiata uğrıyan mlite- larda bulunmuılardır. Diğer taraftan 
bakiıi aşağı Seine'in ötesine atılmııtır. Ro- l 
uen bir kaç sün evci almanlar tarafından ıarki Almanya'daki askeri mıntaka a-
iogal edilmiştir. ra da hücum edilmittir. Bir tayyare· 

Pariı ile Selne nehrinin mansabı arum- miz avdet etmemiıtir. 
da alman kıtalan nehri muhtelif yerlerden Norveç'te istikşaf tayyare merkezi 
geçmiı bulunuyorlar. Bir düpnan rrupu 'Olan Coaxtal bombardıman edilerek 
Manş lizerinde Saint - Valery yakınında yeni benzin depoıu ve Ahamsavm'da 
çevrilmiştir. bir benzin tazyik fabrikası ateıe ve-

Paria'in batı ıimalinde alman fırkaları rilmiştir. 
Oiıe üzerinde Paris'e 20 kilometre mesa - Fransa'daki hava harekitı tayyare
fede, P~_ri~'in Senliı yakınındaki iatihklm- terimizi gece ve gündüz meıgul et -
larmın onunde bulunm.aktadı~lar. mittir. Bu arada muharebe aahası ü-

Hicabaver 1918 mütareke dıktasırun ıah- . d mühim istik~flar yapılmıt • . eom· v·ıı c zerın e :r-
neaı olan 1 ıecnef vde ı. enl - d'lau~er.etı tır. Tayyarelerimizden 4 tanesi zayi-
alman kıta arı tara ın an ııp e ı mııtır. . 

Ourcq'un dolusunda, Mame nehrine ıe- dır. • , . 
niı bir cephe üzerinde kuvetll müfrezeler- Fransa dahilindekı üslerınden ~ar~ 
ıe varılmııtır. ket eden bir çok avcı tayyarelerımız 

g haziranda Oise-Aiıne kanalı ve Meuae hazan kendilerinden çok kuvetli düt
araıında yeni taarruza baılıyan alman kıta- man tayyare filolarına karıı aakerle
ları dütmanı tiddetli muharebelerde mai· rimizi müdafaa için taarruzlarda bu-
10.p ederek tardetmiılerdir. Reims alman Junmuılardır. 
kıtaları tarafından itcal edilmiıtir. Cbam -
parne'da alman kıtalan Suippe ırmaimı Polonya tayytı1'elai 4 tane alman 
reçmiılerdir. Franıızlar kıamen tanklara tayyaren dütiırdü 
dayanan bir çok mukabil hlicumlarına rai -
men Champaııne'dalri alman ilerlemesini 
durdurmrya muvaffak olamamıılardrr. 

DüfDl&ll 7eni harekit esnaıında pek çok 
ölü, yaralı, esir, ~llh ve malzeme bırak • 
mııtır. Şimdiye kadar verdiii .ayiat hak -
kında muvakkat da olu bir tahminde bu -
lunmak mümkün değildir. 

Faaılaııız faaliyetle 5 hazirandan beri or
dunun muvaffakiyetine ~İl bir aurette 
hldim olan hava ıkuvotlerl dün de kara or -
dusa ile teıriki mesaiye devam etmiıtir. 
Bundan baıka, tayyareler Havre limanına 
ve Manı'm batı sahilindeki dü3man nakll
"1eriae 7eaid• lalicum .unitlenlir. Biri 
MI bin toalat oım.k b«e 7edl aaldb-e 
qpuna batınlıma •e 6' taneli oa •• oa 
bet bin tonluk olmalı: llzere diler on nAk -
!iye vapuru bombalarla haaara ulratılmıı • 
tır. Bir kaç vapur üzerinde de yan&'lnlar 
çıkmıştır. 

Salıyı çar13mbaya bailıyan ıece, düı -
man tayyareleri Almanya'nın batısı üzeri
ne mühim baskınlar yapmıılardır. Dii1111an 
tayyareleri bir ıchrin merkezine yangın 

bombaları atmıılardır. 
1 l haziranda, ingiliı tayyareleri Trond

hiem. ve Berıen'e hücum etmiılerdir. Tay -
yareler mühim zayiata maruz kalmıılardır. 
Hllcum eden 12 tayyareden Uçll avcı ta1' • 
yareleri ve bir dördüncüsü de bava dafi 
toplan tarafından düıürülmüıtlir. 
Düşman dün 59 ta,.,.are kaybetmittir. 

Bunun yirmiıi hava muharebelerinde, on 
dokuzu dafi toplar tarafından ve ceriai de 
karada tahrip edilmiıtir. 

Uç alman tayyaresi dömnemittir. 

Paris, 12 a.a. - Rouen civarında bir 
Polonya avcı tayyareleri grupu 100 
kadar alman tayyaresine raıtlamıı. 4 
alman tayyaresi dU1ürmü1 ve diğerle
rini dağıtmııtır. 3 Polonya tayyareıi 
kayıptır. 

Almanların gerilerini 
bombarJıma 

Londra, 12 a.a. - Hava nezareti, 
franaadaki alman cepheıinde yapılan 
harekat hakkında ıu bülteni neşret -
mittir: 

•sombardıman filoları Manı deni· 
sinden alman hududuna kadar düt -
man mevzileri üzerine pazarteıi günü 
ve gecesi bir çok tiddetli hücumlar -
da, bulunmuılardır. Abbeville bölge
si ve Charleville ile Sedan arasında· 
ki bölge şiddetli ingiliz bombardı • 
mantarına sahne olmuıtur. 

Ağır bombardıman tayyareleri 
Laon - Laf ere - Soiasons • Chauny böl 
gesinde ta:.rip hareketlerinde bulu • 
narak alman iate ve motörlü kolları
na ağır .zayiat verdirmittir." 

Mtı1'silya'da altı1'm 

Pariı, 12 LL - Saat 15.23 de Mar
ıilya mıntakaaında allrm işareti ve -
rilmittir. Alirm 17 dakika ıilnnüıtür. 

Dünlıü bombarJunanlar 

İtalya ile siyasi 
münasebatı kesti 

(Baıı 1. inci say/adı) 
etmtıtlr. 

Başvekil demııur ki: 
Herkes gerek kralın v Prek hUkllme

tln memleketin menfaati rinl ve emnlyeU
ni mUdafaa için hlç bir gayr ti ealrgemedt
ğinl bllmelldlr. Herkea tı bafında buluna
cak ve hUkümetın hiç bir mücrimi tecziye 
hususunda hiç bir tereddüt göatermlyeceat
nl bilerek va.zi!eııt bqında kalacaktır. 

Karar tasdik edildi 
Kahire, 12 a.a. - Mısırın İtalyaya blll 

alacağı vaziyet hakkında bir karar vermek 
üzere huaust bir celse akdetmlt olan par
llmentonun clvannda, sokaklar büyWc 1ıtr 
halk kütleııl ne dolu bulunn1aktadır 
Mııınn İtalya ile mUnaaebatım katedea 

bafvekil Ali Mahir p31anın kararı, :Uı81J' 
Mebuaan mecllal tarafından taadik edilmif
tlr. 

M.-r'da tedbirler 
Kahire, 12 a.a. .Mııır hükUmetl ~-

nelmllel vaziyetin lcabettlrdlğl bütUn te• 
biri ittihaz etrneğe b:ı.tlamıı. ve bqhca ,tıp 
heli olan ltalyanları tevkif ettlrmlıtlr. 

Süveyı kan 'mtla vtuiyet 
Londra, 12 La.-Lonilranın iyi haber ala 

mahaflllnde mevcut malQmat& ıı..-... 
İtıyaııın harbe girmesi dolayıaiyle, Ak• 
nlzden çıkarken veya Akdenlze «1ntka 
SUveY§ kanalından geçen gemi adedlam 
tahdit edilmiyeceğl zannedilmektedir. 

Bu sabah birçok Yunaıı ve Yuıroelav ... 
mtlerine patenta verilmtıtır. 

ltalya'ya göre 
Roma, 12 LL - D.N.B. blldiriyor: 
İyi haber alan İtalyan men~ 

beyan edildiğine göre, İtalyan ukert 
llğlerlnde bahsi geçen Brlt.&nya 
rinln Trablusgarbe girmek teıe 
ııonra dahi İtalyan ve llrlıaır mllDue 
nın pazartesi alqamı Duçenln nu 
tayin edilen noktal na.zara göre mü~ 
edilmeıılne devam olunmaktadır. 

Mısır' d alıi tevkilla 
Kahire, 12 a.a. - İtalya'nıno harbe 

zinnesi Portsait'de ve 1ıkenderiye'de 
ıükOnla Jrarıaianmııtır. Portaait'~ 
tunan italyan tebaaaı tevkif olunmUf" 
tur. lıkenderiye'de polis ve aıker k9-
vetleri erkenden bütün italyanlalı 

toplamak üzere akşamdan emir alma~ 

Süveyı kanalı bomboı 

Kahire, 12 a.a. - İtalyan f94istlert • 
rasında maruf olanlar burada tevkif edll
miglerdir. Süveyı kanalı bomboıtur. Bue
dan sonra yalnız Akdenizde ve kızıldenl• 
de karakol va.zlteıılni ita eden ingllla h-.ı. 
ııeflneleri kanllld&ıı geçecektir. 

l•kenderiye'Je alarm 
laıkenderi,.e, 12 a.a. - Burada aut 19.11 

de 10 dakika aürea bir alarm ipreti veril
miıtir. 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı - --EKÜNYE LEVHALARI - -Yeni bir alman tebliği Londra, 12 a.L - Hava nezareti - : Yedek subayların madeni lriinye lev- : . - -Führer'in umumi kararrihı, 12 a.a. -
Alman orduları baıkumandanlıinun teb • 
liii: 

Saint Valery civarında muhasara altına 
alınımı olan franaız kıtaları, birçok defa 
vapurlara binmiye teoebbiiı ettikten aon -
ra, teslim olmuıtur. Bir kolordu kumanda
nı general, bir inıiliz fırka kumandanı ıe • 
neral ve dört fran11z fırka kumandanı ıe • 
neral teslim olmutlardır. Esirlerin miktarı 
ıimdi.den yirmi bini ıe~mektedir. Harp ıa
naimi sayılamamııtır. 
Almanlann tahrip ettifi tanklm 

Berlin, 12 a.a. - D.N.B. ajansı bildiri -
yor: 
Reimı'in cenubunda dört dlioman tankı 

bombalarla, ve yediıi de topla tahrip edil
miıtir. 

Hitler'in karargahı 
Ne.,.ork, 12 a.a. - Bir amerikan muha

birinin pzeteaine bildirditine röre, Hit
ler kararglhını Pa11iı'in 128 kilometre ti -
mali prkisinde Saint Quentin'de teıiı et -
miştir. 

Refik Fenmenin yeni kitap1an 
YENİ ELEKTRİKÇİLİK Kr. 
3 cild. Ehliyetnameye 
hazırlar 

YENİ KUANTA FİZ1Ct 
160 

Ve felıeft ehemiyeti 40 
MODERN ORDUDA, tayyare, 
motörletme, muhabere 
(tercüme) 30 
ELEKTROTEKNİK, 3 c.ild. 340 
Naıiri: Alrba, Ankara. 2338 

nin tebliğı : : baları müeuesemde ,.apılmaktadır. : 
R. A. F. E. mensup orta ağır bom· : Ankara 2. ci Anafartalar Altmiı : 

bardıman tayyareleri, düftrtanın ~ 5 No. 99. 3 
törize nakliye kolları il.zerine ve Ro- ;1111111 Mustafa Albnel 1111111F' 
un'un tarkında, Seine nehri ağıı:ları-
na ve civar ormanlık mıntakalara te
cemnıu eden kıtaata hücumlarını tek
rarlamıtlardır • 

Bu harekat eınasında iki dütman 
tayareıi dütilrlmüttür. Tayyareleri • 
mizden dördü ekıikdir. 
Şimendifer ıebeke'iinin hayati nok

talarının ve denizden Meuıe kadar o -
lan harp battı gerisinin bombardıman
ları gece harekitına dahildir. 

Seine civarındaki düşman tecemmu
leri yeniden bombardıman edilmiıtir. 
Somme geçitlerinde yeni zararlar ver· 
dirilmiştir. 

Hiraon ve İvet mıntakalarındaki 
ormanlar yakılmıttır. 
Başka tayyareler Kolonya'da ve al

manyanın garbindeki hedeflere hücum 
etmişlerdir. 

Avcı tayyarelerimiz diln Franaa 
üzerinde faaliyette bulunmuıladır. 

En az ıekiz düpnan tayyareıi im
ha edilmiıtir. Avcı tayyarelerimizden 
biriıi ekıiktir. 

lngilterenin cenup prki aahilleri 
açıklarında bu sabah Spritfire tayya
relerimis Heinkler bombardıman tay
yarelerinden bir tanesini düıürmüt
tilr. 

HUKUKA AiT TEMYiZ 
IÇTIHATLARI 

Medeni kanuna ait temyiz içtihatlaru 
84 uyfa; 450 içtihat; 70 kurut. 

Borçlar kanununa ait temyiz içtibatlanı 
86 sayfa; 350 içtihat; 60 kuruı. 

Ticaret, İcr.a İflh, Huıusi kanunlara ait 
içtihatlar: 120 sayfa; 721 içtihat: 80 kurq. 

Hukuk uaul muhakemeleri kanununa ait 
içtihatlar: 100 aayf a: 563 içtihat: 80 kunJt. 

Vazife, ullhiyet, busuıiyet, merHim, 
mütekaddime, miıdahale mıiruru zaman. 
delil li.zerinde toplamalar, dört kitap birden 
alınırsa poıta ıicreti dahil 280 kuruıtur. 
Satıı yeri: Haıet ktltüphanesi ve Sanayl 
cadde~ 82 No. da Hasan. Telefon: 142S 

KİREÇ.. KUM.. (AKIL 

~ MOZAYIK 
KUtahya namındaki kaymak ırtrec;lert, 

aedet parlaklıtı veren yıldıa marka moııa
yık, toprakaı.z en temiz M.ALTKÖY kum 
ve çakılları. 

Sanayt caddeıl All Rıza A.p. No: & HO
ıeytn Orak tlcarethaneııinde bulunur. TL 
2078 2158 

Reims mıntakasında, dütman. mu -
harebeye, yeni tank cUzütamlar ve 
motörlil cüzütamlar ıokmuıtur. Uç 
ill dört zırhlı fırkayı ve iki ili Uç 
motörlü fırkayı ihtiva eden bütün bir 
makinalı kolordu mücadeleye mUda - ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
hale eyJemittir. Bu hücum karıııında, 

fırkalarımız çok tiddetli bir mücade- Petrol Ltd Si rketi ~AKIN PİYANGO GİŞESİ 
leden aonra. aldıkları emir üzerine, 
adım adım Reimı dalına dofru ıeri Ankara Müme11illili Çinçinyurt 
çekilmitlerdir. aokak N. 9 da (İıtanbul Palu oteli 

Reima'in timall prkiılnde, müte - karfıaı) ite bllfladığını sayın müıte • 
addit esirlerden alınan haberlere &ö- rilerine bildirir. Telefon 1&11 2337 

Müzeyyen abla uturlu eliyle büyük ikramiye tevziinde rekor kırdı. 

100,000 lira kazanan 9559 ve 10 bin lira kazanan 3607 numaralı bi
letleri AKIN ıiteıi aat:mıı ve ikramiyeler derhal ödenmiıtir. 
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Türkiye Cümhuriyeti 

Merkez Bankası 
Memur ve Müstahdemleri 
Yardımlaşma Cemiyeti 

Nizamnamesi 
Cemiyetin adı: 

Turkiycı Cümhurıyet Merkez bankası me· 
mur ve müstahdemleri yardımlaşma ccmi
yetı. 

Teşekkul makıadı: 
Turkıye Cumhurıyet Merkez bankıııu me
mur ve muıtahdemlerine hastalık ve ölüm 
vukuundıı para ile yardım yapmaktır. 

M uessısleri: 
Turkıye Cumhuriyet Merkez bankası u
mum muduru B. Kemal Zııım Suncl, mu
hasebe mudurli B. Abıdin Erker, Hukuk 
nıuşaviri B. Osman Nuri Uman, memurin 
ve ınulıaberat mut.luru B. Sanevl>cr Tanye
rı ve emısyon ve \' ezne mudurU B. Fethi 
Aktan'dır. 
İdare heyeti Azaları: 

Mu!tasebe muduru B. Abidin Erker, hukuk 
rnJ 1:ıvın B. Osman Nuri Uman, memurin 
ve muhaberat muduru E. Sanavber Tan
yerı ve emisyon ve vezne mudurıi B. Fet
hı Akun'dır. 

Tesıı:. tarihi: 
21 'I l94i!. 

İdare merkezi: 
Ankara. 

t.: mu:ni merkezi ve şubeleri: 
Ankarn'da Tıirkıye Ctimhurıyet Merkez 
bankası bınası dıhllınde hususi daire. Şu
bclerı yoktur. 
Ccmıyetın adı ve merkc:d: 

Madde 1 - 1'urkıye Cumhuriyet Merkez 
bankası rr.emur ve mustahdcmlerl araamda 
işbu nizamııaıne ile gosterilcn mak&at ve 
&aYc: ucıunda çalışmak üzere l'l'ilrkiye 
curnhunyet Merkez bankası memur ve 
müstahdemleri yardımlaşma ecnııyetı) a • 
dıyle bır cemiyet teşkil olunmuıtur. 
Ccmıyeun merkezı Ankaru'dıı Türkiye 

Cumhurıyct Merkez b;ınkası binasında hu
ausl d;ıiredır. 

Cemiyetın ıubcleri yoktur. 
Cemıyetın mevzuu ve gayesi: 

Madde 2 - Ccmiyctın makn.t ve gayesi 
cemiyete dahil bulunan Türkiye Cürnhuri
yet Merkez bankası memur ve mustahdcm
lerınc: 

a) Kendilerinin ve aileleri efradının haa
talıgı halinde baııkacu yardımda bulunul
madığı takdirde; 

b) Kendilerıniu öllimü halinde aileleri
ne para he yardım yapmaktır. 

Cemiyet siynsetle meşgul olmıyacaktır. 
Cemıyetin muessislerı: 

Madde 3 - Cemiyetin müeHiılerLnin öz 
ve ıoy a.dlariyle meslekleri ve ikametgah 
adresleri aşağıda yazılıdır: 

U. Kemal Zaım Suncl, Türkiye Cümhu
riyet Merkez bankası umum müdürü, Ye
nııehir Meşrutiyet caddesi Suncl apartı
aıanı No. 28. 

B. Abidın Erker, Türkiye Cürnhuriyet 
Merkez bankası muhasebe miidilrll, Yeniıc
hır Meşrutiyet caddesi No. 34. 

B. Osman Nuri Uman. Türkiye Cürnhu
riyet .Merkez banka&ı hukuk miışaviri, Ye
nışehir Karanfil aokak No. 17. 

B. Sanavber Tanyeri, Ttirıkiye Cilmhuri-
1'et Merkez bankası memurin ve muhabc
rat müdurü, Kavaklıdere lran acfaretl YO• 
lunda No. 5. 

B. Fethi Aktan, Türkiye Cümhuriyet 
Merkez bankası emisyon ve vezne müdürü, 
Bahçeli evler No. 90. 
Cemiyetin idare teşkilatı: 

Madde 4 - Cemiyetin idare teşkilitı a-
ta&ıda gôaterilmietir: 

A) Umumi heyet, 
B) İdare heyeti, 
C) Murakabe heyeti. 

Umumi beyet: 
Madde 5 - Umumi heyet Türkiye Cüm

buriyet Merkez bankası idare merkezinde 
ve ı;ubelerinde maaı; veya ücretle müs • 
tahdem bulunıın memur ve müstahdemler 
tarafından &eırilen murahhasların iıurl· 
luyle toplanır. 

İdare merkezi ve ıubeler memur ve müs
tahdemleri idare merkezinde veya her liU· 
bede bulunan memur ve müstahdem sayısı 
niıbetinde ve her elli kışiye bir murahhas 
isabet etmek ıureliyle seçecekleri murah
bularla kendilerini umumi heyetde temsil 
ettırirler. 

Madde 6 - Umumi heyet ldi veya fev
bUide olarak toplanır. 

Adi umumt heyet üç senede bir Anka
ra'da cemiyet merkezinde idare heyeti ta
rafından yapılacak davet üzerine toplanır. 

Fevkalade umumi heyet idare heyeti ta· 
rafından gorulecek lüzum iızerine veyahut 
cemıyet basından beşte biri tarafından i
dare heyetine yazı ile yapılacak müracaat 
üzerine idare heyetinin dııvetlyle her za -
man toplanabilir. Fevkalade umumi heyet 
&zası ondan evcl toplanmış olan adi umumi 
heyete ıeçilmi~ olanlardır. 

Madde 7 - Umumi heyet idi ve fevka
l&de toplantılarına murahhas Azanın en az 
iiçte ıkisinin huzuru ile baslar. 

Madde 8 - Umumt heyet idare heyeti 
başkanı veya tevkil edeceği idare heyeti 
lzasından biri tarafından açılır. Umumi 
heyet müzakerelerini idare etmek ilzere bir 
re.s ve ıki k5tip sçilir. 

Madde 9 - Umumi heyette bütün ıeQim
ler ıızli rey ıle yapılır. Kararur mevcut 
lzanın ekseriyetiyle verilir. Her azanın 
yalnız bir reyi vardır. 

Seçilenler araıoında müsavi rey ala.nlar 
olursa kura çekilir. 

Cemiyetin feshine alt kararlarda reylerin 
en a.ı uçte ikisı rusbetinde ekseriyet ıart
dır. 

Madde 10 - Adi umumi heyetin vuife 
ve sal~hıyetleri şunlardır: 

1 - Bir reis, bir reis vekili ile iki A
sadan mürekkep ıdare heyetJyle iki iza.
dan murekkep murakabe heyeti izasının 
ve aynı sayıda yedek azanın seçilmesi. 

n - İdare heyeti tarafından tevdi edilen 
uç senelik henp raporu ile billnçoyu ve 
murakabe heyeti raporunun tetkiki ve lda· 
ro heyeti azasının ibrıua. 

1 II - İdııre heyeti tarafından hazırla
narak tevdi edilen uç senelik bütçe proje. 
sının miızakere ve tasdiki. 

IV - İdare heyeti veya cemiyetin mü
rettep azasının bc;ıte biri tarafından tek
lif edılecek nizamname tadilatının müza
kercsı ve bu hususta kararlar alınması. 

Madde 11 - Adi ve fevkalade umumi he
yet toplantılarının ruznameleri idare he
yet tarafından hazırlanır. 

Madde ız - Adı ve fevkalade heyet top
lantılarında ruzn;ımede yazılı maddeler 
ro tieuhir. 

Madde 13 - Adi ve fevkalide umumi 
heyet toplantılarının mti.ıakere ve karar 
zabıtları umumi heyete riyıısct eden rciı 
ve umumi heyetce ıntihap edılen iki kitip 
tarafından imza edilerek saklanmak üzere 
idare heyetine tevdi olunur. 
1 da re heyetj: 

Madde 14 - idare heyeti azasının müd
deti Uç senedir. Bu mliddetln sonunda tek
rar sec;ilmeleri caizdir. 

Ma.dde 15 - İdare heyeti cemiyete ait 
bütun işleri tedvire salahiyettar ve umu
ır.i heyete karşı yegane mesut bir heyet
tir. 

Madde 16 - İdare heyeti reis veya reis 
vekıli ile birlikte iki iza hazır bulundutu 
halde aralarında kararlaştırılacak muay -
,.en gunde toplanır ve kararlarını mevcut 
tr.nın i ttifakiyle verir. 

Reis gôreceti lüzum lizerine idare he
yetini her zaman toplantıya çafırabilir. 

Madde 17 - Rciı veya reiı vekili ha
dan biriyle mİİ!iterc.ken idare heyeti karar
larını infaz ve tatbik eder ve cemiyet he
sabına yapılacak biltlmum tediyat ve tah
silata ait evrak ve ve&aiki cemiyet nam ve 
hesabına imza eder. 

Madde 18 - İdare heyeti üç senelik 
devreye ait hesap raporlarını ve billnço
ları ve muteakip uç &eneye aıt bütçeyi tan
zim ederek umumi heyetin tasdikine ar
zeder. 

Madde 19 - İdare heyeti kararları ka
rar defterine yazılarak ha.zır bulunan ha
ya imza ettirilır. 

Madde 20 - Cemiyeti idare heyeti tem
ail eder. Idare heyeti kendı azasından bir 
veya bir kaçına teını;il salihıycti verebi
lir. 

Madde ~ı - 1dııre heyeti azaları cemi
yete aıt çalışmıılarmdan dolayı hiç bir iıc-
ret almazlar. • 
Murakabe hcyerı: 

Madde 22 - İki kiııiden mürekkep ola
rak teşkil edilecek murakabe lıcyetı ~a
lan uç ı;cne muddetlc umumi lıeyetın idi 
toplantısında seçılir. Bu mudcletln &onun
da tckrur seçilmeleri caizdır. 

Madde 23 - Murakabe heyeti azaları 
cemıyetın butıin hesaplarını ve dc[tcrlerıni 
teftış ve mürakabe ederler ve uç senelik 
raporlarını umumi heyete arzcderler. 

Madde 24 - MUrııkal>e lıeyet.i Azaları ce
miycıe ait çıılışmalanndan dolayı lııç bir 
ucret veya talısiııat almazlar. 
Ccmiyctın defterleri: 

Madde 2!ı - Aza defteri: cemiyet ba
larının huviyctleri, cemiyete &inm tarih
leri. aylık taalıhutleri bu deftere yazılır. 

Karar defteri: ıdare heyetinin kararlan 
tarıh ve numara ıırnsiyle bu deftere yazı
lır, ve kararların altı azaların imzalariyle 
taı;dık olunur. 

Gclcn ve giden evrak defteri: gelen ve 
gonderllcn evrak tarıh ve numara sıra • 
&iyle bu deftere kayıt ve &elen evrakın 
asılları ve gclııderilen evrakın müsveddele
ri bu tnrih ve numaralar altını.la dosyala
rında saklanır. 

Varidat ve sarfiyat defterleri: cemiyet 
namma alman bütün paraların alındıkları 
ve ıar!olunan paraların da verildikleri 
yerler sarılı olarak bu defterlerde &oıteri
lir. 
Ccmıyete girmek ve cemiyctt.cn çılı:nıai 
şartları: 

Madde 26 - Türkiye Cümhuri fet Mer
kez bankasının maaşlı veya ücret'ii memur 
ve nıiıstahdenıleri cemiyetin hasından -
dır. 

Cemiyete girme bu sıfatın tekevvünü 
ile tekcmınlil etticinden keyfiyet başkaca 
hiç bir merasime tabi deı;ıldir. 

Muvakkat bir vazife ile bankaya intisap 
edenlerden cemiyete girmek istlycnlerin 
knbulti idare heyetinın kararına ba&lıdır. 

Mndde 27 - Memur ve miıstahdemlerin 
bankadan istifaları veyahut hizmetlurine 
bankaca nihayet verilme&i halinde cemiyet
le alakaları kendilicinden kesilmiı olur. 

Bu &uretle cemiyetten çıkan azanın aşa
ğıda 28 inci maddede yazılı hıuler mtis
tesna omak üzere cemiyettdti butUn hak
ları sakıt olur. 

Madde 28 - Memur ve müstahdemler 
kendi kusurları olmaksızın sadece yaıla
rının ilerilemiş olmasından dolayı bankaca 
itten çıkarıldıkları takdirde cemiyete kar
şı en son maaşlarına nnzaran taahhütlerini 
fasılasız ifııya devam etmek şartiyle cemi
yetle olan alikaları mah[uz tutulur. 

Bundan maada 20 sene devam etmiı; bir 
hizmetten sonra istifa etmek suretiyle ban
kadan ayrılanlar da en ıon maaşlarına na
zaran aidatlarını muntazaman ödenıeğe de
vam etmek şartiyle aynı haklardan istHade 
ederler. 
Cemiyetin geliri: 

Madde 29 - Cemiyetin geliri apğıda 
yazılı kaynaklardan alınır: 

A) Maaşları 140 liraya (140 dahil) kadar 
olwı memurların bankadan almakta ol • 
dukları aylıklarından her ay kesilecek alt
mışar ve 140 liradan fazla maa:ıh memur
ların aylıklarından kesilecek ytiz yirmiııer 
kuruıı ile müstahdemlerin aylrklarından ke
silecek otuzar kuruı. 

B) İkramiye ve temettü tediyesi halinde 
maaııları 200 liradan aşağı olanlardan alı • 
nacak birer lira ve 200 liradan yukarı olan
lıırdan alınacak ikişer lira. 

C) Hakiki ve hiıkmi şahısların yapacak-
ları teberrüler. 

D) Mevcut paraların tcnmlyesinden do
ğacak gelirler. 
Cemiyetin mali idaresi 

Madde 30 - Cemiyetin hesap senesi 1 
ikln<:ikanundwı başlıyarak 31 Hkklinunu ta
rihinde nihayet bulur. 

Moode 31 - Aza taahhüdatından topla
nan panuwı % 20 ıi ile teberrllatın tcnmi
yesinden tahassül edecek p:ıralnr hcıstalık 
yardımlarına ve bunların haricinde kalan 
mevcut paralar ölüm halinde yapılıı.calc 
yardımlara tahsis olunur. 

Bu ııiıbetler her mali senenin bnelanıı· 
cıııda idare heyeti tarafından bir acne evel
ki nihai hesap vaziyetine nazaran teıbit e
dilerek bir &ene için muteber olur. 

Madde 32 - Banka umwn miıdürliitll her 
üç senede bir cemiyetin mali vaziyetini 
tetkik ettirerek aylık aidat ve yardım had
leri üzerinde arttırma veya eksiltme ya • 
pılmasına ihtiyaç gördüfU takdirde bu hu· 
susta idare heyetiyle bilistiı;are cemiyet 
nizamnamesinde gereken degiıiklikler ya -
pılmıısı için umumi heyete tekli(de bulu· 
nur. 

Madde 33 - Azanın aidat ve sair mU
kellefiyetleri maaşlarından bankaca tev • 
kif edilerek idare heyeli taraEmdan tayin 
edilecek milli b:ınkalardan birinde cemi· 
yet namına açılacak cari bir hesaba 7&U· 
rılır. 

Madde 34 - Cemiyet ııermayesinin bir 
kısmı bir acne zarfında muhtemel yardım 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere idare heyeti 
ltarariyle ayrılarak milli bankalardan bi· 
rine vadesiz hesabı cari ııekllnde tevdi e
dilecektir. Miıtebaki kısmının tcnmiye ltk
li gelecek scnel~rin muhtemel tazminatını 
~deyebilmek imkinları muhafaza edilmek 
ıartiyle idare heyeti tarafından tayin edi· 
lecektir. 
Yardım şartları: 

Madde 35 - Azalar cemiyete dahil ol
du!darı tarihde, ölum halinde cemiyet ta
rafından ailelerine yapılacak yardımın ki
me veya kimlere yapılacağını bildirmek ü
zere bir beyanname t.aıızim edeceklerdir. 
Azanın beyannamelerinde gösterdikleri 

kimselerin başka bir beyanname ile de
~lştinneğe hakları vardır. 

Beyannamesini vermeden vefat edenle
rin ailelerine yapılacak yardım bir ilam
la taayyün edecek varislere yapılır. Beyan
name ile tayin olunan kimselerin vefatla
rını miıteakip yeni mütcneffiin &Österil • 
memiş olması halinde de hüküm böyledir. 

Beyannameler, sahipleri tnrafındnn bir 
ta.rf içine konularak bu zarflar mühür 
mumu ile kapaUldıktan ve Üzerleri zati 
mühür veya imza ile mühürlendikten son
ra makbuz mukabilinde mafevk Smire tes
lim olunur. Mafevk amirce de bu zarfların 
üzerine beyaııname sahibinin adı, soyadı, 
hAl ve sıfatı ve memur olduğuna göre sicil 
numarası yazılarak ve diğer büyük bir zarf 
içine konarak toplu bir halde merkeze sevk 
olunur. 

Bu suretle merkezde toplanan zarflar 
bir ura numar&ı altında idare heyetinin 
münasip göreceği bir mahalde emniyet al
tında saklanır. 
Yardım miktarı: 

Madde 3!1 - Cemiyet hasının ölümü 
ba.li.nde beyannamelerde &österilen kimıe
tere veya kanuni Y&rislflf'• yapılacak yar
dım miktarı, ödenecek paralardan hiç bir 

ULUS 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 8-6-940 vazİY 
AKTİF 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram '11.721,816 
8Rnknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın aafi kilogram 6.917,102 
Altına tahvili kabil serbest dövızler 
Diğer dövizler ve borçlu kllrlnı 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edl. evrakı nakdiye lıcal'$rhğı 
Kanunun !1-8 inci maddelerine tev
fikan hu:ipe tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticart senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
)Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - (karsılığı esham ve tahvilit CltJ
)barl kıymetle 

B - Serbest eSham •• tahvillt 

Avanslar: 
Hazineycı kısa vadell avans 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvlllt üzerine 

Hissedarlar 

Muhtelif 

Llrı 

100.851.769,l:S 
9.603.917,150 
1.757.742,26 

9.729.456,95 
60.422,41 

23.464. 733,34 

lM. 7'8.1563,-

19.310.196,-

2fl.698.979,6:S 

411.007 .318,93 
8.259.629,75 

2.603.000,-
8.437,18 

7.808.722.-

Yeldln 

Lira 

33.254.612, 70 

139.438.367,-

241.698.979,66 

56.326.948,68 

10.420.159,18 

4.500.000,-
21.681.525,72 

619.926.996.34 

PASI F 
Sermaye 

İhtiyat akçesi: 

Adi ve fevkallde 

Husus! 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine teV• 
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ltbe
ten tedavtile vazedilen 
Reeskont mukabili lllveten tedavüle 
vazedilen 

Mevduat:: 
Türk Lirası 
Altın : Safi kla. 

Döv:z Taahhüdatı: 

65.Ml,930 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve allcaklı lcliriq 
baki veleri 

Muhtelif 

Lira 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

19.310.196,-

139.488.367,-

17.000.000.-

181.000.000,-

83.121.876,73 
78.124.167,90 

8.593,91 

28.201.831,U 

Ye1&n 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lsl<onto lia.ddi % 4 Altın üzerine avan• '{I 
~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~..:.:..:..:.::_:_.::_: 

O. DENIZYOLLARI 

Kereste alınacak 
J?. Denizyolları işletme Umum Müdür. 

lüğıinden : 
Muhammen bedeli 25700 lira olan muhte

lif ebadda SOO metre mikibı çıralı hatıl 40 
metre mikabı lambalı kereste 17- haziran.-
940 pazartesi &ünü sut 15 de umum nıü -
dürliik alım satım kombyonunda kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu iıe &irmek istiyenlerin 1927 lira 50 
kurueluk muvakkat tcminatlariyle kanu -
nun tayin ettiii veaailı:le birlikte eksiltme 
E;ilnü muayyen ıaatten bir saat eveline ka.. 
dar mlihilrlü kapalı zarflarını makbuz mu
kabilinde ltomlıyon relslitine tevdi etme· 
leri lizımdır. 

Bu iıe ait prtname komiıyondan parasız 
olarak verilmektedir. 
İşbu ilin 10 • haziranda yapılacafı ilin 

olunan mllnakap ili.nınm yerine kaim olup 
onu iptal eder. (4369-2534) 12539 

Bir havuz yaptırılacak 
Kır1klcale Nabiyeııi lbtiy~r Heyetinden: 
Kırıkkale'de itfaiye teşkilAtı j~in 340 

lira muhammen bedeli olan bir havuz inııa
sı 4'!1/ 940 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle eksiltmeye konulmu~ur. Taliplerin 
'i~ 7,5 depozit akçesiyle ve kanuna uygun 
vesikalariyle birlikte 19/!l/940 ç.arıamba 

günü Kınlı:kalede ihtiyar heyetinde mUte -
ıekkil komisyona mUracaııtlan ilin olunur. 

12851 

Ankara ikinci aıliye hukuk 
mahkemesinden : 

Ankara hazine vekJllcrfnden avukat HU
ııeyln Bchzat Duman'ın Ankara Ah( Ya. 
kup nıahnlleslnln Ulucıı.k boğazı sokağın
da Sarı Mehmet oğlu Ahmedln 21 klUıu
nusanl 330 tarihinde 37 tncl depo alayına 
scvkcdllcrek mczktır tarihtenbcrl kendi
sinden hiç bir habl'r alınamadığından ve 
mahal ikametine dönmediğinden kayıplı· 
ftnıı karar verilmesin! istemlııtır. 

Mahkemece bir ııencde iki defa tlo.D. Y&· 
pılarak 31 mayıs 1140 tarihinde cereyan 
eden muhakemede ikinci allı aylık llltnın 
yapılmnsına karar verllml" olduğundan 
yulmrıda adres ve ismi yazılı Mehmet oğ
lu Alımedln hayııt ve mematından haberi 
olanların 81 klınunuevel 940 salı gUnU saat 
9 dan cvel Ankara Asliye ikinci hukuk 
mahkcmcsint haberdar etmeleri ve yahut 
kendisinin mezlttır gtln ve saatte mahke· 
memlze mUrocaatı ıuzumu ikinci de.fa ilA.ıı 
olunur. (2848 12843 

tevkifat yapılmııkıum ıu niıbetlerde ola
caktır: 

30 kuruı aidat verenler için: 125 lira 
60 kuruı aldat verenler iç.in: 250 lira 

120 kuruş aidat verenler için: 500 lira 
Yardım için verilecek paralar ölüme Jt• 

tıla husulünde derhal tesviye olunur. 
Madde 37 - 31 inci maddede yazılı % 20 

terle teberruat gelirlerinden ödenmek üze
re yapılacak haı;talık yardımlaruıın mik
tarları idare heyeti karar.iyle tesblt olu
nur. 
Müteferrik hükümler: 

Madde 38 - Azanın cemiyetteki IM'l'lf&
fatleri cari kanunlara göre hiç bir tevki
fata tabi olmadığı gibi kabili haclı: ve tem
lik dahi değildir. 

Madde 39 - Azanın taahhütlerini ifa et
mek suretiyle cemiyete yapmııı oldukları 
tevdiat, sahipleri lehine bu nizamname hü
kümleri dahilinde yapılması gereken para 
yardımlarından ve cemiyetin feshi halinde 
tasfiyeye iııtirik hakkından baıka hiç bir 
ılacak hakkı tevlit etmez. 

Madde 40 - Bu nizamname hükümleri 
dairesinde cemiyetin feshine karar verildi
ii takdirde cemiyetin mevcudu aza arasın
da hizmet seneleri ve aidat miktarlariyle 
mütenasip olarak taksim olunur. 

Bu takdirde sene küsilratı hesaba katıl
mıyacak, ve 30 kuruıluk aidat bir, 60 ku· 
ruşluk aidat iki. ve 120 kurualuk aidat 
dört hisse itibar edilecektir. 
Muvakkat büküm/er: 

Madde 41 - Cemiyetin teessüsüne ait 
hazırlıktan yapmak ve cemiyetin teessll
ıünderı sonra da ilk idi umumi heyetin 
toplanacağı tarihe kadar cemiyete alt ya
pılması zaruri işleri &Örmek üzere a~ağı.da. 
adlan yazılı ı:atlardan mürekkep olmak n. 
zere muvakkat bir idare heyeti teşkil edil
mesi mllessiııler arasında kararlaştırılmıı
tır: 

Abidin Erker, 
Osman Nuri Uman, 

DEVLET LiMANLARI lı. 

Tahmil ve tahliye münakaaası 
Devlee Limanları işletme U. M. lzmir 

Şubesi Müdürlüğünden : 
1 - 1940 yılı temmuz ayının birinci gü. 

nünden 1941 yılı mayıs ayının son gününe ı ' 
ka.dar İzmir limanUt& gelecek vapurlarla 
30 rllsum tonilatosundan fazla motörlerin 
ve Devlet Denizyolları İşletmesine ait va
purların yükleme, boşaltma ve aktarma iı· 
leriyle Çıunaltında tuz yükleme itleri ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye koııulmustur. 

2 - h ıekillerl şartnamedcdir. Bu ıe • 
killere göre muhammen bedel (175 bin li
ra) yüz yetmiı be:r bin lira, muvakkat te -
rninat, (10 bin lira) on bin liradır. 

3 - Şartname Devlet limanları iııletme 
umum müdürlüğü İzmir ıubesl müdürlü • 
iiiııden (Dört yiliı otuz ıekiz kuruı) muka
bilinde alınır. 

4 - Eksiltme 26. haziran. 194-0 çarşamba 
günü aaat 11 de devlet limanları işletme 
umum müdürlüğü İzmir ıubeainde yapıla -
caktır. Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak mezkur clliı aaat ,O da veril
ıniş biılunacaktır. -

S - İsteklilerin kanuni vealkaları ve te
minatı ile birlikte eksiltme aaatlnde hazır 
bulunmaları lizımdır. 

6 - Posta ile &önderilcn tekliflerin ni
hayet eksiltme günü saat 10 da &elmiş ve 
zarfların kanuni tekilde kapatılmıı olması 
lazımdır. Postada vaki olabil«ek &eclk -
melerden dolayı i.dare meıuliyet kabul et -
me.ı. (2132-2776) 12774 

ANKARA V ALILICI 

Kiralık dükkanlar · 
Ankara Valiliğinden : 
Aşağıda mevki numarası ve muham 

men bedelleri yazılı idarei hususiyeye 
ait 3 dükkanın bir ıenelik icarına ilan 
edilen müddet zarfında talip çıkma
dığından bir ay müddetle panrlığa 
çıkarılmıştır. 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
Peıin para ve açık arttırma ile 14. 6. 

satılacak emlak 
1940 cuma ~ 

Esaa 
No. 
li)O 

778 

795 

962 

972 

11415 

Mevkii ve nevi 
Misakı llfl!U !.lah. Aralık So. (GözgU so.) kadastronun 
170 ada 3 parscllnd,. lm.vıth ltlO .M2. arsa (İ§bu arsanın 
Uzerlnd!' Hııcı lı"l ~• ıı fuzulen yaptırdığı 5 No.lu bar&· 
kası ve bahçeal vardır.) 
Şenyurt .Mnh. Oncn Su. kadastronun 666 ada 18 parae· 
ltnde kayıtlı arsanın 432 hisse itibariyle 192 hiues1 
(tamamı 95 M2. dil".) 
Yenice Mnh. Eski Uzundede Yeni TlmUr So. kadas -
tronun 248 ada 7 parselinde kayıtlı 63 M2. arsa (üze
rindeki ba.rnka Avunduk znde Bay Osmana aitUr.) 
Misakı Milli Malı. Bolu p:ı.16s arkasında kadastronun 
168 ada 26 parselinde kayıtlı 134 M2. nnıa 
Cebeci Topraklık civarında kadııstronun 1022 ada 6 
parselinde kayıtlı 849 M2 arsa (Hatip .lı.te~et ve Ce
mile anıaları ortasındadır) 
Etlik semtinde yukarı İncirlik mcvkllnde kadastro
nun 1796 ada 8 parselinde kayıtlı 2782 M2. bağ 

Mukadder 
KıymeU 

8000.-

929.-

604.-

2010.-

1698.-

(Uzrinde Milat Sarı YörUk'ün fuzuli evi vardır). 835.-
.. .,8 

Peıin para ve açık arttırma ile 18. 6. 1940 aalı gu 
atılacak emlak 

1019 Yenice Mah. Ayaln ıo. c;comenln yanında kadastronun 
243 ada 14 parselinde kayıtlı arsanın 96 hlasede 6 
hl" ırt ( amamı l.18 :J.) 

1125 Etlik, A§ıığı Eğlence mcvkllnde, kadastronun 1781 ada 
44 parselinde kayıtlı 4340 M2. tarla CAııc;ı İbrahim ile 
D .D,Y. Ali Rıza bağları nrMındadır). 

1126 EUlk, A"Rğı Eğlence mevkllnde, kadaatronun 1781 ada 
3 parselinde kayıtlı 22181 M~. tarla (Polis ömerln 
bl\ğının yanındadır.) 

1127 Etlik, Aflağı Eğlence mevkllndc, kadastronun 1781 ada 
4 parselinde kayıtlı 800 112. tarla (3 parselde kayıtlı 
kuyulu tarlanın yanındadır). 

1128 Etlik, Aşağı Eğlence mevkllnde, kadastronun 1781 ada 
12 parselinde kayıtlı 6205,!50 M2. tarla (Uzcrinde Ünzi-

159.-

1786.-

400.-

le Akmazın 19 taj. No.lu evi vardır.) 2482.-
1129 Etlik, Atağı E(;lence mevkllndc, kadoııtronun 1781 ada _. 

88 parselinde kayıtlı 8081,00 M2. tarla (4-3 parselle- '!,/ 
rinln yanında olup içinde blr a.det zerdali ağacı vardır.) 1233.- _,tV, 

ı - Yukarıda mevkileri ve mcsahaları yazılı emlıut p~ln para ve açıl< 
satılıktır. ertııl 

2 - Arttırmaya lttlrak edecekler içinde, mUhUr kullananların mUhtırlrrı'etl 
den tasdik ettirmeleri ve mUzaycde sırasında verilen bedel mukadder kl~ rıı~ 
takdirde, taliplerin dcpozltolıırını nlsbct dıılreBlndc tezyit eylemeleri 1~!.ı," 

8 - İhale, yukarıda göstenldlğl Uzere, birinci kısım için 1'·6-1940 cw~ 
kısım için de 18·6-1940 ıalı gilnU saat onda bankamız sauı komiııyQnundll >1 11• 
İsteklilerin o gtln depozito akçesi, .hüviyet cOzdanı ve lkl vesika fotoğrıı! 
ııervlslne mtiracaatllU'l. (261') 

Mütercim aranıyor Ankara birinci asliye lı 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü - hakimliğinden : 

9 
ğUnden : 2 JJI· "",} 

A b
• - •

1
. _, b' Ankara Harp okulu Tb. ıc"-1 

İsteklilerin her pazartesi ve per
şembe gfinleri % 7,5 teminat mektup 
veya makbuzları ile saat 15,30 da vi
layet daimi encümenine tartnameıini 
görmek iıtiyenlerin huııuıi idare ta
hakkuk müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 

çık bulu.~an . ır. :~gı ız"'~ ve ır No. 418 Abdullah oğlu Rauf öt ~ 
fransızca mutercımlıgıne talıp olanla- rafından mahkememize açılat' '° 
rın müsabaka imtihanları yapılmak U- vasının sonunda almış 01duıu 1 1 
zere 17 hazir~ pazartesi günü saba~ı (Şen Sal) olarak defiıtiriı.nıesı;,ııl' 
saat 9 da Neırıyat ve Propaganda mu- tariltinde kabili temyiz oınıııJc 

Mevkii 

Bankalar C. 
Kızılbey sokak 
Kıulbey ıokak 
Bankalar C. 

(2785) 

No. 

5 
7 

22 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

935 
sos 
1~34 

12781 

dürlüğüne müracaatları. (2847) 12842 verildiği ilan olunur. 

Enkaz satışı 
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

Adaaı 

265 
265 

Paneli 
22 
22 

Mevkii 
Saman pazarı 
Saman pazarı 

Cinsi 
Dükklln 
Dükkan 

.Z.yl - Ankara İl Bankumdaki 36051 
numaralı cari hesabımda kullandıfım 
mührümü kaybettim. Yenisini alacaıjrm -
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan olunıır. 

Ane Öztombul 2335 

,ıı 

Yukarıda ada ve parsel numaraları ve muhammen bedelleri r:; 
menkullerin hedim ve tesviyei turabiyeleri alacak şahsa ait olD1 u"I 
kazları açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi 29. 6. 940 tarihine 11'1,~ 
martesi günü saat 11 de İmar Müdürlüğünde yapılacağından talil' 
teminat akçalariyle birlikte müracaatları ilan olunur. (2835) 

346 adet göçmen • 
evı yaptırılacak 

Diyarbakır Vilayetinden : 
Kazası Köyü Ev adedi Tip Ke§if bedeli % 7,5 teminatı İhale tarihi Günü 
Merkez Şamami 110 9 77960.30 5848 3. 7. 940 çarşanba 
Merkez 'tavuklu 110 9 81522.10 6114 4. 7. 940 perşenbe 
Bismil Çöltepe 15 9 10879.95 819 5. 7. 940 cuma 
Bismil Altıok 25 9 17718.25 1329 6. 7. 940 cumartesi 
Bismil Holan 26 9 15141.62 1135 8. 7. 940 pazartesi 
Merkez Yeniköy -40 9 22194.00 1665 9. 7. 940 salı 
Merkez Kabi 20 9 . 10446.60 785 ıo. 7. 940 çarşanba '°ifl 

1- İkinci parti olarak Diyarbakır vilaletinin Merkez ve Bısmil kazalarında yaptırılacak 346 goçıne~ e t 

ruz kerestesi aynen verilmek ve diğer bütün işçilik ve aairetii müteahhidine ait olmak ve anahtar ıcshli!ş11ıı 
şartile yukarıda yazılı yedi merkezdeki ev adetleri ve bedeli keşifleri ile ihah~ günü ve saatleri ycu ı)an l 
atın 13. 6. 940 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile ihale için çıkarılmıştır. ıı'ııt' 

2- İhale EÜnü olarak tayin edilen gün ve saatlerde işbu ihaleler Diyarbakır iskan müdüriyetinde 
komisyonca yapılacaktır. ·f ıfl'~ 

Sanevber Tanyeri, 1 
Fethi Aktan. 
Muvakkat idare heyetinin vuife ve ..ıt

hiyetleri ilk idi umumi hC)'etinin toplana
cağr tarihde nihayet bulacalcur. 

3- Taliplerin o güne kadar ihale kanununda muayyen ve kabule şayan olan % 7,5 teminatlarile tel<h t ,,~~ 
rının ayrı ayrı zarflar içine koyarak üçüncü bir tek mazrufla " biltımum şeraiti okuyarak % şu kacJa ıı'efl 
kabul ettiğini ,, yazı ve rakkamla yazarak imzası mukabilinde komisyon reisine saat ona kadar tevdı et 
reslerinin gayet açık ve sarih olarak yazması ve hak ve silinti bulunmaması Hizımdır. . •' ı 'f 

4- Plln, ;artname ve tafaillt resimlerini görmek istiyenler her gün iskan dairesine müracaatla ııab J 
ler. Taliplerin bu müddet zarfında müracaatları !Uzumu ilin olunur. (2837) 



1. 
.uke ri 

~I CJ Sığır r 1 rııı' ırcıı 7' e ı a ınacak 
tı •~ : l.tınen Sıtıa Alma Komisy o-

ı\J.ıreu 
tı tuıncn· • 

tq~•cı soo.ooo ın~n 1940 mali yılı sıi ır 
i-

ır. 

·~ OOo lir d kılodur. Muhammen f 
~ır 26. ha.z \ır, Teminatı 10750 lira d 
b \la.reli tiirn4{) Çe.rıaınba cünü ıaat 17 
~Ilı~ ita en Batın alma komiııyo 
t.ır. 'ral 1Pa)ı zarf usuliyle yapı 

~ ıp er· 

-
-. ' 'le 3 ın 2490 sayılı ka 

'Qı;_ la birr1t maddelerinde istenilen 

1 
"'l~en birı te teklif mektuplarını ih 

Ilı latıtı la.at eveline kııdar aözu ı,: 
det !:ııdır J> alına komisyonuna verm 

a-
e--
e-

-·•ı İldir ~ 08tanedeki gecikmeler ka 
" t • yer1 • 

' 1 ıt ve evaafı her cün Kırit 
"ler atrn al k . -

· (~7~) ~ omııyonunda gö 
12728 

~rp,,,, l(uru 
ı ..:""' s,1 ot alınacak 

( ller1an:; Alma Komisyonundan: 
ı ,54) loıı ku •ık eri garnizonu ihtiyac 
3, lıt~ınızı ru ot alınacaktır. 
t' lıııı•a1ı:1ı: en bedeli (21120) liradır 

-

ı 

tıs t~iltııı at letninatı (1584) liradır. 
~t ltCı·: 20·6·940 perşembe gün Ü 

5 1 oııı.ıı 1 
tl'lektuplan saat 14 do ka -

Et, yağ ve un alınacak 
Mardin Satın Alma Komisyonundan : 

.000 1 - Senelik münakasaya konulan 10 
kilo sadeyağı ile 7000 kilo ıııiır etinin m 
nakasaları 24 - haziran - 940 saat 10 

ü-
ve 

uru 11 de kapalı; 900 ton odun ile 60 ton k 
otun 25/ 61940 ve saat 14 ve 15 de birin 
kapalı ikincisi açık olmak üzere yapdac 

cisi 
ak-

tır. 

eti-
ak-

2 - Bunlardan sade yağmın 825 aı~ır 
nin 1155 odunun 743 kuru otun da muv 
kat teminatı 315 liradır. 

rak 3 - İsteklilerin ve münakasaya iı;ti 
edeceklerin 2490 sayılı kanunun istekler 
göre teminatlarını hazırlıyarak aynı cün 
sao.tte münakasaya iştirak edeceklerini 
şartnameyi görmek ve okumak istiyenle 
de Mardin'de satın alma komisyonuna m 
racııatla bilibcdel alabileceklerdir. 

(2650) 12653 

Koyun eti alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Ko.: 
Edirnede askeri hastane için (76650) 

ine 
ve 
ve 

rin 
il-

ki-
ı ar-o koyun eti pazarlıkla alınacaktır. Paz 
ığı 25/ 6/ 940 salı günü saat 10 da Ed 

ne eski müş i riyet dairesinde sntın alma k 
] ir· 

O• 
len misyonunda yapılacaktır. Tahmin edi 

utan (42157) lira (50) kuruıı ve temlna 
(3123) liradır. Evsaf ve şartnamesi h 
ııün komisyonda görülebilir. İsteklile 

t tı 

er 
rin 

1 öıo:ü geçen gün ve ııaat.te komisyonn g el-
melcri. (2809) 12827 

g .... ~~I') Ur. 

~~:ı~:e kapalı zarf usuliyledir. SIHHAT VE iÇTiMAi M. V 
la""'llJa ) e Edremit'te satm alma ko

b.. ti~tııler'hPılacaktır. Şartnameyi cör 

. 
-

~ ergü• ' d -)Oıııııı. . n ıı aaatın e satın al 
nıUraca.at etıinler. (2624 ) 

12621 

t'ıııiı ~!l'\ı ot alınacak 
sz.lİirnt:ı ~·~ima Komı'syonundan: 

l, taıı ltıı ır1ı1ı:ıeri hayvanatı ihtiyac 
1, !ıttı~ l'U Ot alınacaktır. 
4, lı!ıı.,akJt men bedeli (21120) liradır. 

ı 

~ t~lltıı:ıat teminatı (1584) liradır. 
~tır ... c 20·6·940 ıu-nü saat 10 d 

• 'ck)'f 
a 

S 'oıır, ıı:ı 1 mektubu saat 9 akada 
"r t~ıltııı elctup alınmaz. 
~.,: e kapalı zarf uııullyle ola 

>aı...t411lıııe 

r 

-
-;ııııda h si Edremit utm alma ko 

-~tıılcr P~lacaktır. Şartnamesini cör 
lıl'oıı er ~n iı saatinde satın 

(2623) tına müracaat etsinler. 
-

lb,._ o 12620 
ı·"'iı du 

... >.,~4.r; Soı. n alınacak 
lııı. ~rl il.. 111 Al- KoMİ11011mılarr ı 

"'UJttı .• l 1 llıııt ıçın l.S00.000 lıilo odaa alı 
~ El,~.._tı (lıh~d.di 05,000) liradır. Ma 

. 
'ıfij "<tıt ıı lı • lıradır. 

3 , --~~lllt. 't •~t'fla 940 paıarteıi rünii 111 
• Elıi!,_ ,ı...._ ıf •elıhıp teılim aut 10 da 

.... ~~lt ı. 

t 

!ır aı._ r.tlı ,larf BHIİyledİr, 
"-ı ~~rı.. ~ıtıo .. ını alına lıomiıyonunda 

~ıııe1ı riirıııelı istiyenler if aaatia 
{2sntıııa •iir1caat etılııler. 

. 

ıf. ~, Sa.d 63> t2560 
~., e Ya. ... 

tıı • ' 1i ?'ü gr alınacak 
il ~ır(l · llıen Satın Alma Komisy<> 

ıtr ••• 
~ "'I lliın 

ijlııı t >ltı iht~ birliklerinin 940 mali 
~~ı.:>t ~..... 1>'•cı 72 ton kapalı zarfla 
~ l' -.. ulnıu 

tıj 
2 

trıı111 l ıtur. Muhammen tuta· 
~~/6194~· llt teminatı soao liradır. 

ttıın !:&rıtamba günü &aat 18 de 
~, >apııa.:lt&atın alma komisyonu bi
lt~'liııdttı tı~. Taliplerin muayyen 
~ lı İlıtıe ~ır aaat evelino kadar a-
~ ltııiıttı u~unun 2 ve 3 maddele· 
~~ llJt Ve~ıkalariyle teklif mek • 'I la)orı.a~ı~tlarrnı birlikte sözü 

it~ ttcj~ cıtım etmeleri lazımdır. 
• : lıtr Ciiıı eler knbul değildir. Ev&af 
• 27aıı) ınczkftr komisyonda röril-

? ~, 1(0 12727 
~., }'ut\ oM. 

Ehemmiyetli konefranılar 
Anları Merkez Hıfzıssıhha Müenese -

İllden : s 
an Mer.kez hıfzıssıhha müessesesinde k 

akli ve veliyet tayini hakkında fevkall n -
d -e ehemiyetli olan kan gruplarına ait na 
ari ve teknik olmak üzere haziranın 14 il 
il cuma, 17 inci pazarteııi, 20 inci per:tt 

z n· 
e m-
be clinleri aaat 16 da üç konferans veril e -
c ektir. 

Alikadar olan meslcık aritadaşlarınm a 
ru tarih vo saatlerde bu konferanslara l 
irik etmek üzere müesseseye teşrifleri 

Y· 

' -
t ri-
ca olunur. (2825) 12817 

HARiCiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Hariciye Yekaletindt>n: 
1 - Satln alınacak 1150 teneke ben:ı:. in 

açık ekslltmeğe konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen 5232,50 ve muvakk 11.t 

t emlnat 392,44 liradır. 
u 3 - .MUnaltasa 24. 6 940 pazartesi gün 

aat 16 da Ankarada Vek~lct satın o.im s a 
k omisyonunda yapılacaktır. 

k-4 - Talipler teminat mektup veya ma 
u:ı:lnrını me:ı:.kCir tarihte komisyona tev 
tmelcrl ve vnrtnameyl almak istlyenlerl 
<>k~let levazım müdUrlliğUno mUra<'a.aU 

b dl 
e n 
v a-
n . (2738) 12726 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Nakliyat yaptırılacak 
D. D. Yolları Satıa Alma Ko.: 

a Muhammen nakliye ilcreti (754150) lir 
an takriben (325.000) ton maden kömü 
nün Ereı;li kömiır haV7.asından muhtel 
ıirk imanlarına naklcttirilmesi "şi 28.6 

ol . 
riı if 
T' 
19 
da 

. . 40 tarihli cum11 günli ııaıı.t 15 de Ankara 
idare binasında kapalı zarf uııuliyle ek 

sil tmeyc konulmuştur. 
n Bu eksiltmeye girmek istiyenleri 

3916) liralık muvakkat teminat ile kanu 
n itayin etti~i ve&ikaları ve teklifleri 
aynı ilin saııt 14 de kadar komisyon re 

(3 -
nu -
ni 
isi 

da 

ii:ine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler beş liraya Ankara ve Hay 
rpa$3 veznelerinde &atılmaktadır. 

(2773) 12823 

ASKERlFABRIKALAR 

. 
-

ıı ''' t --~• alınacak ~ •. : "ınen Satın Alma Komı'fiYO· Satılık sandalya ve masalar 
· "'re1· 1iıı 1 •ır. • Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandılı Reis -
> t 40.ooo ·~;ı hastanesinin 94-0 mali inden : 
~~•lltrn 10 koyun eti kapalı zarf Kırıkkale askeri fabrika.tar tekaüt sandı 
t\ı~tı· cııtııacl'e ~onulmuştur. İhaleıi na ait ve mahalli istimalleri olmıyan 

/İş 

ğı 

. 

üs ~ltı t1111ıerırt~ı iünif saat 11,30 da tleri lineleomlu yemek masası ile 13 o 
. t ct\:tır &atın alma komisyonun • dar yerli hezaran yemek sandalyası müı 

lı b ~ t....'...~Uhıunmen tutarı 21600 yede ile satılacaktır. Taliplerin 28·haziran 
otr· tr --..ın.atı ı . 

ka a 

~ 2i tl!ıı it . 620 lıradır. Şart ve .94-0 tarihinde Kırıkkalede müteşekkil he 
t\j • 9o 'ay~18l'ı..nda görülebilir. Ta- yete müracaatları. (2863) 12850 

. 

~t taı~ıar1 ,1 kanunun 2 ve 3 madde· 
l ,,, ~lirıd ıJe birlikte muayyen gün· 
"t~ erı b' ti,,. tıııııar ır saat evetine kadar 

• ı. il trıı • .. Ü 
~ (l ogları oz ge,en komisyona 

1 Adet yol silindiri alınacak 
.. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülu 
M erk.ez Satın Alma Komisy6nundaa : 

Thmin edilen bedeli (7500) lira olan ı l .4 741) Cdcki gecikmeler kabul e-

'V\ 1 12729 ·~~--------------·~~------~ 

1~~;:;111e, makine ve saire alınacak 
ı/'hğ1d:111~.tan/ığı satın alma komisyonundan 

~, ~l~ 'at rnufredatı yazılı altı kalem malzeme, makina ve teferruatı 
a tlı.ıııı ın alınacaktır. 
1 l~~t~ tahmin edilen bedeller her birisi hizasında yazılıdır. 
i, ~dir. e model ve diğer evsafı hakkında komisyonumuza müracaat 

~hııı~arıık ıs li . 1 4 .h. .. d'f • .. .. t 10 d ~~ a 'l' azıran 9 O tarı ıne musa ı cumartesı gunu saa a 
S, daitc8i0Phanede Denizyolları binasında tahkim komutanlığı irtibat 
t li nde rn'· · · k tCt~ Ct bir· . uteşekkıl komısyonumuz tarafından yapılaca tır. 

t ittin ttı ısınir. muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. Pazarlığa 
aı ltı.tltt\lp ahalJi ticaret odasından verilmiş vesikalariyle birlikte ve te

llıq~tı ;eya makbuzlarını hamilen belli vakitten bir saat evvel ver

i · aktindc müracaatları ilan olunur. (2811) 

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

1 Ad. 5000 00 375 00 

tesisatı 3000 00 225 00 

3 " 
5000 00 375 00 

6 .. 29000 00 3175 00 

8 " 
16500 00 1387 50 

8 ~ 
18000 00 1350 00 

12822 

"rıcı s d ~1d~~ ~~~er; s a e yağı ah nacak 
ı' ~;ıı ~lilr.ıe.rı~111: Alma Ko. : 

~ı~ ; tarnaod bir ııe.nellk ihtiyacı olan (15.000) kilo aa.deyağının qağıda 
t1-~1 1f<O ltl\y a ihalesi icra edilecektir. 

-.,. ~ t:!.rııarı ıh kanunıın bu huııus için latedll\i ıeraitte ve ihale aaatlnden 
~~l >.tı~~ Midyat ııntın 8.lmıı komlııyonuna vermlı bulunmaları, 
~ Rııarı Ekıılltmı> Teminatı M. bedeli İhale T. Saati 

ı~ oOO Şekli Lira Kr. Lira Kr. 
· K. z.a.rf 1125 00 15000 00 5.7.40 cuma 10 

(2~) l28t6 

ULUS 

adet buharlı yol silindiri askert fabrikalar 
umum miıdıirltlgü merkez satın alma ko
misyonunca 29. 7. 1940 pazartesi gilnU saat 
15 te knpalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (562) li
ra (50) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle aıa. 
kadar tüccardan olduklarına dair"ticaret o. 
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko-
misyona miıraca.atlan. (2802) 12825 

Taş elması alınacak 
50 adet 0,6 krat aaplariyle beraber taıı dil. 
zeltme elm.aıı, 60 adet 0,8 krat uplariyle 
berat.er ta& düzeltme elması, 60 adet 1 krat 
saplariyle beraber taı düzeltme elması. 

Askcr1 Fabrilt.alır Umum MiidürlütU 
Merkez Sıtrn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edllC11 bedeli (5000) lira olan 
yukarda yazılı üç kalem ve ceıno.n 170 adet' 
taş düzeltme elması Askeri Fabrikalar 
Umum MUdürlüğü merkez aatın alma ko -
misyonunca 26·5-1940 çar5aınba günü saat 
14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olaark komisyondan veri. 
ir. Taliplerin muvakkat teminat olan (375) 1 

1 ira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad

1 
1 

delerindeki veaaikle komisyoncu olmadık. 
arına ve bu iıle alaka.dar tüccardan olduk. 
arına dair ticaret odası ve&ikuiyle mez

lci'ir giin ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (2795) 12786 

1950 ton teshin koku alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür/ütü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

1 

t 
( 

Tahmin edilen bedeli (48.750) lira olan 
950 ton teshin koku Askeri Fabrikalar U

mum Müdürlüğü Merkez. satın alma komis
yonunca 27/6/194-0 perıcmbe günü ıaat 15 
c kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
2) lira (44) kuruş mukabilinde komisyon. 

dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o. 
1 an (3656) lira (25) kuruıu havi teklif 
mektuplarını merkftr günde aaat 14 de ka -
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
d e 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelcrin

eki vcsaikle komiııyoncu olmadıklarına vo 
u iıle alikadar tüccardan olduklarına da. 
r ticaret odıısı vesikuiyle mezkQr ııün ve 
aatte komiıyona müracaatları. (2705) 

d 
b 
i 
1 

12756 

14 kalem ceman 162 ton maden 
yağı alınacak 

A~bri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
M erlıez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (44.250) olan 14 

F 
tı 

g 
c 
b 

kalem ve ceınan 162 ton maden yağı Aıked 
abrikalar Umum Mü.dtlrlüa;iı Merkez sa _ 
n alma komisyonunca 26-6·!140 çarşamba 
ünü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile -
ektir. Şartname (2) lira (22) kuruş muka
ilinde komisyondan verilir. Taliplerin 

d 
v 
2 

muvakkat teminat olıın (3318) lira (75) ku
ru~u havi teklif mektuplarını mezkur gün.. 

e aaat 14 de kadar komisyona vermeleri 
e kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon. 

cu olmadıklarına ve bu iıtle alakadar tüc
ardan olduklarına dair ticaret odası ve -
kasiyle mezkur gün ve saatte komisyona 

e 
ıi 

m üracaatları. (2704) 12755 

M 

20 Ton üstüpü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mıidürlüli1 

erkez Satın Alma Komisyorıundpn: 

20 
Tahmin edilen bedeli (7600 > lira olan 
ton tisttipfl,. ıuıkcrt fabrikalar umum mU

d UrlllğU merkez satın alma komisyonunca 
. 6. 1940 pazartPsl g{lnll saat 15 te kapalı 
rClo. ihale edllecelttlr. Şartname parruıız 
arak komisyondan verlllr. Taliplerin mu· 

akkat teminat olan (fı70) lirayı havi tek
f mcktuplo.rını mczkQr g{lnde saat 14 e 
adar komisyona vermeleri ve kendileri -
n de 2490 ııavılı kanunun 2 ve 3 madde· 
rinde.ki vcsalkle komisyoncu olmadıklan· 

24 
:ı:a 

ol 
v 
il 
k 
nl 
le 
na 
rı 

g 

ve bu l§le o.ltıkadar tUccardan oldukta· 
na dair ticaret odası veıılkaslyle mez.kQr 

Un ve saatte komisyona mUracaatıarı. 
(2703) 12706 

1 200 ton Karabük döküm koku 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
erkez Satın Alma Komisyonundan : M 

12 
Tahmin edilen bedeli (28.20(7) lira olan 
00 ton Karablik döküm koku Askeri 
brikalar umum müdürlüğü merkez satın 
ma komisyonunca 26-6-940 çarşamba gü. 

fa 
al 
nü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 

rtn.ame (1) lira (41) kuruş mukabilinde 
omisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
eminat olan (2115) lirayı havi teklif mek
plarını mezkftr günde saat 15 ıe kadar 

Şa 

k 
t 
tu 
ko miıyona vermeleri ve kendilerin.in de 

90 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerln
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 

24 
de 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına da

ticaret odası vesikıısiyle mezkur cün ve 
atte komisyona müracaatları. (2706) 

ir .. 
12757 

300 Ton toloul alıncak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülil 

rkez Satın Alma Komisyonundan : Me 

300 
Tahmin edilen bedeli (91.650) lira olan 

ton toloul askeri fabrikalar umum mü· 
liığli merkez satın alma komisyonunca 
6/ 1P40 cuma günü saat 16 da kapalı 
fla ihale edilecektir. Şartname (4) li· 
(59) kuruş mukabilinde komisyondan 

ilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
32) lira (50) kuruşu havi teklif meık· 
lannı mezkQr günde saat 15 ~e kadar 

dür 
28/ 
zar 
ra 
ver 
(58 
tı.ıp 

ko misyona vermeleri ve kendilerinin de 
O numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 249 

dek 
ve 
dai 
ve 

MiLLi MUDAF AA VEKALETi 

Otomatik Telef on ve malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekaletı Satın Alma Komısyonun
dan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 2000 lira o
lan dört kalem otomatik telefon ve malzc· 
mesi 14-haziran - 940 cuma giınü saa 11 de 
Ankara'da M. M. v: satın alma. Ko. da pa
zarlrkla satın alınacağından isteklilerin 300 
liralık kati teminatları ile birlikte pazarlık 
gün ve uatinde mezkQr Ko. da bulunmala-
rı. (27S6) 12766 

Hayvan velensesi alınacak 
M. M. Yeki/eti Satın Alma Komısyo

nundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 2200 lira 
olan 200 : 250 adet hayvan velens~si pa • 
zarlrklı ıatın alınacaktır. Pazarlıgı : ı 5 - 6 
- 940 cumartesi günü saat 11 dedir. Kati te
minatı: 330 lira olup nUmune ve ıartname
ıi komisyonda grirülür. Teliplcrin muay -
yen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko, da bu -
lunmaları. (2791) 12801 

Gedikli Erba§ hazırlama orta 
okuHarma talebe alınıyor 
1 - Kayseri'de Gedikti Erbnı hazırla· 

ViLAYETLER 

Hükümet konn~ı inşaatı 
Hakkari valiliğinden: 
Keşif bedeli M2.490 lira 16 kuruş

tan ibaret bulunan Hakkari hükümct 
konağı inşaatı 20.6.940 perşembe günü 
ihalesi yapılmak üzere kapal\ zarf U· 

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

ı - Bu işe ait evrak §Unlardır. 

A - Proje 
B - Huliisai keşfiye 
C - Elektrik tesisat keşfi 
D - Ölçme cetveli 
E - İhzarat ve imalat (seri döpri) 

bordroları. 

F - Mahal listesi 
G - Dahili elektrik ve sıhhi tesi

sat umumi fenni şatnameleri 
H - Hususi şartname Bayındırlık 

genel ve yapı işleri fenni şartnamele
ri 

ına orta okulunun I., il., III. sınıflarına, 1 - Eksiltme şartnamesi 
Kırıkkale'do Sanat Gedikli Erbaş hazırla- J - Mukavele projesi 
ma orta okulu ile Ankara'da Musiki Gedik· • 2 - Bu evrak ilanı yapılan mahal
li Erbaı ha.zırlama orta okulunun yalnız 1. }erin Nafıa müdürlüklerinde görülc
sınıflarına önümüzdeki eylulde baılıyacak bilir. 
olan 940 : 941 derı :yılı i'in talebe alına • 
caktır. 3 - Eksiltme 26.6.940 çarşamba gü-

2 - htekll talebelerin türk ırkından ol· nü saat 14 de Hakkari defterdarhğın
rn111, kendlılnln ve alleıinin kotü hal ve dan müteşekkil komisyonda yapıla -
şöhret sahibi olmaması, sıhl muayC11ede caktır. 
satlam çıkması ve yapılacak seçme una . 4 - Eksiltmeye gireceklerin 6874 
vmda kuanmaaı ıarttır. lira 51 kuruş muvakkat teminat akçe-

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına a- si v ermesi ve bu işe mahsus olmak Ü· 
tınacak talebenin yaş haddi: zere eksiltmenin yapılacağı gunden 

Sın;f Yaı 8 gün önce Hakka ri vilayeti ehliyet 

il 
14 17 vesika komisyonundan alacağı ehli -
15 : 18 

Ilı yet vesikasını ibraz edeceklerdir. 

Gedikli Orta .. • .. .. 16 : 19 
olmak. 

Bu yaelara alt boy ve ağırlık hadleri aa· 
kertik ıubelerindeki askeri liseler ve orta 
o~llır talimatının 71. mıı.ddesi özlerine 
uygun olması lazımdır. 

4 - Her Uç okulun L sınıfına istekli o· 
ıa.,ıarm bet sınıflı ilk okulu bitiımie ol • 
ınaları ıarttır. Orta il. ve 111. ıınıflara gi
recek olanlar, bu sınıflara terfi ettiklerıne 
dair tahsil vesikası veya ıchadetname gös· 
tereceklerdir. 

5 - Hangi aınıfa iıteldl oluru olsun iki 
yıldan fazla tahsili terkctmiı olanlar ve c
velce Gedikliden veya askeri okuludan çı
karılanlar alınamazlar • 

6 - Kayaerl'de Gedikli Erbae Hazırla • 
ma orta okulunun her Uç &ınıfı ile Kırık • 
kalede Sanat Gedikli Hazırlama orta oku· 
tunun I. sınıflarına köylü iııtekll, Ankara 
Musiki Gedikli hazırlama orta okulunun I. 
sınıfına muıikiye hevesli şehirli istekliler 
alınır • 

7 - Yulcardaki şartlan haiz istekliler 
10/Hazirandan itibaren bulundukları yerin 
;ıskerlik ıubeıine mUracaat ederek difer 
kaydükabul ıartlarlyle müracaat yollarını 

ciirenmelerl ilin olunur. (2446) 12449 

Askeri Orta okuluna talebe 
almıyor 

1 - Konya askeri orta okulunun her ü~ 
sınıfına da önümüzdeki eyliilün birinci gü. 
nü ba.şlıyacak 940 : 941 derı yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - İstekli talebenin türk ırkından ol • 
ması, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve 
şöhret sahibi olmaması sıhl muayenede 
sağlam çıkması ve yapılacak sc,me sına • 
vmda da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaıımı 
büyültmüş veya küçültmiı:ı olanlar, kendı 
okullannrn ıınıf ııeçme aınavlarrnda ipka 
veya bütünlemeyo kalanlar, yaşları, boyla
n ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

4 - İsteklilerin, şimdi okudukları okul
larda tahsillerine devam etmekle beraber 
10/Ha:ı:irandan itibaren bulundukları yer • 
!erdeki aakerlik oubelerinden diğer kaydil· 
kabul ıarttarlyle müracaat yollarını öğren
melerini ve buna cöre de kaydükabul ka • 
iıtlarım en ıeç 30/temmuz/940 tarihine ka. 
dar tamamlamıı olmaları lizımdır. (2445) 

12448 

Ocak ve kazan alınacak 

M. M. Yeki/eti Sıtrn Alma Komisyo -
nundan : 

Beherine tahmin edilen fiyatı 600 lira 
olan üç tane vagon için yemek ocağı ile 
bu ocaklar için beher kilosuna 200 kuruş 
fiyat tahmin edilen on iki tane muhtelif 
ebatta bakır kazan 17 /haziran/940 pazar
tesi i:Ünü saat 11 de pazarlık suretiyle sa
tın alınacaktır. hteıklilerin 396 liralık ka· 
ti teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 
saatında Ankarada M. M. v. utın atma 
KO. da bulunmaln. (2822) 12829 

Zayi - Aakert ıedikli mektebinden al -
dığrm şehadetnamemi kaybettim. Yen isini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Samanpazarı Uzun yayla sok.1k No. 
6 Mustafa Akıl Ançel 2336 

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

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
(2744) 12744 

Elektrik tesisatı 
E/Azıt Nafıa Müdür/üğunden: 
l - 17197 Ura 9!> kuruş bedellkeıttu 

memleket hastanesinin elektrik tesisatl 
l. 6. 940 tarihinden itibaren 20 g{ln mUd -
dcUe 20. 6. 940 pervembc gUnU ııaat 15 te 
ihalesi yapılmak Uzere kapalı zar! usully
le eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Du l&ıe alt evrak ounlardır: 
A - HUlfısalkcşi! 
B - Fenni varlname 
c - Eksiltme oartnameııi 
D - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genl oartnamesl 
İ&tekliler bu evrakı ElAzığ nafıa mü

dUrluğUnde her gün görebilirler. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 1289 lira 

84 kuruoluk muvakkat tf'mlnat akçesiyle 
nafıa mUCILirlUğllndPn S ı;:iln evet alınmıo 
ehliyet vulka.sı, ticaret odası vesika.siyle 
birlikte mtiracaatıan no.n olunur. 

(4646/ 2685) 12683 

Kapalı zarf usulile münakasa 
ilam 

Edirne !skan Müdürlüğünden: 
l - Edirneye 15 kilometre mesafede bu

lunıuı ve Sırpsındığı nahiye merkezi olan 
Sarayakpınarında 25 ve 12 kilometre me
safede Ekmekçi köyünde 25 ve U:ı:.unköp
rU knzaııının Kurtbey köylinde 40 ve Ço· 
banpınar köyünde 15 ve Hamldiye köyUnde 
20 ve UzıınköprU knsabasında 75 ve İpsa· 
la kaz.asının lbrlktepe köyünde 50 ccman 
250 göçmen evinin inşaatı. yalnız kerestesi 
hUklimet tarafından VC'rllmek Uzere toptan 
veya. grup halinde eksiltmeye konulmuo· 
tur. 

2 - Umumt keşif tutarı Edirne merkez 
kaı:aııına bağlı köylerdeki evler lı;ln 14910 
lira 16 kuruş ve UzunköprU kazası merke
ziyle köylerindeki evler iı;ln 54684 Ura 98 
kuruştan ve İpsala kazasının İbrlktepe. ev
leri için 17698 lira 21 kuruş olmak üzere 
cemaıı 87293 lira. 35 kuruştan lbaretur. 

3 - Ekslltme 20 ha.ziran 1940 perşembe 
g{lnU saat 15 te Edirne lskAn mUdUrlllğUn
de mllteşckkll komisyon tarafından yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usullyledlr. 
5 - Mün:ıkaııa şartnamesi plO.U ve ıı:ılr 

evrak 436 kuruş mukablllnde Edirne lskfuı 
mlidllrlllğündcn alınabilir. 

6 - Muvakkat teminat akçeııl Edirne 
merkez kazasının Saraynkpınıır ve Ekmek· 
çl k öylerinde yapılacak fıO ev için 1118 Ura 
26 kunış U:ı:unköprfi kasabsında 75 ev için 
1S12 lira 7 kuru§ ve Uzunköprü Kurtbey 
köyünde 38 ev iı;ln ııss lira 37 kuruş ve 
Uzunköprü Çalı kl:iyUnde 22 ev için 640 li· 
rn <16 kuruş. UzunköprU Çobruıpınar kö· 
yünde 15 ev için 463 lira 42 kuruş ve İpsa
la knzaııı İbrlktepe evleri için de 1327 lira 
36 kunıv olup 250 ev için teklif verecek • 
ler için de 6r.47 lira - ku~tur. 

7 - Teklif mr.ktupları eksiltme saaUn. 
den bir saat eveline kadar komisyon bao
kanlığu• tevdi edllmtş bulunacaktır. 

8 - Eksiltmeye talip olanların ehliyet 
vesikalarlyle birlikte mllracaatıarı lüzumu 
ll~n olunur. (4602/ :!672) 12673 

Parke inşası 
Samsun Belediyi! Riyasetinden: 

Samsunda. Go.zl caddesinin Osmaniye 
caddesi ile lise arasındaki kııımının parke 
olarak yapılmaııı ko.plı zart usullyle mu -
nnknsayn c:ıkarıhruştlr. 

l - Muhammen bedel: 11153 lira 92 ku· 
nıştur. 

i vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
bu işle alakadar tüccardan olduklarını 
r ticaret odası vcsikasiyle meT.kftr ııün ı 
aaatte komisyona mliraeaatları. (2784) 

12824 '---------------·----------

2 - Muvakknt teminat: 836 lira 65 ku· 
ruştur. 

3 - İhale 24{!0 sayılı arttırma ve eksilt
me ko.nununa tevfikan ve 24. 6. 940 pazar· 
test gUnll sant 15 te Samsun belediyesi dil· 
imi t'ncUmenı huzurunda yapılacaktır. 

1000 
lf>O 
125 

4350 
300 
200 

adet 

Kereste 
O, 16 x 0,22 x :1,60 M. 
O, H X 0,16 X 7,50 .. 
o. 25 x 0.25 x 2,20 .. 
O.OG5 x 0,25 x 4,00 .. 
o. 14 x 0,14 x 2.00 .. 
o. 10 x 0,10 x l.00 .. 

ah nacak 
ebadında çıralı çam kereste 
ebadında çıralı çam kereste 
ebadında çıralı çam kereste 
eba'1ınrta çıralı çam kalae 
ebadında dlobudRk veya me§o 
ebadında dişbudak veya meşe 

Askeri Fabrikalar Umum Müdüılülü Merkez Satın Alma Komisyoaundan : 

Tahmin edilen bt'dell (35833) lira (50) kuruıs olan cins, ebat ve mlkdarı yukan· 
d yazılı altı kalem kereste askeri fabrikalar umum rnUdilrlUğU merkez satın alma 
komlsyonunC"a 27. 6. 1940 pcrecmbe ~nU saat 16 da kapalı :ı:.arfla ihale edilecektir. 
Şartnrune (1 ı lira (80) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Tallplerln muvakkat 
teminat olan (2687) lira <52) kunı§U havi tel<llf mektuplanuı mezkCir günde saat 
on b~e kadar komisyona vermeleri ve ke ndilertnln de 2490 sayılı kanunun 2 ve 8. 
maddelerindeki veııalkle komisyoncu olmadıkhlrına ve bu fıle alak"dar tüccardan 
olduklarına dair ticaret oda.il veıslkaatyle mczkOr gün ve aaatte komisyona mllra· 
caatıarı. (2728) 12768 

Daha. fazın malumat almak ve gerekli 
şartname ve keşlfnaınC'lerl görmek lstiyen· 
ler belediye bıışmUhendlsllğlne veya encU· 
mene mUracaat etmelidirler. (4633/ 2710) 

12708 

Kiralık Plaj gazino ve teferruatı 
lıtan~al Belrdiyrıiıııfu : 
Flor1n plajları yeni yapılan raz:na n muıt~mİ· 

litı da dıhil oldafıı halde iki ıme mıiddetle lıirı· 
ya nrilmelı iizrre kapalı urf uoliJle erlrrına:r-
1-:onolmuıtor. Senrlilı kira mıılıammeai Z3000 lira ,., 
i!k teminatı 3450 liradır. Şırlname 115 lıoroı 111•ltı· 
bilinde helcdiye rnılak nıiidurliifünden ılnıualıtır. 
ihale ZO haziran 940 per~cıfte rwıü saat 15 ft 
daiıni encii-nde 7apılacaktır. T ıliplerİD ilk temi· 
ut makbıız Teya mektapları 940 7ılıaa ait ticarel 

-7-

oduı nıikaları n prtaalltt'ıİ mucıb· ce ıbruı ll
uıa celcn dıfu nuıkle 24 O uuıııııra lı kacıınıın ta• 
rifatı çureıinde bazırlıyacal:ları telılıf ı:ı lctupları· 
nı ihale cıinii aaal 14 de h d r daımi encıımcıı.e ver• 
-ıui liıımdır. (4623 266 ) 126::9 

İnşaat mi.inakasası 
Edirne Beden Terbıyesı Bolg si Baş. 

kar.lığından : 
Keşif bedeli 31125 lir SO kuru 

dlrnc spor kulübıl bin ı ınş sı 
mUddetle pa.:ı:arlıkla munaltn.38.YO. 
mıştır. 

olan F· 
ç hafa 
çık rıl· 

l - 1Jıalesl l . 7. 9SO tarlhlncl p zarte 1 
gUnü saat 10 d:ı. vilô.) tt yapıl c lttır. 

2 - Talipler keşi f v rl'lk ııı hususi 
ıartn!lme cks itme ş:ırtn m tnı mukav le 
projelerini Ankurad:ı ı 1 d re torıtıkte 
lstanbulda Nnfı!l ınüd rlü und ve Ed.r
nede böl~e blno.sında gor b lırl r. 

3 - Muvakkat t eminat mil:lnn 2334 lira 
H kuruştur. 

4 - i stekliler ihale r,iinU temln-ıtıan v 
s:ılr kanuni evrakları ve en nı a ı ve b r 
defada 10 bin lırnlıl: bir bina 1 iol muvaf
fakiyetle yapUklnrımı dnlr mus:ıddak ve
sıkalariyle beraber komi yon r yııs tine 
müracaat cd<?cckl rdır. 

(4789/ 2531 12831 

Harta yaptırılacak 
Çanakkale Beledıyesınden : 
1 - Çanakkale ~sa.basının meskfuı ve 

go.yri mesl:fln 225 hektarlık sah nın hali ha
zır harıtasiyle bunu çcvrelıyen 40 hektarla 
265 hektara varan sahanın l 4000 mikyaslı 

miınhanıli tekaomotrclık hari tasın n yenı -
den alımı işi yirmi gun muddetle ve k:ıpalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çı .arılmı tır. 

2 - İşin maktu bedeli S500 lıra;iır. 
3 - Muvakkat teminat 412 lıra 50 k-u • 

ruştur. 

4 - Eksiltme 27-6-940 perşembe gunü 
saat 15 de Çanakkale bcledıye binasında 

müteşekkil eksiltme komisyonu tarafından 

yapılacaktır. 

5 - Ebiltmeye iııtirak edeceklen n b~ -
lediyclcr imar heyetinden iştirak ves kası 
almaları ve bunu teklıf mektuplarına koy
maları lazımdır. Şartn:tmeler Çanaldtale 
belediyesindC11 ve Ankara belediyeler imar 
heyeti fen şefli& indcn parasız alınab'lir. 

Teklif .nektuplarının tayin ed len gunde 
saat 14 de kadar Çanakk"le Belcdıye reis• 
liğine verilmC$İ ve yahut posta ile bu sa • 
atten evci gonderilmis bulunması lazımdır. 

(4788-2833) 12832 

Kamyon karoseri alınacak 
1st.anbul Belediyesinden: 
Mezbaha ot nakliyatı işlerinde kullanıl -

mak uzere lıizumu olan 14 adet uzun ve 6 
adet kısa kamyon karoserisi kapalı zarf u
ısuliylc eksiltmeye konulmuştur. Mecmu • 
unun tahmin bedeli 19.000 lira ve illt temı
natı 1425 liradır. Şartname 48 kuruş muka
bilinde fen i~leri mudurlu un.den alınac (
tır. İhale 1-7-940 pazartesi gunu saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. Talipler n 
ilk teminat makbuz veya mektupları, 940 
yılına ait ticaret odası vesikalarıylc 2 90 
numaralı kanunun tarifatı çevrcsınde h • 
zırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale gu
nü saat 14 ae kadar daimi encumene ver -
mel eri lbmıdır. ( 4818-2838) 12836 

Mezbaha yaptırılacak 
Samsun Belediye Riyasetinden : 
Samsun'da yeniden yaptırılacak olan as

ri ve fenni mezbaha binası iki defa ;ıpalı 
ı:arf usuliyle munakasaya çrkarılmış ise de 
talip zuhur etmediğinden pazarhkl3 talıbi
ne ihalesine karar verilmiştir. 

1 - Muhammen bedeli 77784 lira 16 kÜ
ruştur. 

2 - Muvakkat teminat : 5139 lira 21 ku
ruştur. 

3 - Bu iıe ait evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi hususi ve u-

mumi şartnameler. 
B - Mukavele projesi, 
C - Keşif ve keşif hulasası, 
4 - İstekliler bu evrakı Samsun bele .. 

diyesi başmühendisliğinden 389 kuruş mu
kabilinde satın alabilirler. 

5 - İhale 2490 sayılı kanun hukümlerinı 
göre ve 3-6-940 tarihindc.-ı 4-7-940 pcrşc.'11-
be gününe kadar bir ay mud.detle encumc • 
nin toplandıı:ı pazartesi, perşembe gıinle -
ri saat 15 de daimi encümen huzurunda pa-
zarlıkla yapılacaktır. (4790·2830) 12830 

llan Tashihi 
Edı'rne /skin Müdurlut unden 
Ulus gazetesinin S, 9 haziran 940 tnrihll 

nüshalarında intişar eden viliyctımız bol
gelerinde yaptırılacak geçmen evlen ek -
ııiltmcsine ait ilanımızın ikinci maddesin -
deki İpsala kazasının İbrik tepe evlen ke
~if bedelinin 17698 lira 21 kuruş oldugu ya.. 
zılacağı yerde sehven 1327 lira 36 kuruş o
larak yazıldığı goı'ülmüştlir. Keyfiye tashi-
hen ilan olunur. (4782-2836) 12334 

M. M. V. Hava Müst~sar-h P.'1 

288 kalem çelik alınacak 
M. M. Vekiletı Hava Satıa Alma Ko.: 
1 - ZS8 kalem çehk k p lı arfl:ı ek· 

siltmeye konulmuştur. Muh:unmen bedeli 
(80.000) lira olııp ilk tcnvnat mı t rı 
(6000) liradır. Kapah zarfla ekı:ı tmesl 
30/ 7/ 940 salı ~unu saat 11 de hava satın 
alma komisyonunda yopılacnktır. 

1dari ve fenni şartname her gun oglcdeıı 
sonra 4 lira mukabılindc mez,,.'-ür kom S· 
yondan alın.,bilir. . 

İsteklilerin kanunun ikinci ve uçiıncı.i 
maddelerinde yazılı vcsai.kle birlıkte ılk 
teminat ve teklıf mektuplarını muayyen 
saat en bir saat evel ne k;ıdar kom svona 
makbuz mukabili vermeleri. (2 17 ) 12 o 

Ustunc alınacak 
M. M. Vekiletı Ha\•a Satın Alma Ko: 
ı - 9 adet nUmunı sin g ·re, nlaU c r

rahlye wıtuncu pazarlıkla satın alın:ıcak
tır. 1steklılC'rln munyy n gUn ve s:ı'lt o
lan 15. 6. 940 günü saat. 10 H ava s3tın al
ma komisyonuld::ı bulu.nınal:ırı . 

( 2813 ) 12839 

20 Sıhiye çantası alınacak 
M.111. Vek§lct.ı Hava S tın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - 20 adet aıhiye çantası pazarlıkla sa

tın alınacaktır. İstcklilerın muayyen gun 
ve saate olan 15·6·940 C. ertesi cunu saııt 

11 de hava satın alma komisyonu."lda bu-
lunmaları. (2842) 12838 

Zayi - Ankara Beledıyesindcn aldı ım 
2189 numaralı şofor ehliyetimi knybett•m. 
Yenisini alacagımdan eskisinin h kmu ol -
mııdığı ilan olunur. 

Şoför Halil Koseer 2334 
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GELiNCiK SiGARASI ÇIKTI. • 

E• mllftnl1pe•enn1!rl 1de dalill olduiu halde her sınai toton 
tlr>'81'1•fbllneDJDDn eımek azmında bulunan 

J:N.HISARLAFI iDARESi 
bu kerre plYl(IBtlftarzeftlil uçlu ~e uçsuz GELiNCiK slftaraslle, 
lçlml tadı.veJit_kalu elmakla ~erıaber mevcut nevllerden daha 

ln~e bir sltara ara7an tir· 
yakl zDmreslnl tatmine ça• 
ıı,mıştır. 

9 
Bu evsaf, bilhassa ha

1
• 

yanlar ıaralından ...... • 
dılı lçla GELINIJIK, &)'Dl 

zamanda onlarında •il•· 
rası olaeaktır. 

OKULLAR 

Talebe alınacak 
Deniz Ged/leli Erbaş Orta Ol:ul •üdlr

IUfünden ı 

1 - Bu yıl Deniz Gedikli Erbaş Orta o
kulunun her üç sınıfına da talebe atına -
caktır. fııtanbutdan istekliler doğruca Ka
srmpaas'daki mektep müdürlüğüne, diğer 

mahıılterde bulunanlar Askerlik şubeleri -
ne müracaat edeceklerdir. fstidaya şunlar 
bağlanacaktır: 

a - Fotoğraftı nüfus cii?:danı veya no -
tertikçe musaddak sureti, "yaş düzeltenler 
ven tashih ettirilmiş nüfus ciizdanı kabul 
edilmez" 

b - Beş smıftı ilk okut şehadetnamHİ 
veva orta okut tasdiknamesi "doğrud8J1 

doirruya sınıf ge<;ml'k ve 'lehııdetname veya 
tasdiknamenin üzerinden bir sene<'ten futa 
zam3n v~memis olmak tizımdrr." 

c - Ü7.erinden bir sene rec;memis c;ic;ek 
ası ldi.Y.ırlt. 

d - Gerek kendisinin, ır:erekse ııilsitesi
nin türk ırktnd:m olmll,sı. kötü ahtlk ve fe
na ~hret sahibi olmadıklarına ve mılhtdl -
mivetleri bııtunmadıihna dafr 1ıüınühıı1 kl
fıdı. 

2 - Birirıd sınıf !cin yas 12 vi bitlrmis 
ve 115 yı bitirml'1Tliıı bulunmak. ikfod ve ü
ciincii smflar kin de birer yas fıırkh bu
lunmak lll:ı:rm<tır. 

3 - 'Rn ?'l~lıırıı :tit bov ve alhrhk had -
leri mektep müıtür1ii vUnde ve Aıık~rlik su
bt'lerindeki askert lise ve orta okullar ta -
limatının 71. maddesi ÖT.terine uyırun olma
lıdır. 

4 - İsteklilerin bu sarthırd~n maada de
niz haııtaneııinde yapılacRk tıhi muayene -
de s:ıvtam tıkması ve yrmıtıcak seçme sı
navmd:ı kazanmaları dıı tbımdır. 

S - Vukıırdalri ıartlan haiz talebelerden 
birinci srnıfı kaydolunmak isfrrenler t -
hu:irandan itibaren ve ikinci. Uciincil ıımıf
lara kavdolunmalr istivenler bu ımıftann 

440 tt'driıı:ttı erken ba.,hncRimdın - ite • 
meıı f'Vrıı.lı:ivle bh·likte rnl'kte1' miiıfürlilv6-
ne mürac11atları illln olunur "452•-"~"'" 

1M!9 

:B·,.. ,_!M:ı arAnıvor 
Harf' f>lcutu K"mut1tnlrlrnd11n : 
H.ııırp okulu aııı-ıh:t!'tlı~t milnh11Mir. fvi 

bir a•cı temin ~ilmesi tnR1'adlY1e 75 ı:rn 

ücretli hir ucı deneme lte ııhnacrtlrtır. Tıı
lip1~n ?n-~-QA(l tarihine kıııh .. r>1nıla mü -
t"&cııatları . (281\2) 12845 

A f ı:"VA7,JM A~l~ı tr.t 

Bu~day naklf"ttirilecelc 
Anl:ara Levazım Amirliii Satın Alma 

1Comisyonund1tn : 
1 - Ankara ıilolarından atmanıık ıtöste

ritecek değirmene nakledilecek SBOO ton 
buidayın nAkliye acık eksiltmesi 28-6-940 
saııt 15 de Ankara Lv. llmirtiti satm atma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - MuhRmmen bedeli 4640 lira Uk te -
minatı 348 liradır. Şırtnıunesi komisyon -
da ıtörülür. f "tr-klilerln kanuni veııikı\1arla 
beJll "kifste komisyonda bulanmııtan. 

(1851) 11844 

Taze fuulve alınacak 
Anbra Levazım Amirlili Satın Alm• 

ICo.: 

ANKARA BEL 

Sayın Ankara 
Ankara B~lediy~ııi•• • 
Evelce ilin edildiii ve 

yemizin Yeniıehirdeki ~ 
aında fabrikadan teslim 
tiyle ıu tarife üzerindea 
maktadır: 

A) Bet kalıba kadar be 
kalıp 

B) Beşten on kalıba ka 
beher kalıp 

C) Ondan yirmi kalıba ır.ı 
dar beher kalıp 

D) Yirmiden fula 
kalıp 

Uhdesine ihale yapıl_, 
bir bayi yoktur. Arzu edell 
gün sabahları saat bette• 
saat on dörtten yirmiye 
dan doğruya fabrikaya m 
tediği kadar buz mübayU 
Şehir dahilindeki yirınl 

perakendeci dükkinlarnıcl& 
loau üç kuruşa satıl 

(2793) 1 

Kinlıtt dükkan ve 
Ankara Bel~diyesinden : 

Teminat Kira bedeli 
Lira Lira 

318,75 4250 Mu 

67,50 

91,43 

20,70 

hane 
900 Halde41 

kAn 
1219 ( Sıhat • .ı 

karı111ııCIS 
durak 
biiyük 

276 latuyoııclıt 
romu 

Yukarıda mahal ve kir• 
le teminatları yazılı Be 
gayri menkuller ihale tari 
haren 31. 5. 941 tarihine 
mek üzere ilin edildiii 
çıkmadığından ihateı.ı on 
mış olduğundan prtname 
istiyenJerin hergiln Ene 
ne ve isteklilerin de 18.6.~ 
saat 10,30 da Belediye 
müracaatlan. (2846) 

Biaildet aab'
Ankara Belediyesinden 1 
Belediye müzayede aaJo 

940 cuma günü saat ız,30 
marka 18 adet piıikletin 
olunur. (2841) 

Sablık teneke,_ 
Anl:ara Belediyesinden : 
1 - Depodl\ bulunan 590 

llfn ve 282 adet adi ki ceman 
zat1rkla satılacaktır. ..ı 

2 - Muhammen kıymeti (l~ 
Jcur111tur. 

3 - Teminat (27) lira (5$) 
4 - Şartnamesini ıormek 

beT da encümen kaleınine •&ae 18 6/ 940 salı ıünü ... t J 
di7e encümenine müracaatla"' 

1 - 1000 kilo taze fıurulva pazarlıkla __________ _. 

ekııtltmeal 14. 6. 940 uat 11 de Ankara 
Lv. lmlrlltt atın alma komlayomında ya-
pılacaktır. y ·ı -•--

2 - Muhıtmmen bedeli 9M lira kAtl 9f1 yonca au.a 
teminatı 147 liradır. (28M 12847 Etlil:te Vet~riner Bal:uri 

roloji •üe11ezesi Direl:torl 
Koyun eti a)macak 1 - lıılUeueaede mevcut 

An.tara Lnazım Amlrlili Satın Atma v&Dlan ile IMll'om beygirleri 
ICo.: 60.000 kilo yqU yonca ~ık 

1 - 7000 kilo koyun etinin pazarlıkla konulmuştur. 
ekıılltme11! 14. 6. 940 ıaat 14 de Ankara 2 - Tahniba edilen bedeli 
Lv. lmlrlltl eatın alma komiayommda ya- 3 - Muvakkat tenıbıab 1 
pılacaktır. banka mektubu veya veıme 

2 - Muliammen bedeli 2800 lira kati devletçe kabule şayan hutD9 
nat olarak kabul olunur. 

teminatı 420 liradır. (2855 12848 4 _ İbalt!8l 28. 6. 9tO 

T kabaı_ 1 ----•- l 13 tedlr. Buna alt tartıaame aze x a Jnu;&11 bedelsts olarak ~ur. 
Anbra Levazım Amirlifi Satın Alma 5 - 2490 sayılı kanunda 

IC.o.: hal• olan leteklllerln mu~ 
1 - H .000 kilo taze kaba#tn pazarlık- atte Ziraat VekAletl m~ 

la ekalltmeııl 14. 6. 940 saat 16 dıı Ankara tünde topl~ak olan l&tllt 
Lv. lmlrlltt atın alma komisyonunda ya- yonuna müracaat etmeleri. 
pdacaktır. (2845 

2 - Muhammen bedeli 980 lira kati te-
minatı 147 liradır. (2836 12849 .111111111111111111111111111 -------M. M. V. DENiZ LEVAZIM -

2 adet tezgah alınacak § Y enitehir Demi 
'il. 111. V. Deniz lılerl:ez Satın Alma Ko- = runc sokak (3) 

misyonundan: 
l - Müteahhit nam ve hesabına alına -

ak olan bir adet torna ve bir adet pllnya 
tezıihınm pazarlık eksiltmesi 15-6-940 ta
rihine ruthyan cumartesi ıunü saat 11 de 
Vekllet binumda komiıyonda icra edile • 
cektir. 

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

3 - Şartnamesini ıiSrmek iıtiyenlerin 
her ırün ve münakasaya ıirmek isti1enle -
rin de belli itin Ye saatte komiı1ona bd 
teminat ve kanuni belaeleriyle bilrikte ko
misyona müracaatları. (2764) 11769 

Yangın tulumbaı-r alınacak 
Kırrlrhle Nahiyesi lhtı-,ır Heyetinden: 
Kınkble bahlydinin itfaiye tetkilitına 

bir adet emme baıma elle kabili nakil 7&11-
pıı tulumbası alınıcaktır. Muhammen be -
deli 350 liradır. Taliplerin % 7 ,S depqzit 
akçesiyle birlikte 19-6-940 ç.arıamba cünü 
Kırıkkale ihtiyar heyetinde DJİ.ıteşekkil ko
misyona mi.ıracaatları ilan olunur. 1285.2 

.. 
: evin d&ıt ıenit oda 
5 niı boldan ibaret ol,. 
5 katı kiralıktır. Tel: 
~111111111111111111111111111 

YENİ SİNEMA 
Bu pce ııaat 21 den 
illbııren tenıoıllAUı yu 

tarlfeal 

HALK SİIEMASI 1 SUS stlt 
Bugün bu gece 

Otuz ikinci avCJ alayı Saat: 1' • ıt • 

TOSUN PAŞA 
filmiyle bqhyor 

Fiyatlar : Salon ZO • 
Bal. JS - Looa 150 

GUndtıs tun tarifedir 
Saat~ u.ao - ıe.ao da 

Bttr'UK ATE8 
Saat : 18.80 da 

Katmuelı. Bebett 

8q rollerde: 
LHlte Bebka • nora 
'Rob8'1n. 
Kabramanlılr - luıy«:aa 

SeaulU' 
But : H..80 - 1&IO -

11.ao " 21 da 
Saat 12,lŞ te 

ucu m&Une 
Kıml ....... ~ 


