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Paris üzerindeki tehlike _J 

• • Paris gittikçe tehlikeye gırıyor 
Almanlar tazyiklerini arttırdılar 
Fransızlar kahramanca çarpışıyor. 

Paris a(ık şehir ilan edildi 
şehrin i(i.nde harp olmıyacak 

Paria'in vaziyetini ve tebliğle inmleri geçen mevkileri gösterir harita 
Almanlar 120 fırka ileri sürdüler 

Frika ve 
4cl • 
enız ... 

~>'' FGJih Rıfkı ATAY 
Q1: ıo h"~r .. .. h b • 

11 
ı '\l an gunu ar e gır-

"ı tdıaı.,~ J> lıudu1hu 111Jakt llcıl· 
' t .... , F"'h • · 't'f u rer'in genelkur· 
t,t~:~e.n henüz bir vazife 
tııt t o ~ 
~ delli . tünden beri Akdeniz, 

d~.linden daha kapalı ve 
.... ıt h· ı-

' "ll•ey il ıne geldi. Cebelüt-
't''-rrıd: "~ Çanakkale boğaz

J>oat' tımdi, kara sularında 
t ~I')> t il "apurlanndan gayri, 
t~ıleti ~Yl'areleri ile İngiliz ta· 
4.~·"r'*'ııtı olaşınaktadır. Abluka 

1 'da) •dasını, bizzat Akde· 
telerjlldllrından, Afrika'daki 

"- d,._ t en ve cihan ticaret 
d~ltı, ıs~:rit etmiştir. Bir ingi· 
tl\1

1etleri . • 1918 harbinde iti
' )''Ya ~hl\. müttefiki iken da-
~ itr bir 

1 hyaçlarını yetiştir
'jlcte İd~eaele teşkil ettiğini 
det et )alnı. Bugünkü vaziyette 
.. ec, rıı,iıt kendi stoklarına ve 
,' b" •erı dut iç kaynaklarına, 

'-1 eyj ol e mahsul mevsimi hiç 
. '~leke~ll~ığı aöylenen Bal· 
~ erıne iatinat etmek-
~ h 

, 'rt,) 
~ ~ll\ b"~ bakılacak olursa, 

•1 11;ıtllsı ı 1
•saa bir İngiliz • 

111:1 odu· ·· ''t'in gu goze çarpar. 
"1 ~ıaır' ~e hususiyle, cenubi 

··--'- :berıiıc "Uatralya ve Hindis
' ıı_ lttRilt kaynaklan elinde 
, l'et ere' · . 
il ~fl'jı1tetin nın eaash hır tas-
'4' ~ ~~'dak· R.eçeceği §Üphesİz
~ tılıt \" ı ıtalyan sömürgele-

l .• "'· . e frans .. .. d "'~"" ıttifa ız somurge, o-
1\ıll h haııc tlarının farkı odur 
"ti~ı· 'llc1, ı Urtarılmağı, diğer-
• ili 1 llarl d" J h ..• 
< ~ o all d . ava arı unyet 
~, "'fıııd ahı, İngiliz ve fran· 

L ı,/tı ~İi;n bir totaliter istila-
"•· '"le.. •faa d'I •.. "f''be •· Şiıtıd" e ı megı ıste· 

~t· ler, 1 •• ı havada başlryan 
~ ır b llrat] k . . e d · o" ltl e araya ıntıkal 

t.. ... 01cut llharebelerde İtalya 
' ·• .. ıı il 1 k 1 t,ı tere Y ı hazırlıkların-

... 11:,,· \re F I ~'t 1)e • tansa ise müte· 
~İtı ... elcıerdiıınkanlarından istifa· 

"'b\ r. 
"~ ı,hı·e'ele /\. 
I~ h 1lceaj~· kdeniz'de İtalyan 
'litı, 'Yli ltl .ı.~. tasfiyesidir. ltal
ı'-1,l"ttı'-_hip~ 1ım denizaltı ku. 
~' bi 'il k t er. İngiliz müte-
d 11de: le.afiylln~ati, Akdenİz'de 
il' 'dır d,ha e~ın, §İma) denizin· 
• -'ı' A.lcd l(Olay J w d " b\ eniz o acagı yo· 
'ili '" ı· berraktır· kapa· 

~ili 11tıa 1 ' 't .... tıh Ok n arından çıkan 
l'-h._ ek t;:. Yanoslara kadar 
"e .._, • '"Zııtı ) 

"lili ıae, hilh Re ebilir. Akde-
~l, 'ltınd assa tayyarelerin 

))'Mır il, denizaltı avcılı· 
C 101111 •cak mahiyettedir. 

f. IJocfl 
sayfadı ) 

B. Reyno Amerika'dan 
seri yardım istiyor 

l Paris, 13 a.a. - Franm: sabah tebliği: 

1 
·---- 1 Hareklt, denizden Ar~e'a kadar bif. 

l 
tün cephede aynı t\ddetle devam etmekte. 
dir. 

Seferi kuvel gönderilmesi haric 

Amerika'nın bütün vasıtalarla 
müttefiki ere yardımını istiyor 

Amerika cümhurreisi 
B. Ruzvelt 

Fra.ruıa, ıs a.a. - Havas: B. Reynnud, 
B. Ruzveıt'e bugün bir mesaj göndermlıı· 
Ur. Bu mesajda ezcümle şöyle deniliyor: 

"Düşman, Parla kapılarındadır. Dtia· 
man, Parla'e girmeden eve! daha mücade
le edecektir. Eğer Fransa'dan kovulursnk, 
şimali Afrikaya, lUzumu takdirinde Afrı. 
kadnki arazimize gideceğiz. Birkaç gün 
evclki hltabıma semih bir surette cevap 
Terdtntao Buırtift alsden daha ırer.lı; b L 

yardım isUyonım. Amerika Blrl~ık dev
letlerinin mUttefiklere, seferi kuvct gön
derilmesi hariç, bUtUn vasıtnlorla maddi 
yardımda bulunacağını alenen bildirmeni· 
zi ısrarın ricıı ederim. Dunu henüz vakit 
c:ok geç olm~dan yapmanızı ısrarla dile -
rim.,, 
Mesaj da Ruz.velt'in nutkuna 

cevap te§kil ediyor 
Vaşington, 13 a.a. - B. Ruzvelt'ln Pil· 

zartcsl günü Charlottevllle'de vcrmlı ol • 
duğu nutkun, B. Reynnud nun birleşik 
devletlerin yardım etmesi talebine trun bir 
cevap teşkil ettiği bugün beyaz sarayda 
beyan edilmiştir. 

B. Rcynnud'nun telgrafı, B. Ruzvelt'e 
Chnrlottevllle'den avdetinden sonra veril· 
mlştlr. RelslcUmhunın nutkunun bu kadar 
yerinde olmnsı sadece bir tesndU!ten ibn· 
rettir. 
Yardıma mani olan kanunlar 
Vaşington, 13 a.a. - B. Ruzvelt'ln 

.. - - - - - - - - - - - - - W Ch rl ttcvillc'de verdi~! nutukta bildirdi· zwwawwaaawwwwıs O O a o 
ği, müttefiklere tam maddi yardımı ko-c H P M e I • G U U laylaştırmağa mtı.tuf tavalyeleri yakında . . . c 1 s r p kongreye tevdi etmesine umumiyetle in -

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

Dün gece radyoda çok 
heyecanlı bir hitabe irat eden 
Fransız. ba§vekili B. Reynaud bugün toplanıyor 

Cümhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grubu bugün saat 11 de toplana -
caktır. 
.. 
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1939 tahsilall 
256.12·3.184 Lira 

Maliye Vekaleti, 1939 mali yılı dev
let tahsillitını tesbit etmiştir. 1939 ma
li yılı devlet tahsilatı 256.123.184 lira
yı bulmuştur. 1938 mali yılı tahsilatı 
256.747.178 lira olduğuna göre 1939 
mali yılı tahsiUitı ancak 623.994 lira 
bir azlık göstermektedir. Yurdumu
zun geçirdiği büyük zelzele felaketi 
ve Avrupa harbinin meydana getirdi
ği tesirlere r.ağmen tahsilattaki bu az
lık çok şayanı memnuniyet bulunmak 
tadır. 

Harp karşısında 
Bulgaristan 

Sabaha karşı alınan haberler : 

Reynaud'rlun Ruzvelt'ten 
talebi : • 

yenı ve son 

YARDIM! 
Fransız Başvekili dün gece harbin çok feci 

şartlarını anlatan heyecanlı bir nutuk verdi 
Fransız Başvekili B. Paul Reynaud dün akşam Fransa saatiyle 23.30 da 

(Tilrkiye saatiyle 0,30 da) radyolarla neşredilen bir mesaj okumuştur. 
Paris radyosundan dinlenmesi kabil olamıyan bu nutku, Londra radyo

su sabaha karşı yaptığı neşriyatta, plağa alınmış olarak, neşretmiştir. Ge
rek havanın bozukluğu ve gerek pUiğın yer yer işitilmemesi yUzilnden an· 
cak kısmen zaptedebildiğimiz, bu çok heyecanlı nutkun meali aşağıdadır: 

Fransız Başvekili, vatanın üzerine 1 ' 
çöken bu feHik=t Anında bütü~ dü~~a- Avam kamarasmda gizli celse 
ya her şeyden once fransız mılletının, 
fransız ordusunun ve ordunun tefle- Londra, 13 a.a. - Royter bildiriyor: 
rinin kahramanlığını haykırarak ilan ~~h~li müdafaa meselelerinin müzake-
etmek istediğini söylemiş, ve cephe· r~.sı ıçın A;am Kamaras~ın geçen .sa~ı iÜ· 

hariciye nezareti namına söz söyle • • .. • nu başka bır zamana tchır cdılen gızlı cel· 
meğe mezun bir zat, bütün balkan de bulundugu sırada, ıo gunden~e.rı sesi bu perşembe günil aktedilecektir. Eğer 
memleketlerinin sulh ve bitaraflık uyku uyumıyan fransız askerlerının o zamanı kadar şerait değişir ise, müzake· 
politikalarında devam edeceklerini nasıl elan şevkle çarpıştıkla:ını ve va- reler dahili miıdafaa ışleri çerçevesini aşa. 
ve B. Musolini tarafından komşu ~ tan~n m.u~adderatına nasıl ıman bes· bilecektir. 

Sofya, 13 a.a. - İtalyanın harbe 
girmesiyle doğan yeni vaziyet üzeri
ne Bulgar hükUmetinin resmi beya· 
natına intizar edilmemekle beraber 

garistanca Balkanlardaki emniyeti Fran~ız ırkının. ı~tıta k.arşısında ye- Londra; 13. a.a. - Lordlar kamarası 
memleketlere verilen teminatın Bul· ı· ledıklerını anlatm!şt~r. Loldlar kamarası da toplanacak 

takviye eder mahiyette telakki edil- re devrılmiyeceğını söyhyen B. Rey- yarın Metropoliln müdafaasını müza-

dilini beyan etmiştir. ( Sonu s. iııcı sa71ada ) kere için haft celse aktedecektir. 

1 Kıtalarımız, bilhassa hükümet merkezi. 
nin iki tarafında, aşagı Seine üzerinde ve 
Marne uzerinde artmakta olan duşman 

tazyikine durmadan mukavemet etmekte- , 
dir. 

Heyeti umumiyesi itibariyle cephe üze· 1 

rindeki vaziyet, dün akşamki tebliğin n~- ı 
rindcnberl, pek az değişmiştir. 

Aıekeri vaziyet 
Faris, 13 a.a. - Royter ajansı bildiri

yor: 
Harbiye nezaretinin söz söylemeğe se· 

lihiyettar bir memuru şunları söylemiştir: 
Fransız kıtalan her yerde mukavemet 

etmektedir. Şampanya'da nazik bir nokta 
mevcuttur. Bu nokta üzerinde alınanlar 
Majino hattını tutan kıtaatla diğer kıtaatı 
ayırmak için şiddetle gayret etmektedir. 
Bütün cephe üzerinde, almanlar 120 fırka 
ileri sürmüşlerdir. Bu fı"1talar, harp sah· 
nesindeki mevcudun azamisi olarak telak-, 
ki edilmektedir. 

Sozciı şunları ili.ve etmiştir: 
Almanlar, Havre istikametinde garbe 

doğru da tazyik yaparak Parisi garpten 
şarka ı;evirmeğe çalışıyorlar. 

Almanlann Reims'i işgal etmiş olmaları 
muhtemeldir. Çünkü alınanların buradaki 
zırhlı vasıtalarla yaprruş oldukları büyük 
tazyik, Fransızları bu bölgeyi tahliye et
meğe mecbur kılmııtır. • 

F ransı:z; muka~il taarruzu 
Paris'e 27 kilometrede bulu

nan Penan - Beaumont'taki fran· 
aız mukabil taarruzu, 8 kilomet
relik bir ilerleme kaydetmiştir. 
İtalyan kıtaatı denizde ve k. rada hare

kete geçmemiştir. Bazı hava akınları yap
mışlardır. 

Fransız ve İngiliz tayareleri alınanlara 
karşı büyük faaliyetlerde bulunmuşlardır. 
Fransız tayyareleri, Manheim, Ncustadt 
ve Frankfurt'u bombardıman etmişlerdir. 
İngiliz tayyareleri birçok nakliye kolu, 
kıtaat kotları ve muvasala yolları bom
bardıman etmiştir. 

Alman tayyareleri de, Parisin şarki böl· 
gesi, Evreux ve Mantcs üzerinde akmlar 
yapmışlardır • 

Pari• açık şehirdir 
Paris, 13 a.a. - Bu sabah bildirildiğine 

göre, Pariı askeri kumandanı Hering, or
duda faal bir kumandanlığa getirilmiş ve 
yerine ıeneral Dentz tayin olunmuştur. 

Pıris halkına hitaben aşağıdaki ilan, bü
t Sonu 5 ıncı savlad• ) 

• 

General Franko 
• 

ispanya 
gayri muharip 

ilôn edildi 
Madrit; 13. a.a. - Resmi gazete, bu 

sabah, aşağıdaki kararnameyi neşret· 
miştir : 

İtalya'nın Fransa ve !ngiltcre'ye 
karşı harbe girmesi üzerine mücadele 
Akdeniz'e yayılmış olduğundan, İs • 
panya hükümeti, İsp::ınya'nın gayı i mu 
hari pliğini kararlaştırmıştır. 

• * 'F 

Madrit; 13. a.a. - tspanya'nın gayrı 
muhariplik siyasetim ittihaz ettiğine 
dair çıkan resmi kararnameyi bütün 
gazeteler neşretmektcdir. Bunun yu .. 
karıdan gelen talimat üzerine neşre .. 

f Sonu 5 incı <ravlada ) 

ltalyan askeri 
üslerine dün de 
taarruz edildi 

Tobruk'ta bir 

iki denizaltı 
kruvazör yakıldı 

gem isi batı rdd ı 
Cibuti, 13 a.a. - Havas bildiriyor: 
Fransız Somalisi ile Habeşistan a

rasındaki hudut köprüleri tahrip e • 
dilmiştir. Buradaki kıtaatın vaziyetle· 
ri mükemmeldir. İtalyanlar, son Ha
beşistan muharebesi esnasında kendi -
teriyle beraber çalışmış olan zengin 
rüesadan Ras Hailu'yu idam etrniıler
dir. 

ltalya Cibuti'ye taarruza 
geçecek mi? 

Londra, 13 a.a. - Londra'nın iyi 
haber alan mahafi.linde, !talya'nın Ci· 
buti sahillerine karşı taarruza geçti
ği teyit edilmemektedir. Aynı maha
fil, ltalya'nın çabuk bir muvaffakiyet 

( Sonu J. üncD nyfadı ) 
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Hadiseler arasında Dıı ticaret 

Harp ve gevezelik 

ULUS 

Yeniden 274 orta tedrisat 
muallimi terfi ettirildi 

Bugünkü Med'I 
Dahili nizamname mucıbı t 

müzakereye tabi olan maddelt 
Tokat mebusu Nnı:ınt por 

hal cncUmcnln!n 2!l. 6. 1940 tıırl 
karar cetvelindeki 1411 s )ılı 

Vasfi Raşid Sevig 

Kliring hesaplan 

bakiyesi Maarif Vekaleti, 1939 eylülünde kıdemlerini doldurmuş ve muvaffakiyet- mumı hı.:yette ıntlzal{ r ır. " 

1 . b' d'l . ld - l..ı k d . f'l . ve arzuhal cncumcnı mnzl t 

1 E l" ld ha 1 Ttirklye CUmhuriyet Merkez Bankasın -
y u e ş ıyan yanr.ın gittikçe rini yıkan bir taarruz sıHihıdır. Kaleyi dan alınan hesap hUUısalanna göre 8/6/ 

erı tes ıt e ı mış o ıı~u ha ue a ro dolayısıyle ter ı erı geri bırakılan I EylUl : ikincıtcşrin lV30 ) 1 
muallimlerden 274 muallimin hepsini terfi ettirmiştir. Bu muallimleri ya- porun 3 Uncu fıltrssı haklond 

dairesini genişletti Afrıka'ya da s çra- içinden fethetmenin çaresidir. Unut - 19-10 tarihindeki ){Jirfng hesapları bakiye -
lerl · dı ve siyah kıtayı kızıl alevlerle ışıl- mamalı ki modern harbın en büyük he-

. ıyoruz . ı cUmc.ni mazbatası ııt 
z · istnnbul mebusu Ziya l{ 

• • • . . • arzuhnl enclım~nlrun ı ı2 1 ~ CETVEL: - l -
datmağa başladı. l Eylulde Avrupa'nın 1 defi sinirlerdir. Türkiye cumhuriyet Merkez Bankasın -
üzerine çökmüş olan kan ve demir tu- ~ Sinirleri bozan her bet bin söz düş - dakl kllrlng hesapları borçlu bakiyeleri : 
fanı gittikçe şiddetlendı ve havay. da-ı mana yardım eyli yen bir cinayettir. Memlek~ Miktar T.L. 

80 Lıradan 90 lıra~•a terlı ı Fntıh O. O., lbrahım Dorukoglu Tilkilik hnttnlık karar cctvdlııdrld 3 ' 
edenler O. O .. Ali Rıza Unsal Isparta O. O., Hak- yılı k~arlıırın umumi h )ctt 

kı Baha Pars İzmir K. Ög. Ok., Behram sim• dnır takriri ve arzuhal cll 

ha karanlık. daha boguc.u bir haie ge- Bu sözleri söylemek cinayettir, bıı söz.. Almanya 
Haydar Yılmaz Adana erkek Öğ. Ok., 1 Lütfi Altay Sıvas O. O., M. Yılmaz İhsan batnlvnn Ud 1 1 

Ed. E .. p · 1 l' · M s b 0 . Ö .. E akıflnr umum m ı r 
ıp rguvcn ertcvnıya ısesı, . a - Aydın O. .. Osman Nurı zlu rzurum yılı hesabı kntıslnc alt ınutııl: 

tirdi. 1 !eri okumak ve dinlemek suça bilmiye- A. he.sııplarındakl 
B k k h · · d borcumuz T. L. 14.281.100 

ri Urum; lst. Kız lisesi. erkek Öğ. Ok., Vahit Yapa Yenikapı O. O. namesinin sunulduğuna dair d 
1 

sebat rlyııaetl tczkereslyh.• va.IC 
mlıdlırluğ{l 1037 mnll yılı ~ 
hakkında knnun IAylha.sı ve 

u or unç avanın ıçın e yaşıyan- rek iştiraktir. Gazeteler mesuliyetleri- Almanya 
lar düşünce ve duygularını yanınc.laki- ne şuurlu vatansever kımseler elinde n. hesabındaki 
lere söylemekten ve vaymaktan güç ı bulunuyor. Düşman.ıı fayda verebile - alncağımız T. L. 

alıkonulabilirler. 1 nsam gelişi güzel cek haberleri yazmakta ihtiyatlıdır ve ı ~f!~:!~ıyn 
söyleten şey, şahidi oıctuğumuz nadi -1 sütunıarına düşman ı.akim değildir. 'Hollanda 
selerdir. Bu sebepten gewzelere karşı 1 Gazete sütunlarında beklediği haberi ~spnnyn 
munsif davranal m. Yalnız gevezelere bulamıyan sabırsız okLlyucu radyoya J."~~abındnki 
karşı munsif davranabılmek için ge -1 koşuyor. Tıpkı gaze~elcr gibi ihtiyatlı borcumuz 
veze dediğimiz fuzuli dyaset ve harp, davranmağa mecbur olan radyonun aç- l_sv~~ b t 

müşavirlerinin dökülen kan ve ateş ka-1 tığı istasyonunda istediği, bek1ediği al~c~:~m~~d~~ L. 
dar mebzul ve can sıkıcı sözlerinin za-

1 
haberi bulamıyan salıırsı:z: ruhlar raı.1- İsviçre 

rarsız olması lazımdır. Gevt:zeliğın za-
1 
yonun düğmeleri üzerinde yaptıkları t:~istan 

l .. 1 .. l . d 1 . k l . 1 f 1 onya rarsız o ması soy enen soz erın m e · asabı parmak hare et eny e ırtına a - Mnctırlstan 

yenleri bedbinliğe sevketmemesine rın şiddetini bildiren, hadiselerin me- Norveç 
bağlıdır. Şuursuz beılbinler bilmeden şum istikametlere do~ru seyrini ı;öy - ~~~~~z :: 
cinayet işliyen kimselerdir. Bu sebep- liycn ve sinirlerindeki mukavemeti kı- 3 hususi 
ten bunlara karşı mımsil olabilmeğe ran garezkar ve bedbin neşriyatın içi- h sap 
imkan yoktur. ne düşüyorlar. Fezayı, suni sislerle ve ~ı!ı· 333.300 

5.400 
Duşünce ve duygularını söylemek boğucu dalgalarla dolduran garezkar Hesap 

tarzında köylüyü taklit edecek olan ruh zaten radyo dinleyicisinin masum ~· L. 

gevezeler hiçbir zaman zararlı bir ge- kulağını ele geçirmekten başka bir e- H:~P 
vezeliğe ve meşum bır hale düşmezler mel beslemiyor ve kendisine kulak ve- T. L. 2.040.700 

Köylü senenin her &ününde, hatta rilmekten başka birşcy istemiyor. RAol m~·ıı: . 
h · · l' f 1 da ac....,.mız . er saatınde tabıatın ı:a ım ırtına an- Radyo hükümetin elinde vatan Ş - (37 ı husust 
na hedeftir. Buna rağmen varlığını Iarla düşünüş ve duyu:? birliğini temin hesap T. L. 17.000 

t hd•t d f t 1 kla t ~ d b' .. l f 'l"h d H"d' 1 :Muvnl{kat T.L. e ı e en ır ına arın ya ş ;gını e en ır muc a aa sı i:l ~ ır. a ıse e - hesabı 26 000 
veya uzaklaştığını ne kadar büyük bir rin cereyanından doğru bir tarzda ha- Eski 
siıkfınetle, ne kadar büyük bir seki - berdar makam olan hükümet ile. hadi- Turizm . hesabı 30.400 
netle yani vakar ve ağır başlılıkla söy- seJerın cereyan tarzını doğru olarak s. s. c. ı. 
Jer. öğrenmek kastiyle çırpınan halk ara - Yugoslavya 

3.101.900 11.179.200 
646.700 
565.300 
3S4.800 
279.300 

2.461.900 

Ho.9oo 

2.379.400 

2.316.000 
122.900 
417.500 

35.:?00 
7Hi.900 
216.700 

73.400 2.306.000 
95.000 

175.300 
561.000 İnsan dimağının, insan kalbinin ha- sında söyleşme ve anlaşma vasıtasıdır. Yunanıvstan 

.. . k . CET EL : - 2 -
diseler önünde düşünmemesi ve duy - Radyonun mudafaa sılahı olara vazı- Muhtelif memleketlerin Merkez Banka-
gusuz kalmas1 mümkün değildir. Bu- fesi halkın maneviyatır.ı yükseltmek, lnnnda tutulan kllring hesaplarındaki ala
nunla beraber herhan~ı bir memleket halka ög" retmek halkı terbiye etmek - caldanmız : 
siyaseti hakkında tahminlerimizi ya • tir. 

' Memleket Miktar T.L. 

par ve o siyaset hakkında hürmetimizi Toprak üzerinde top ve tank ateşle
veya nefretimizi söylerken de bir köy- riyle biribirini parçahyan düşman ku
lünün dolu taşıyan karanlık bulutların vetler, havada biribirtcrini telsizleri -
yaklaşması veya uzaklaşması hakkın - nin dalgalariyle didiklemektedir. Düş
daki hislerini söyleme tarzını kendi - man saflarının içine giremiyen düşman 
mize örnek almamız lazımdır. kuveti, düşman sütunlarına hakim ola-

Çeko-Slovakya 
Hel!!lbında 
alacatımız T. L. 
Çeko-Slovakya 
Hcsbında 
bôrcumuz T. L. 
Estonya 
İtalya 
A. Hesabınd:ıJd 
alacağımız T. L. 
İtalya 
B. Hcsablndakl 
borcumuz T. L. 
Lltvanya 

537.300 

13.000 

1.974.800 

1.236.800 

524.300 
1.900 

8.211.600 
48.700 

70 Liradan 80 liraya terli 
edenler 

Emin Ali Çavlı Pcrtevnıyal lisesi, Rah
mi Balaban İzmir kız Öğ, Ok., O, Selçuk 
Arkut Tokat ortaokuldan, Fatma Şevket 

Soyerdem Cümhuriyct K. L. 

60 Liradan 70 liraya terli 
edenlP.r 

Kemal Emin Bora Knsımpaşa 1 ci O. O,. 

50 Liradan 60 liraya terli 
edenler 

Hamit Vehbi Atman Edirne L .. Münif 
Sait İstanbul erkek L., Arif Tunç Kandil
li K. L .. İbrahim Sabri Çakar 1st. erkek 
L., Osman Feyzi Özcke Bursa L., Mustafa 
Vehbi Grüı;özc Karaköse O. O., Si.ıleymun 
Salim Acar Konya L .. HulQsi Baysal Ada
na erkek L., Efser İnal 1st. K. L., Cemil 
Sena Ongun Haydıı.rpnp L., Refika Pasin 
İst. K. Öğ. Ok., Süreyya Saltuk Haydarpa
şa L., Müfide Okaya İzmir Gazi O. O., İb
rahim Akdoğan Ycnikapı O. O., Nuri Öz. 
doğan İzmit O. O., Fuat Gündüzalp Kon
ya kız Ög. Ok., Şeref Çintan İnönü L .. Ha
lis Din~cl Kırşehir O. O., Rıfat Türker 
Kastamonu L., Eflntun Güney Kütahya L., 
İzzet Pırnal Beşiktaş 2 ci O. O., Faruk 
Nafiz Camlıbcl Kabataş L., Haydar Niya
zi Dikcçoğlu Kabataş L .. Enis Aslan Trab
zon L., Mahmut Kemal Ayaz Kandilli K. 
L., Halil Rifat Berker Çorum O. O., Mela 
hat Aksarman İst. K. Öğ. Ok., Veli Nahit 
Eren.ay Antalya L., HiUil Sıvashoğlu İzmit 
O. O .. Kemal Güven Adana 2 ci O. O., 
Hıfı;ı Evcimen Taksim O. O., Ahmet Cev
det Çitoğlu Kayseri L., Necmettin Canbek 
Konya L., Şefika Darcan Ankarıı 2 ci O. 
0., Mediha Muzaffer Baysal 1ıt. K. O. 
0., Meliha Esat Çınar İzmir K. L., Tahsin 
Aydın İzmir K. L .. Fazıl Say 1st. erkek L., 
Nafiza Derbent lnönu K. lisesi, A. Şerif 
Bcygu Erzurum L., Osman Nuri Kadam 
Kadıköy l ci O. O., Bedia Akbay Nişanta
şı K. O. O .. Ömer Faruk Haydarpaşa L., 
M. Tahir Sümcrmnn Bursa 1 ci O. O., 
Hüsnü Başol İst. kız Öğ. okulu, M. Reşit 
Gürol İzmir K. L., Fatma GUlsen 1st. K. 
Öğ. Ok., Nazlı Sunter Ankara K. L., Va
sıf !sıkan Süleymaniye O. O .. Celal Acar
g11 Isparta O. O., Ahmet Hamdi Kayalı 

Zeyrek O. O., Nihat Dicle Ankara 4 cü 
Bedriye Evcim Göztepc O. O., Kasım 

Bayçm Çamlıca L .. Salih Zeki Sarnç Ur
fa O. O., Hamdi Hntıma Mufla O. O., 
İbrahim Konuralp Trabzon E. O. O., A. 
Tevfik Tarım Kadıköy 2 el O. O., Hulnsi 
Ersoy Pertevniyal L., Fatma Dürlye Gü
rel İzmir K. Öğ. O)ı:., İbrahim Tokatlı 
İzmir Karşıyaka O. O. 

sebat encümeni mazbatası 1 Birinci müzakeresi yapılaC~ 
Hfıklmler ltanunu il bu it 

maddelerini ttıdll cd n 320G v 
kanunların bazı m:ıdd 1 rının 
mcsıne ve lıı'ı.klnıkr kruıunuıı• 
deler ilfıvcsln dair knııun lft.Yi 
Jlye encümeni mazbata'iı 

Villl.yet hususı ldnrC'lcrındell 1 
memur ve muallimlC'rln tekil 
hakkındaki 2097 snyılı knnuıı~ 
muvakkat madde llAvı>slnc dııl ,,ı 
ylhası ve dahiliye, maarif ve 1 

menleri rnazbat.ruarı. 

Çağr1 
• İktısnt encUmcnl bugUn ~ 

toplanacaktır. 

Burdur ve Kırşehır 
müdürlükleri 

Burdur maarif mUdUrJll~ 
maarif mUdUrU LUtfulllih F,:rd 111 
maarif' mUdUrlUğUne de Mardi~e 
dUril Hakkı Çin tayin cdllınlş 

Yeni 

nasıl 

muamele 

tatbik olu11° 
Maliye Vekfileti, yeni ırıtı b 

gisi kanununu alakalılnra te J;ı 
ve kanunun tatbik şeklini iı11• 
tamimini de yollamıştır. Bı.J 1 

ye göre mayıs ayı muamel~5 

tevelit olmak üzere 15 baıırB 
verilecek beyannamelerde g051 
veresiye satışlar için teıniıtBt 
se de tecil yapılmıyacaktır~ 
beraber mayıs ayına kadar e·!' 
göre tecil edilen vergilere ı ~t 
ceıktir. Kendi hesabına irnB1P1 
yıp münhasıran başkalarına , 
maddeleri işliyerek nurnul \fil 
tiren sınai müesseseleı in .;e .. 

·ııc• 
rahı rasen takdir heyetlerı 

Birlikte yaşamadığımız, çektikleri mıyan düşman kuveti radyo denilen u
güçlükleri bilemedigimiz, bir senelik fak bir kutunun yardımiyle düşma -
didinmesinin semeresini bir saniyelik nın ruhunu ve fikirlerini yeniyor. Ma
fırtınaların rnahveylediği hallerine va- jino hatıannın durduramadığı bu taar
kıf olmadığımız köyliilerin düşünüş ruz dalgalarına, tenet füs edilen hava
ve muhakeme tarzlarını da, o büyük nın içinde dolaşan bu düşman kuvete 
tevekküllerindeki derin manayı da an- karşı ancak şuurlu bit vatanseverlik 
lıyamıyoruz. Tevekküliın, sevk ve ida- ve mesuliyet şuuru karşı koyabilir. 
resine, hudusuna bakim olunamıyan Demokrasinin salon ve kulüpleri olan 
hadiseler önünde -tıpkı köylünün sevk yerlerde: dinleyicileri çok olan yerler
ve idaresine, hudusuna bakim olama - de radyonun taarruz altei olarak mu -
dığı tabit hadiseler önünde metanetle vaffak olmamasına çalışmak kahve ve
duruşu gibi- kahramanlığı ifade eyle- ya otel sahiplerinin diıayetine kalmış
diğini anlamaklığımız için beşeriyeti tır. Onların da gazete sahipleri gibi bi
saran korkunç badireleri idrak eyle - rer şuurlu vatansever olmaları lazım -
mekliğimiz lazım geldi. Tevekkülün dır. Bu harp ne yenilikler çıkartmı -

Bir tramvay kazası 
111tanbul, ıs (T lcfonıa) - KadıktlyUn

de Kurbafalıderede bir tramvay dört yr
şında Aysel adında bir kızı çlğnemlıı ve 
kızcağız hastanede ölmUııtUr. 

Nazmi Akman Gazi Osman Pş. O., H. 
Remzi Dilmen Üsküdar 3 cü O. O., Hay
rettin Bozkaya Denizli L., Kemal Alan
bay İzmir K. Öğ. Ok., Tahsin Ncjat Özdı
ler Erenköy K. L., Esat Lfımi Akman İst. 
erkek L., Abdullah Saner Bursa l ci ortao
kulu, R. Fevzi Aral Nışantaşı K. O. 0., 
Zahit Hakscl Bursa 2 ci ortaokulu, Hilmi 
Erözdcn Bursa ikinci ortaokulu, T. Fikri 
Sağman İı;t. erkek lisesi, Ekrem İnal İst. 
erkek L .. M. Ziy;ı Yamanlar İzmir birinci 
erkek lisesi, Bedri Kemal Okur Galııtasa· 
ray lisesi, A. Hamdi Mutlu Kastamonu O. 
O., Rıza Çürüklu Adapazarı O. O., Etem 
Şinasi Oran Galatasaray L., Zeki Adalı 
Beşiktaş 2 ci O. O .. Mümtaz Özgüner 1st. 
kız O. O., Neşet İleri Bolu orta.okulu, İb· 
rahim Etem Taner İzmir 2 ci E. L., Ab· 
dulkadir Kazancıoğlu lst. K. Öğ. Ok., Mi
rat Aykan Çapa O. O., Bedri Cansel Sam
sun O O., Ömer Lütfi Aytaç Konya K. Öğ. 
Ok., Talha Kemal Çilesiz Pertevniyal li
sesi, Ragıp Erten Çorum O, O. F. B., Ali 
Alngöz Gelcnbevi O, O., Haydar Candar
lar İzmir ikinci L .• Mahi Saya Beşiktaş 
2 ci O. O., Muhtar Şevket Bursa lisesi, Kc
mıı.l Oktay Emirgan O. O., Avni Koyral 
İzmir 2 ci erkek lısesi, Şevki Boduroğlu 

Çamlıca K. L., Avni Yakalıoğlu Haydarpa
şa lisesi, M. Şerif Bilgihan Kabataş lisesi, 
Celilettin Öktem Gelenbevi O. O., R. 
Yıldırım Tellioğlu Aydın O. O., M. Nedim 
Yüzak lst. Er. L., Süley.ıınn Sırrı Bece E· 
renköy K. L., Bahaettin Kiihyaoğlu Kum. 
kapı O. O., Nazif Baydur Konya O. O., 
Kemlllettin Doğan Siirt O O., Salt Kut 
Kandilli K. L., Nlzamettin Onnt Gelenbe
vi O. O., Arif Kuzey Karagümrük O. O., 
Refet Dengü İnönü L., Zeki Emre lst. K. 
L., Murat Uraz lst. K. Öğ. Ok., Mccit A
kay Konya O. o .. Naci Eker Pendik O. O., 
Eminc...Akscs K dilli K. L •• Şükril Akal.ın 
!st. E. L., Behçet Alıv İst. E. L., İsmail 

ve müesseseye tebliğ olı.ırt11' 
40 Liradan 50 lfraya terli bedeli olacaktır. Yeni kanıl~ 

edenler ~~cc--=-- ·-ı dlr ~misynnl:o,....nın 1eıe"' e 

! 
.................................................... , 

H A V A 
.................................................... 

köylünün fevkalbeşer kuvetler önünde yor ? Ne değişiklikler yapmıyor ? • 1 
muhafaza eylediği yU1.rsek disiplini i- Demokrasinin salon ve kulüpleri olan Dün hava umumıyet e 

Rtı.miz Özyer Gazi Oımıın Pe. O. O., Fev- Rahmi Onur EUizığ O. O., Rıdvan Ev
zi Kumbaracı Bursa K. Öğ. Ok. Adil Ti renesoğlu Kabata§ L., Nimet Ayral İzmir 
ner lst. erekek L., Selahattin Özyar İzmir Karataş O. O .. Ziya Öç Biga O. O., Muh-
1 ci lisesi, Ziyıı Mağden 1st. Cnğaloğlu O. lise Zübeyde Öztüze lst. K. Öğ. Ok., Hik-
0., Arif Budak Burstı kız Öğ. Ok., Nami" met Turhan Dağhoğlu Ç;ığaloğlu O. O., 
Çetinel Konya Kız Öğ. Ok., Mahmut Ko- Behice Artuner Manisa O O., Tevfik Esen 
çak Bursa 1 ci O. O., Lütfi Özgen Pertev- Kabataş L .. Mehmet Sait Dilmen Kilis O. 
niyal L., Refet Avni Arns Galatasaray L., O., Süreyya Mutlu Haydarpap. L .. Fehmi 
Ali Rıza Berkel lııt. K. L .. Nuri Şungar Tuna Vefa L .. Hüsnü Iııkılata Afyon L., 
Mugla O. O., Mahmut Kemal Yanbey Trab Mustafa Namık Çangı Kandilli K. L., ;Be
ıon kız O. O., Abdülgani Kuturman İstan- raat G!ingör Erenköy K. L., Mahir Gü
bul E. lisesi, Hilmi Turgut Erdim İzmir 1 neş Akşehir O. O., Necati Bayrakçıoğlu 

fade eylediğini şimdı ımlıyoruz. Şimdi yerler sahiplerini idar~ ve mesuliyet 
anlıyoruz ki tevekkül bolluğu ve kıt - noktasından gazetelerin neşriyatı ida
Iığı bir kumar masasının hevesleri şek- re eden adamlarına benziyor; bedbin 
linde dağıtan yeşil tarhılar üzerinde sözlerin söylenmesini istemiyenler 
didinmeyi ve tabiatla didişmeği devam bedbin sözlerin dinlenmesini de iste -
ettiren, tabiate galebe çaldıran bir di- mezler. Tahammül edilmesi güç olan 
siplinin taşıdığı ad imiş. Şimdi anlıyo·- gevezelere karşı munsif davranabilme
nız ki tevekkül delillerden ziyade nin yegane çaresi budı.ır. 

serin geçti· 
Dün §ehrimizde hava bulutlu geç- ci lisesi, Pakize Dcmirgüç Erenköy K. L., Çankın O. O., Orhan Rıza Aktunç Kum

miş, rlizgar şirnaligarbi istikametin- Nizamettin Efe İnönll K. L., Mumtaz Er- kapı O. O., Fahriye Yüngül Kadıköy 3 cü 
den esmioıı.tir. Günün en yüksek sıcak- gin Bursa lisesi. Saim Saygın Ordu O. o.. O. O., Mediha Tezcanlı Ankara 1 ci O. O., 

l' Fazli Bilen Yozgat L., Atıfıı Ayzıt Beyoğ- Hatice Hilmi Ülken Nişantnşı K. O. O., 
lığı 21 derece olarak kaydedilmiştir. 0 0 ı lu O. O., Akif Gunalp Bilecik . .. · Necati Öğütman Trabzon E. O. O., Şefik 
Yurdda hava, İskenderun, Islahiye ve Hakkı Özenci Bursa ı ci O. O., Cemal Ar- Kaleli Trabzon lisesi, Hüseyin Sahir A
Trabzon havalisi ile doğu Anadolu tüz Kandilli K. L .. Bedri Günkut 7..ongul· rıtan Gaziantep L., Niyazi Öncelay Ada 
yağmurlu, diğer yerlerde bulutlu geç- dnk L., Muharrem Fevzi Öncy Renda Bcr- pazarı o. o .. İsmail Hakkı Uçanbar Ba
miştir. 24 saat içindeki yağışların met gama O. O., Necati Aksu Ankara Gazi L., kırköy 2 ci O. O., Ziya Şölen İzmir 2 ci 

hisse dayanan bir itimadın ifadesi i
miş. Hisse dayanan lıır itimat itimat -
ların en kuvetlisid ir; ~ünkü muaraza 
ve münakaşaya ve binaenaleyh cerhe -
dilebilmeğe imkan vc:ııniyen bir iti -
mattır. Gevezeliğe imk:in vermiyen bir 
itimattır. 

Köyde ve köylüler arasında tevekkül 
adını taşıyan disiplin devlet hayatında 
itaat adını alır. Tabiatın işine karışm.1-
yan köylü eibi memleketin mukadde -
ratını mutlak bir kudretle idare eyle -
mek zaruretinde olanların emirlerini 
yerine getirmeği vazife kılan itaat ce
saretin, kahramanlığın en yüksek mer
tebesidir: çünkü fedakarlığın en son 
haddidir. Yalnız işın faaliyetin çok 
kıymet aldığı bu zamanlarda iş gi:>ren
lere karşı gösterilecek en büyük hür -
met, itaat ve sükCıttür. 

Gerçektir ki bilyuk meşgaleler ve 
büyük ümitler söyletif. Bu sebepten 
süklıtu bozmanın birirık mazereti an
cak nikbinlik ve itimat olabilir. Hu ka
ideden gazeteler de, radyo da istisna 
edilemez. Gazete ve radyonun konu -
şan bir insandan farkt dinleyicısinin 
ve binaenaleyh tehıi <esinin pek çok 
daha fazla olmas ndan ibarettir Ga -
zete de, radyo da ekmek gibi ıaruri 
maddelerdir. Hadiscleı ın çılgın taz -
yikleri altında dögültn ve çalkanan 
ruh ve fikirler için ga.rele ve rady•J bir 
pusula halini aldı. Ga.:cte ve radro sı
kıntı içinde bunalan :-uh ve fikirler ta-ı 
rafından, havanın R1ı-ıldığını müjdeli -
yecek bir barometreye çevrildi. Gazete 1 
ve radyonun pusula<lan ve barometre -
den farkı aksi istikarnctı ve aksi hava
yı gösterebilmekteki ihtiyarıdır Bu 
hal gazeteyi de, radyoyu da t;ı:trruza 
ve müdafaaya elverısl,· !.;iı .. ilah haline 
sokuvor. r-~.;;ete ve raciyo, hele radyo 
a..:>ü~Ul narhın bir ;il:ıhıdır : Taarru
za da, müdafaaya da t-1..ıerışli bir sila 
hıdır. Gazete ve radv<' dıhm-:ın n elin
de okuyucuların ve 11 1 it\ .-ilen"' mu
h::kemesini tahrip eyıi >en, metanetle· 

lzrnir limanında 

İzmir; 13. a.a. - Ma} ıs ayı içinde İz 
mir limanına 172 si Türk, 25 şi Yunan 
ve 10 u 1talyan olmak üzere 231 vapur 
gelip gitmiştir. Bunların tonaj yekunu 
1 l ı.493 tür. 

remurabbaına bıraktıkları su miktar- Bedri Kemal Eldeniz ht. Erkek L., M. L., Tevfik Yavaş 1zmir 2 ci L.,Münevver 
lan Trakya'da 2-7, Marmara havzasın- Fevzi Menteş Ycnikapı O. O., Ali Ali Ö- Saime Öner Cümhurlyet L .. Mustafa Sab
da 3-36, Ege ve orta Anadolu bölgele- zerler Gelenbevi O. O .. Şeref Nuri Değer- ri Düşmez Ankara E. L .. H. Vicdani Ata
rinde 2-11, Akdeniz sahillerinde 2-17, tin İzmir Karataş O. O., Ahmet Kasım seven Bahke&ir L., Halil Ovalıoğlu Bursa 

d · h'l Okçu Adana erkek L., A. Mazhar Öı;veren L., Cemal Gökçe F..<lirne L., Sacit Öncel 
cenubuşarki, doğu ve Kara enız sa ı Kabataş lisesi, Murtaza Özdamar Denizli Karşıyaka O. O., Halit Hilmi Sarıkaya 
teri bölgelerinde 1-8 kilogram arasın· L., Naci Erdem Niğde O. O., Fehmi Erge- Kandilli K. L .. İsmet Tilmtürk Ankara 4 

l dadır. Rüzgarlar, Karadeniz sahille - ne Edime erkek ö. Okulu, 1zzet Büyilk· cü o. o ., Rahmi Karlı Sıvas O. O., Hilmi 
Muğla' da şiddetli yağmur ar riyle orta Anadoluda şimal, diğer böl erk Kadıköy 2 ci o. O., İbrahim Hakkı Sa Tezcanlı Vefa L., Osman Kuman Adana 
Muğla; 13. a.a. - Dün öğleden son- gelerde cenup ve cenubugarbi istika yan Vefa lisesi, Edip Öymen Ankara Gazi E. Öğ. Ok .. Naci Ecer Adana E. Öğ. Ok., 

ra Karabağlar yaylasına dolu ile kan- metlerinden saniyede 5 metre kadar ı:: .. Nahit Cemal Toker İst. erkek Öğ. Ok., Zahide Akkaya Ankara 4 cii O. o .. Vasfi 

Şık Şı.ddetlı' yagvmurlar yağmı.:.tır. Ci • hızla esmiştir. Yurdda en yüksek sı- S 0 0 E 
l' Hüseyin Hüsnü Dikmen amsun . .. -

Vara dü~en sürekli yacmurlardan hu-. caklıklar Trabzonda 18, Kayseride 20, 
l' t> B d min Ergun Üsküdar l el O. O., Mitat Sa-

l 11 d S~b nhane deresı Elazıgv da 22, Balıkesirde 25, o nım-
sule ge en se er en " u . dullah Hayda..-n"şa lisesi, İsmail Kemal 

Ultnv Samsun L, Eyilp Tunagiray Vefa L., 
Bedia Tezel Nişantaşı K. O. O., Mehmet 
Ki.mil Özkök Kabataş L .. Hüs.nu Güvenç 

· ··1 · kilde tac:.. da 28, Nazilli ve Diyarbakırda 29 de- . .,.. 
şimdiye kadar göru memış şe :ı- Karııbel osk" .. ar 2 ci o. o., Zeliha özen Muş O. o ., Ali Bekir Bircan Galatasaray 

rece kaydedilmiştir. u ""' mıştır. . . 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
türk im/asiyle yazılmış bir fransız 

Dereden, tepeden ... 
Gazetelerin öteki sütunları, heye

canlı ve dehşetli haberlerle tıklım 
tıklım dolu çıktığı şu sıralarda o
kurlarımızın zih•ini biraz dinlen -
dirmek işinirı de benim gibi fıkra
cılara düştüğüne kanaat getiriyo
rum. Onun için bugün size dereden 
tepeden bahsetsem yersiz olmaz: 

1 - Fransız zabıtası, suçluları ta
kip ederken sellüloiddcn yapılmış 
bir nevi kurşunlar kullanmaktadır. 
Bu kurşunlar isabet ettiği vücuda 
girmiyor, sadece dokunuyormuş. 

2 - Hindistanda eğer bir ineğı 
öldürecek olursanız, 25 sene hapse 
mahkum olursunuz. 

J - Dünyada ikiz çocukların en 
fazla doğduğu memleket lrlanda
dır. 

4 - Eğer soğukkanlı iseniz. cesa
retiniz de yerintfe ise bir timsahın 
çenesinin üstünü okşamak suretiyle 
onu uyutabilirmişsiniz. 

S - Diinya hükümdarları içinde 
ilk defa çatalla yemek yıyen, lngil-

'#AN l~l IL~R 
tere kıraliçesi birinci Elizabet ol-
muştur. 

6 - Bir çift insan ayağı vasati 
olarak günde 1357 ton yük taşır. 

7 - Irklar arasındaki farkları en 
bariz olarak gösteren şey başımız
daki saçlardır. 

8 - Tamamiyle olgunlaştıktan 
sonra ağacından koparılmıyan yega
ne yemiş, limondur. Bütün limonlar 
bildiğimiz cesam~ti bulduktan son
ra yaprakları kadar yeşilken topla
nır; sonradan sararır. 

9 - Roma yangını karşısında im
parator Neron'un harp çaldığı riva
yeti esassızdır. Çünkü o zamanlar· 
da henüz bu çalgı icat olunmamıştı. 

10 - Rus imparatoriçesi büyük 
Katerin dünyada ilk defa ipek ço· 
rap giyen kadın olmak üzere ma
ruftur. 

11- lnsanların başındaki saçların 

sayısı 129.000 ile 150.000 arasında
dır. 

12 - Vasati olarak bir insan bir 
senede sulp ve mayi bir ton yiyecek 
yer. (Tabii bu rakam, harpten ön
ceki istatistiklere göredir. Bugün 
Almanya'da bunun ne kadar eksil
diğini bilemiyoruz.) 

*** 
Enterne - Evrensel! 

Her zaman elleri, uzakları değil, 
arada sırada da yakınlarımızı, yani 
kendimizi tenkit etmeliyiz. 

Bu "kendi kendimizi tenkid" /er
den bir tanesine de mevzuu kom
şumuz Anadolu Ajansından alalım: 
Ajansın tercüme sisteminde biri

birini nakzeden hususiyetler görü
yoruz. 

Mesela evelki gün bir telgrafta 

mastarını gördük: Enterne! 
Dünkü haberlerden birisinde Cle 

evrensel gibi gazetelerde pek az tu
tunmuş bir sıfat gözümüze ilişti. 

Halbuki enterne ile evrensel'in 
ortasını bulsalar, ne iyi olacak! 

**• 
" Ya öl, ya ol ! ., 

Dünkü fıkralarımdan birisinde 
ingiliz şairi Shakespeare ile türk 
şairi Necip Fazıl Kısakürek'i kı

yaslamıştım. 

Bizim şair, son fıkralarından bi
risine "Ya öl, ya ol!!!" başlığını 
koymuş. Bu veciz başlık, İngiliz 
şairinin: 

"To be or not to be" vecizesini 
hatırlatıyor. 

Fakat gazetelerimizin tertip ve 
tashih hatalarından henüz kurtula
madıkları şu zamanda bu vecizeyi 
kuJ/anmağa, doğrusu, cesaret ister. 
Çünkü ikisi de öl veya ol olabilır ! 

T.1. 

değiştirmiş olduğundan r_eS
0 komisyonları yeniden teş]cı\8 

tır. Başkaları hesabına yapı 
ma, kasarlama, apre, iıtii, ıcıı~,t 
kesme, mamlıl ipliklerin rÔ 
haline getirilmesi gibi işl~ 
matrahı, bu işler mukabilirt f: 
ücretler olacaktır. Kereste s 
rında yapılan her türlü kere 
muamele vergisi alınacak, b \'( 
bil el ve su Hezarlarındıın 
mıyacaktır. 

Mesut bir doğ il 
. tl 

Askeri temyiz mahke.ıne~l1' 
general Nihat Anılmış'ın og,4 
kası memurlarından Fuat 
dün bir kız evlfidı dünyaya 
Sayın generalimizle ana ''.~~ 
tebrik eder, yavruya uzun ° 
)eriz. 

dl 
lisesi, Tahsin Rüştü Bayer f{•>' 

30 Liradan 40lira>'a
1 

edenler 0. 
Lütfi Hamdi Üstel Bcykoı: 1' 

Işın Üsküdar ı ci O. O., öıııe~ 
ğıır E15.zıg O. O., Seher .ı\lct~ 
eli O. o .. Reşat Kaynar ıtaY J{ 
si, Hüsnlı Gültekin Gurdenıı: 0 , 
O., Remzi Baykal F..dime o. 
Başaran Antalyıı L., Hilrnl 
man Amasya O. O., Mustafıı 

1 ~ayseri lisesi, Lütfiye Gurs~ 
Öğ. Ok., Mazhar Tobur .ı\nkll o 
si, A. Şefik Akson Fatıh 0 ·0 . 
Destine Öker Nışantaşı ıcıı fd 
Koldaş Ödemiş O. O .. J{eyisC C 
niyal L., Zeki Örçam vcfıı ı..j;ıııe 
lem Kadıköy 3 eli O. o ... J{ıı 1' 
Erenkoy kız lisesi, Hayrıre 1'> 
renkoy K. L., Orhan Şaik Gö " 
musiki Ög. Ok., Ferit AlP1~11r ı'· 
sesi, Medide Karadayı ız.ınır t O 
Fuat Ömer Şahinbaş Edreıtl' f 
lih Pala Giresun O. O .. Ga~ı~t ıı 
dar İst. Kabataş lisesi. Sa.~ ı• 
Giresun O. O .. Kemal Hel<• ı'I'~ 
O., Ulviye Öncel İzmir ]{ali,.~ 
Ali Oguzınan Snmsun O. o .. bııt t 

Sıvas O. O., Aziz Taner ~ıışerıl 
rettin Ergin Kabataş Jisesı.J{ııııd 
bataş Jisesı, Melek Sıınccr seY 
Ömer Beygo Taksım ~· <?·~rs ıı 
Bakırköy 1 ci O. O .. Zıhn1 

' c 
O. O .. Cevat Erkcr .ı\nka~ıı O· 
İhsan Bozyiğit Ankara l ~le·· ıc 
Erkin Ankara musiki ög. ııJı' 
Ankara K. L., Hamza Btılı k•r~ 
cü O. O .. İhsan Ongut A~ır• 
sesi, Mükerrem Keymen .ı\ ı., .. 
Faik Sayran Ankara erkek orı'' 
özkan Edime L., Hidayet ~ ı.. 
K. L .. Nezahat Kulen lst şe' 
Gülgönen Ankara Er. li5 C

5
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Haydarpafja L. 
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IUbi Afrika ve . 
llalya 

Çtıı ey( .. ] 
)l e.ra. u de İngiltere ile Al· 

••ndak· ı ~•ıııiln 1 muharebe bat a-
dil 1 ' Alınanya'ya karşı harp 

L treddu .. t .. b" 
"' İltih gosteren cenu ı 
l ile a.dı donıinyonu, bu defa 
lliııııu ~~harip vaziyetinde bu-
1tİ Rih.' a.n etnıekte istical gös
t~ d ıh, doıninyonun hava ku· 

er al . l 
t kaı-, h ıta yan müstemleke· 
il? ki 

1 
arekete geçmittir. Ma

da, A. cenubi Afrika ittihadı 
t•hi, lrı v~ıtralya ve Yeni Zelan
t tdeıı Rıl~ere'nin kendi kendini 
.\lrıı .. tnustakil bir dominyonu· 

"nYa ·ı l the b 1 e ngiltcre arasında 
'ı I(~ jladığı zaman, Avus
oııları ~ a ve Yeni Zelanda do· 

~ ıı Yii ~~hal ana vatanın ar· 
• •rıı ha. ruınütler ve Almanya· 
t Yahııt r; ilan ederek A. vrupa

•tlilrd a ~ akın-şark'a kıtalar 
~Yorııa 1

• Sıyasj vaziyeti diğer 

1 
llliııy:a henziyen cenubi Afri

~~0& 6.ar~~· ?iraz tereddüt etti. 
ta.it Rırrneğe taraftar de· 

la. at s . 
llt\j 1 . rnuts domınyonun 

itte,,~ ngıltere ile birlikte yÜ· 1 .. ord .. 
. t llçtı V u. Hcrtzog'a kartı mü-
t~oıı11" A~ iktidarı eline alarak 

Ye au .. ınanya'ya karşı mu· 
'Ctııuhi zk~edi. Bununla bera

lt,dar A rıka dominyonu bu
~tll'. vrupa'ya aı;ker yolla· 

tııııh· 
de.....' Afrika d • ·1 d" 
ı._-"lıııy0 l omınyonu ı e ı • 
lt'd 

11 
ar araaında siyaai sta· 

ltı, h arı bir fark mevcut ol· 
~d~ tl'aber, kan münasebeti 
tey cenub· . t ) e lca. ı Afrıka'nın n· 
~la.l'ırı r!ı ~aziyeti, diğer do· 
• 11~a.lya azıyetinden farklıdır. 

~ 'l'le irı,,.1 • Ve Yeni Zelanda ta • 
'' h" ,.ı ız k d d K •ra.z anın an ır. ana-

' her ~anııız kanı karışmıt 
tr 'tttirta.1~ er, bu dominyon da 
ıııı~'ta.ftaıy)e Anglo • saksondur. 
, a.lti l\~tenubi Afrika domin· 
'!d•lıdır 11 

;sun ekserisi aslan 
ltltda.ıı hi• Oer denilen ve Hol
• L·''illde cret ederek Kap mÜa· 
!._il' ta.tih·Yerleşen bu nüfusun 
~~a.'tıırı 1 ~.ardır. Bunlar, Kap 
Oıı _,_ y ~uatemlekesi iken bu 

~le ,"ıı.ıh,er eşınişlerdi. Kap Na-

'
liıı el) r~belerinden sonra İn· 

1 'rırı .... ler . e geçti. Bunun üze· 
...-, . ın ·ı· 
t~ 1Çİrı . gı ızlerle geçineme· 

ı ~'rıi "fılllale dog~ ru hicret e· 
•ıı "en· tlt btİlızJe 1 Yut-dlar kurdular. 

. 1 ll Yu ~ arkalarından takip 
~ 11ti)jz r larını ellerine geçir-
rıı Oıı doıc~ Boer mücadelesi, nİ· 

l\~'tılı h~Uncu asrın sonlarına 
ltr1tı.ıter•· ır .tnahiyet aldı. Bo· 
tr, ; birç1~ lıderliği altında İn· 

: Qot 'icat 
0 

• seneler mücadele 
tJı tlerirı rııhayet mağlUp oldu

dtt '~e g llle~Jeketleri İngiliz-
·' et ~İiate 'Çh. Ondan sonra bir 
.. lıJtı llllek · . d . ·~ e11 e vazıyetın e ı· 
biıı/'tdiJ •onra Boerler'e muh
>0ıı ~ ao:r· Ve nihayet 1914 

lıı,,. 1'la.H:1~~ Cenubi Afrika do· ••t· .. un .. ı,..,'l ~ • b U elde etmiştir. 
. · •rıti l:l()tl' •. 
~lttj ~· r alc tnucadelesi artık es-

tı.) tıi hırakt herhalde mücade
~~t' İçin _?l•ttır. Ve bu izler 
~it bir lll llterinde itlenmeğe 
~ tt:Çeıı ey~~Zudur. Bu itibarla
~li. ;bi Ar ~ide harp çıktığı za· 
tt ~ .. ~lca.t ~ka azacık tereddüt 
>t• >lı d ~. Zarnandanberi va· 
~d";tı liottg'•rniıtir. Evela Al
~IQ.~ 

1
1 ~la.,_ ~nda'yı i~tilaaı aslan 

~ ltıtıci . oer efkarını tehyiç 
>'t~ le)\lilt 11

•. ltalya'nın harbe 
'1tı, 'tı teti'Yı. Cenubi Afrika'ya 
it~ .\ftilta l"rtııttir. Cenubi Afri. 

~it: ~e heıı kıtaaında hiç bir 
• ıı11 ~tile" ~~hlİYen bir vaziyeti 
~ ~ )ıı:tde 

1 
tasındaki avrupalr 

1t~=~lllla.r7 :n:ııtı Cenubi Afri
~Qt'i 1 Af . Çınde yaşamakta
t'tl tib· rıka diğer Avrupa 
~i~ tlte<:i 

1 
b.Afrika krtasında 

A.ftiltl\ltıerilc 1~ devlet değildir. 
~~ a. (i~e .e. daki İnsanlar gi

ltı, ~.,_ ~İllett~ınde daimi alakası 
t t .. ~lttın 'ılır. \' e hedefi de Af· 

• ('_ ... '1 • erd 
tı't ~lıb~' tdil e t~manıiyle ken· 
ı ~ it 1 l\fr·C'esı merkezinde· 
ıııı~~ 1ta.a,11a

1 
a, kuvetlendikçe, 

&ıı it·lt'İde1·,, hlahsus bir nevi 
"İL~ıt-.~harıadıır l~tbik etmek İs· 
t~ i .tıda. _kı İtalya'nın Af
q'I Yı ~ Renı•I . • b" 
bıı b R'otllı Y emesını . cenu ı 

dlıl-•reltet ea:. İtalya'ya karşı 
~~-~.; Cerıueb.Reçrnesinin sebebi 
• "ır ı af "k tı.,~ • Isı 4 rı alılar, cesur 
ı "l'a.•'"'rı daJ.ı harbinde bugÜn· 
&\~taj~a. 8..it C a ç?k zayıf iken, 
ı "auı:ı b fetih •rb.ı Afrika müıı

\ıd~~l\ııh· u eaıt· ve ıstila etmişler-
1 it. tı 1 l\fr~kalman müstemle· 
ı·lıd ıad ~ 1la.ı efil d ominyonuna 
I~ d, Ya.ıı rrı·· a Şarki Afrika-
~~ltı,lia.h,1i::te:ntekelerini ve 

1 
~" tU._~ııa. fiiphn ı fethetmeğe 
.~ı~ ~litli~~del\ h e Yoktur. Har
tıı ''•ı.. llın t~ h· arekete geçitle· il'• .. t • a. ır· .. 
, teı·'çirıde •• 1 Uzere, Cenubi 

ıp Siltt ~ lllukadderat aa
ıgını anlatmakta-

J\. S. ESMER 
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iSTANBUL Gaze e . ' 

İtalyan askeri 
üsle-rine dün de 
taarruz edildi 

(Başı ı inci sayfada) 1 yardımı ile İtalyan pilotları tarafın -

elde etmeği bir şeref meselesi teiakki dan kullanılan alman tayyareleriyle 
ederek oradan taarruza geçeceğine de yapılmıştır. 
ihtimal vermektedir. Tulon'da düşürüien tayyare 

ita/ya ihracatına ambargo 

Lond:a, 13 a.a. - Hususi konsey, 
dünkü ?çtimaında, İtalya ihracatına 
ambargo koymayı karar ahına almış-
tır. 

ltalya'daki İngiliz menfaatlerini 
Amerika himaye edecek 

Londra, 13 a.a. - İtalya'daki ingi· 
liz mcnafiinin himayesini Amerika 
birleşik devıetlerı deruhte etmiştir. 

İngiltere de bulunan italyan tebaa • 
sından altı yüz kadar gazeteci, diplo
mat, kadın ve çocuk, yarın İngiltere'
den ayrılacaklardır. 

Tunus'taki italyan menfaatleri 

Bern, 13 a.a. - İsviçre hükümeti 
Tunus'taki İtalyan menfaatlerinin hi
mayesini deruhte etmiştir. 

Garibaldi lejyonu Fransa'dan 
yana 

Marsilya. 13 a.a. - Garibaldi lej
yonunun şefi olan Giuseppe Garibal
di, Fransa'nın cenubuşarkisinde bu· 
lunan vatandaşlarına hitaben bir be· 
yanname neşrederek Fransa'nın yanı
başında, faşistlerin tazyıkına karşı 

mücadele etmelerini istemiştir. 

Havada : 

Tobruk'ta bir italyan gemisinde 
yangın çıktı 

Kahire, 13. a.a. - Dün sabah Tralr 
Jusgrabte Tobruk limanına karşı ya
pılan bir hava hücumunda İngiliz tay
yareleri, içlerinde bir harp gemisi ve 
iki denizaltı bulunan düşman gemile
rim: mUtJlıu ayta• verdinııi§kı diı. 

Harp gemisinde yangın çıkmıştır. 
verilen mütemmim malfımata göre, bu 
hücumu yapmış olan bütün ingiliz 
tayyareleri Mısır'daki üslerine dön • 
müştür. 

İngiliz hava kuvetlerinin geçen ge
ce Musavva üzerinde yaptıkları hü
cum esnasında bir petrol deposunda 
yangın çıkarılmıştır. Yangın, bir kaç 
mil uzaklardan görülecek derecede 
büyük olmuştur. 

T obruk limanında batırılan 
gemiler 

Tulon, 13 a.a. - Dün saat 18.30 da 
Tulon mıntakasında alarm işareti ve
rilmiş ve hava dafi bataryaları hare
kete geçmiştir. Bu al5rm~ bir düşman 
tayyaresi sebebiyet verrttl~tir. Bu tay
yare, alevler içinde düşürülmüştür. 

Marsilya'da alarm 

Paris, 13 a.a. - Marsilya mıntaka
sında gece yarısını 37 dakika geçe bir 
alarm işareti verilmiş ve alarm saat 
1.20 ye kadar s~rmüştür. 

/tal yan ıarki Alrikasına hava 
taarru z.l arı 

Kahire, 13 a.a. - İngiliz hava kuvetleri 
italyan şarki Afrikası üzerine taarruzlara 
devam etmektedir. Asmara ve Gura tekrar 
bombardıman edilmiı;tir. Doğrudan doğru. 
ya vuku bulan bomba isabetleri hangarla
rı ve binaları tahrip etmiştir. Bütün ingi. 
!iz tayyareleri hava dafi toplarının kuvet
li ıvuhalefetine rağmen hiç bir zarar~ uğ. 
ramıımıştır. Bir düşman avcı tayyaresı ka
ti olarak diğer iki tanesi muhtemel olarak 
düşürülmüş ve dört tanesi de hasara uğra. 
tılmıştır. 

Blenheim İngiliz tayyareleri Hab~is. 

tanda Diredaua tayyare meydanını da bom
balamışlar ve bir mühimmat deposu ile 

birçok hanıarlara tam isabetler elde et
mişlerdir. Mühimmat deposundan çıkan 
alevler h:ıvada elli kilometre mesafeden 
göriılüyordu. Bütün İngiliz tayyareleri sa
limen dönmiışlerdir. 

Diğer bir taarruz da Assab clvnnn
da Makakar üzerine yapılmıştır. Bir ben
zin deposu yakılmış ve bir kışla da hasara 
uğratılmıştır. 

Denizde : 

Sicibıa kanalı da maynlandı 
Roma, 13 a.a. - İtalyan hükümeti

nin radyo ile neşrettiği bir tebliğde, 
yalnız İtalya yarımadasının ve İtalyan 
müstemlekelerinin sahilleri değil fa. 
kat aynı zamanda Sicilya kanalı da 
maynlanmıştır. Bitaraf vapurlara, Me
sina boğazından geçmeleri tavsiye e
dilmektedir. 

Hayla'ya getirilen italyan vapurı 

Hayfa, 13 a.a. - İtalya bandıralı 
5639 ton hacminde Teke vapuru şar· 
ki Akdeniz'de tutularak Hayfa lima· 
nına getirilmiş ve mürettebatı enter· 
ne edilmiştir. 

lspanya'ya sığınan italyan 
vapurları 

Londra, 13 a.a. - Lybie'de Tobruk 

üzerine yapılan ingiliz tayyare akın· 

ları, dalga halinde gelen bombardı • ı 

man tayyareleriyle icra edilmiş ve bir Madrit; 13. a..a. - Birçok italyan 
limanda demirli olan eski modeJ bir vapurları ispanyoJ limanlarına iltica· 
italyan kruvazörünün arka tarafında ya devam ediyorJar. 
yangın çıktığı müşahede edilmiştir. 

İki denizaltı gemisi ve bunların bağ 
Iı bulundukları duba imha edilmiştir. 

Aden'de suya dii§en bombalar 

Londra, 13 a.a. - İtalyan tayyare

leri Aden üzerine bir akın teşebbü -

sünde bulunmuştur. Bütün bombaJar 
kayalar üzeı inde veya denize düştü
ğü cihetle teşebbüs akim kalmıştır. 
Diğer taraftan italyan ordusu, Vin· 

timilJe yakınında, fransız • italyan 
hududu üzerinde birkaç köprü atmış
tır. İngiliz radyosu İtalyanın Fransa
ya karşı harekatının, bir istiHidan faz
la bir müdafaa şeklinde inkişaf eder 
gibi göründüğünü tebarüz ettiriyor. 

Habeıistan'da askeri hedefler 
bombalandı 

Londra, 13 a.a. - Cenubi Afrika
daki Britanya kuvetleri kumandanlı
ğı, cenubi Afrika ağır bombardıman 
tayyare kuvetlerinin evelki gün Ha • 
beşistan'da askeri hedefleri bombar • 
dıman ettiklerini bildirmektedir. 

Miltino'da alarm 

Berne, 13 a.a. - İsviçre Telgraf a
jansının bildirdiğine göre, dün gece 
Miliino şehri saat 12.25 geçe alarm i
şaretı vermiştir. 

Malta'ya yapılan hücumda 
ölenler 

Malta, 13 a.a. - Salı günü güneş 
batarken yapılan hava hücumu kur • 
hanlarının resmi bilançosu 30 sivil ö
lü ve 30 sivil ve 7 asker yaralıdır. Yir
mi tayyare tarafından yapılan bu hü
cum esnasında 2 düşman tayyaresi im
ha edilmiştir. 

Teeyyüt etmiyen haberlere göre, 
salı günkü hücum alman rasıtlarının 

İspanyol ajansının bildirdiğine gö· 
re, bir fransız deniz tayyaresi Valan
siya'ya gelmiştir. Mürettebat mahalli 
makamat tarafından sıkı bir isticvaba 
tabi tutulmuştur. 

Jevkifler : 

Fili.tin'de tevkil edilenler 

Londra, 13 a.a. - Filistin'de yüz
lerce italyan tebaası tevkif edilmiş ve 
Yafa ile Telaviv şehirleri muhafaza 
altında mıntaka ilan edilmiştir. 

lıkenderiye'de 'lO bin italyan 
nezaret altında 

Kahire, 13 a.a. - Yalnız 1skenderi· 
ye'deki yekunu 70 bine baliğ olan ital· 
yan tebaası sıkı bir nezaret altındadır. 
Bunların arasında beş yüz kişi tevkif 
olunmuştur. 

Filistin'de şüpheli eşhasa kartı aynı 
tedbirler tatbik olunmaktadır. Gece
leri ışıklar söndürülmekte ve resmi 
binalarla askeri hedefler, hava taar • 
ruzlarına karşı, sıkı bir muhafaza al
tındadır. 

Kahire'deki italyan konsoloıluğu 
muhafaza :ıltında 

Kahire, 13 a.a. - Şüpheli İtalyan te
baasının tevkifatı devam etmektedir. 
Bunların enterne edilmeleri takarrür 
etmiştir. İtalya konsoloshanesi sıkı 
bir muhafaza altındadır. 

Esir edilen İtalyan subay 
ve askerleri 

Kahire, 13 a.a. - Mısır - Trabluı hudu
dunda vuku bulan brr müsademede İngiliz 
kıtaatı ikJ İtalyan subayı ile !O askeri esir 
etmişlerdir. Ingilizlerin hiı; zayiatı yok· 
tur. 

• 

llalyan resmi 
tebliğine göre 
askeri vaziyet 

İtalyan orduları umumi karargahın
dan, 13 a.a. Mukarrer plana tevfikan 
İtalyan tayyareleri, diışmanın deniz, 
ve hava üslerini yeniden bombardı -
man etmişlerdir. Bizerte'e ve gecele
yin Tulon'a karşı yapılmı;i olan taar· 
ruz bilhassa mühim olmuştur. Bize 
te'de büyük yangınlar çıkmış, bir t~ 
kım tesisat hasara uğramış ve yerde 1 
bulunan tayayrelere karşı isabetli en
dahtlar yapılmıştır. Bunlardan doku
zu kullanılmıyacak hale gelmiştir. 

Bütün tayyarelerimiz, hareket üsleri- I 
ne dönmüşlerdir. 

Akdeniz'de bir tahtelbahirimiz, bir 
kruvazörle on bin ton hacminde bir 
petrol gemisini torpillemiştir. 

Bingazi hududu yakininde kain Tob 
ruk'ta ingilizlerin hava ve denız ku· 
vetleri tarafından bir taarruz teşeb
büsü kara ,hava ve deniz kuvetlerimiz 
tarafından tardedilmiştir. 

Mayn tarama gemilerimizden biri 
batırılmıştır. 

Şarki İtalyan Afrikasında Asmara, 
Gura, Adiugri, ve Agordak tayyare 
limanlarına karşı düşman tayyareleri 
tarafından akınlar yapılmış ve bu a
kınlar maddi hasarata ve bu limanlar
da bulunan iatlyan ve yerliler arasın· 
da on kişinin ölümüne sebebiyet ver-
mi~i~ · 

Muahharen yapılan tahkikat netice· 
sinde dün Bingazi havzasında vukua 
gelen muharebede avcı tayyarelerimiz 
tarafından altı tayyarenin düşürül -
müş olduğu anlaşılmıştır. 

İngiliz olmaları muhtemel olan düş· 
man tayyareleri gece şimali İtalya'nın 
bazı şehirleri üzerinde keşif uçuşları 
yapmışlardır. Açık bir şehir olan To· 
rino'ya bombalar atılmış ve bu bomba
lar az hasarat ile sivil halk arasında 
bir kaç kişinin ölümüne sebebiyet ver
miştir. Bu hareket hakkında etraflı 
bir rapor neşredilecektir. 

Mısır nezaman 
harp ilan edecek ! 
Kahire, 13 a.a. - Mısırın İtalyaya 

karşı hali harp siyaseti sırf tedafü
idir. Fakat burada İngiltere • Mı
sır muahedesine tamamiyle riayet C· 

derek Mısır'ın emniyet meselelerinde 
teşriki rresai ve askeri bahri ve ha
va üsler temin etmek suretiyle İn
gilterenin yanında pasif bir şekilde 
amade bulunduğuna işaret edilmek
tedir Bu üsler tabii askeri hedefler 
addedilecek ve italyan hücumlarına 
maruz kalacaklardır. Fakat şayet İ
talyanlar Mısır topraklarına. taarruz 
ederler veya öz Mısır şehir, kale ve 
tayyare meydanlarına veya siviller 
üzerine bombalar düşürürlerse, Mı
sır harp ilan etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. 

İngiliz hava kuvetlerinin Libya ve 
İtalyan şarki Afrikası üzerine yap· 
tıklan akınlar Mısırlılar için cesaret 
vericidir. Mısırlılar kendi emniyet • 
!eri için alınan tedbirlerin nasıl mü· 
essir ve fili olduğunu anlıyorlar. 

Çocuklar 
Londradan 
naklediliyor 
Londra, 13 a.a. - Londra mıntakasından 

120.000 çocugun tahliyesıne buglin başlan· 
mıştır. Bu ameliye Ön\lmilzdeki beş gün 
zarfında ikmal edilecektir. 

Her ıün otuz hususi trCJl, çocukları 
Cornouailles, Devonshire, Somerset ve 
Pays de Galles bölgelerine tuıyacaktır. 

Mnınafih, ebeveyninin tahliyeleri iı;in 
kendilerini kaydettirmemiş bulunduğu ci
hetle 300.000 çocuk Londrada kalacaktır. 

Arjantin hükümeti 

bitaraf kalacak 
Buenos • Ayres, 13 a.a. - İtalyanın 

Fransa ve Ingiltere aleyhine oüırak har
be miıdahale ettiğinin tebliğ edilmesi Ü· 

zerine Arjantin hlikümetl bitaraflığını ilin 
etmiştir. 

Arjantin ziraat nazırı, harp dolayısiyle 
kömür ve neft ithalatının azalmasını karıı· 
lamak üzere mahrukat olarak mısır kulla
nılması için emir vermiştir. Avrupaya gi
decek binlerce mektup ve posta paketinin 
sevki meselesinin de halline çnlışılm:ıkta
dır. 

Tasviri efkar 
ltalya nihayet kendisini 
ateşe attı : 

Ebüzzlya zade Velid diyor ki: 
"Aylardanberl sUren tereddütlerden 

ve hesaplı harekeUerden sonra nihayet 
İtalya d:ı, Avnıpanın garbını kasıp ka· 
vurmakta olan M!leye karıotı. İtalya'
nın bu suretle harbe lştiriUdnin ilk ba
kışta garp ceııhesindekl vaziyeti ıld
detıendirerek katı nellce;>1 tAcll edece
ğini zannedenler belki bulunur. HattA 
bizzat ltnlyanlıırın bu kanaatte oldukla
rı şuphesız gibidir. 

Muharrir devam ediyor: 
"Fakat italynnların yaruldıklan nok

ta da bilhııss:ı burasıdır. Bugun İngilte
re ve Fraruıayı imha ve lngillz impara
tol'luğUnun muazzam metnıkAtını pay
laşmak maksadıyle girlııllmlı olan dAva, 
öyle İtalyanın harbe glrmcıılyle ve ya
hut Alınnnyanın dört bin tnnkı ve altı 
bin tayyaresiyle hal ve faeledilecek mı,. 
.ıılt dAvnlardan değildir.,. 

Muharrir, İtalya'nın Akdenizde ku
vetıı olduğunu, inglllzler de kabul et
lik! rlnl, meselll Pantellarfa adası vası· 
taslyle Akdeniz! ikiye bölerek mütte
fiklerin deniz serbestls1ni lh\A.I edeblle
c klerlnl, fakat buna mukabil muhtaç 
olduğU blltün mevaddı CebelUttarık ve 
Süveyş'tcn getirebileceği için müttefik
lere karşı zebun vaziyette bulundugunu 
söylüyor ve diyor ki: 

"HUiasa İtalyanın harbe girmesi kCD· 
disl için menfaat temininden ziyade za
rarı mucip olmak ihtimali daha kuvet
lidir. Bunun böyle olup olmıyacatını 
ise yakın bir Minin göstereceğini oUphe
siz addedebiliriz.,, 

TAN 
ltalya'nm harbe girmesi ve 
Akdeniz' de vaziyet : 

M . Zekeriya Sertel diyor ki: 
"Anlaşıldığına göre İtalya şimdiki 

harbi Franııa'yn ve gnrbl Akdenlze in
hisar ettirmek niyetindedir. Çünkü mih
ver devletleı·I harbin mukadderatının 
gnrp cephesinde taııyyUn edeceğine ka
nidirler. Onlara göre garpta kaU zafer 
elde edildikten sonra diğer sahalarda 
harp yapmaksızın hedeflere varmo.k 
mümkündür. Fransız ordusu ve lnglllz 
donanması imha edildikten sonra Al· 
manya ve İtalya yer yllzllnde kendile
rine mukavemet edecek ba§ka kuvet 
knlmıyacağına ve Avrupa.ya istedikleri 
nizamı kabul ettireceklerine lnanmıııle.r
dır.,. 

Muhnrrlr, İtalyanın harbe girmesiyle 
birinci derecede a)(ıkadar olan amcrlka· 
lılarla ispanyollann teJtl.kktıcrlnl izah 
ettikten sonra diyor ki: 

"Şimdilik AkdenJzde başka lnkloaf· 
ıar beklenemez. İtalya ııarkl Akdenlzde 
statllkoyı.ı bozmadıkça harbin Akdenl· 
zin bu kısmına sirayet ihtimali azalır. 
İtalyanın yeni husumetler tnhrlk etmek
ten içtinap için harbı bu sahaya sirayet 
ettırmemcğc çnlıoacağı da tahmin edl· 
Jeblllr. Fakat h!l.dlsat o kadar ııüratıe 
inkişaf ediyor ki yarını buglinden kes
tirmek mümkün değildir ... 

Sovyel - Lilvanya 
münasebetleri • 

Litvanya kabinesinde 

bazı tôdiller yapıldı 
Kaunas, 13 a .a. - Moskova'dan dö

nen Lituanya başvekili, B. Molotovla 
yaptığı mükalemelerden memnun ol
duğunu beyan etmiştir. Halledilme • 
miş bazı meseleler hakkında müzake
relere devam etmek üzere hariciye na
zırı Moskova'da kalmıştır. 

Müzakere edilen meseleler arasında 
Lituanya'daki sovyet garnizonundan 
bir kısım kızılordu askerlerinin ka
çırılmasına ait iddialar bulunduğu 
zannedilmektedir. 

Dahiliye nazırı istila etti 

Kaunas, 13 a.a. - D. N. B.: Lituan
ya dahiliye nazırı general Skucas, is· 
tifa etmiştir. Uzun senelerdenberi em· 
niyet işlerini tedvir eden umum mü
dür B. Povilaitis de istifasını vermi§
tir. Dahiliye nezareti işlerine muvak
katen başvekil bakacaktır. 

Bu değişiklikler, başvekilin Mosko
va·aan avdetini müteakip. dün gece 
yapılmıştır. Bu değişiklikler. I~ituan
ya'daki sovyet garnizonlarındaki ba
zı askerlerin kaldırılması hadiseleri i
le alakadar olan Moskova'nın izhar et· 
tiği arzular ile al5.kadar bulunmakta· 
dır. Bu tedbirler, ezcümle, halen Mos· 
kova'da Lituanya hariciye nazırı B. 
Urbsys'in yapmakta olduğu müzake
relerin devam edilmesi için elzem 
şartları teşkil eylemektedır. Lituanya 
idaresi yüksek amirleri arasında di· 
ğer bazı mühim değişikliklere daha 
intizar olunmaktadır. 

Bir İngiliz ticaret 
vapurunda infilôklar 

Buenos • Alres, 13 a.a. - Et kcınservesl 
yüklemekte olan 4700 tonluk ingillz ban. 
dıralı Cascony vapurunda dUn bir lnf!llk 
husule gelerek yangın çıkmıştır. 4 kişi ya
ralanmıştır. Yangın söndiırtilmUş ve birçok 
tevkltat yapılmışur. 

İhtilafın büyümesi yüzünden Avrupa yol 
tarından büyük gtiçlüklerle istifade edile
bileceği için mektupların ve posta paket
lerinin uzak şark yoliyle ve Japon vapur· 
ları ile ıönderileceği ümit edilmektedir. 

Aynı Cascony vapurunda ikinci bir ln • 
fllA.k husule gelml§ 70 klfi tevkif edllmlş
tir. 

a.a. Matbuat Servısi 

Yeni Sabah 
ltalya'nm harbe girmesi 

Hüseyin Cahlt Ynlçın, İtalya"nın 
harbe girmesini muhik ve mllzur göster
mek için hiç bir sebep bulunmadığına 
işaret ediyor ve diyor ki: 

"İtalyanın harbe girmesini ml'ızur ve 
meşru gösterebilecek hiç bir sebep ol· 
madığı, ;lngilterenJn Roma elçisine ver· 
dlğl cevapta bütUn bUtUn göze çarpıyor. 
Çünkü İngiltere ve Fransa devletleri İ
talya ile mliznkereye h:u:ır olduklarını 
resmen bildirmişlerdir. Eğer İtalya da 
hüsnllnlyet olsaydı, taleplerini derme
yan eder ve bunlar üzerinde İngiltere 
ve Fransa ile anlaşmak yolunu tutardı •• 

Italya'nın harbe girerken, İsviçre, 
Mısır, Yugoslavya, Yunanistan ve TUr
klye'ye verdiği teminatı mevzuubahis e
den muharrir diyor ki: 

"Maatteessüf söylemek mecburiye
tindeyiz ki a.Jmanlar ve ltaıya.nlar bu 
teminat meselesini pek ziyade sullstl· 
mal etmi§lerdlr. Şimdiye kadar birçok 
vesilelerle tekrar ettiğimiz gibi bundan 
sonra almanların ve italynnlann t ml
nat ve taahhütlerine inanmak ihtimali 
kimsede kalmamıştır. Teminat sözil 
dostluk misak.lan kurban edilecek mil
leUcrl muvakkaten avutmo.k için bir va
sıta manasını ifade ediyor ... 

Cumhuriyet 

ltalya'mn harbe müdahalesi : 
Nadir Nadi, bu mevzua tahsis tt ğt 

baom&kalede bu müdahalenin hakiki 
veçhesini tayine çalışarak diyor ki: 

"Alman kumandası altında çalışa .ak 
bir ltalyan ordusunun umumi vazl) 
1lzerlnde yapacağı tesirler de şüph il 
dir. 80 milyon nüfuıru olan Almanyn.nın 
elinde ellA.h taşıyan adamlara fazla lht • 
yacı olmasa gerektir ... 

Nadir Nadi, ltalyan müdahalesinin 
harp Uzerlnde yapacağı tesiri ölç rek 
diyor ki: 

"Fakat gerek İnglltcrede. gerek 
Fransada yaşayan kuveuı bir kanaate 
göre italyan mlidnhalesl garp ccphesin· 
deki harp vaziyeti üzerinde hiç bir de
ğişiklik yapmaga muktedir değildir. 

Umumi çizgileriyle llcrls1 lc;ln ihtl· 
J!t lmkAnları gösteren harp d3ha hare
keUl, daha değişik safhalara doğnı yU
rUmektedlr . ., 

İKDAM 

ltalya'mn harbe girişi 
Abidin Daver, bu ba,lık altında diyor 

ki: 
" İtalya, harbe lotımk ctmiıı olmak

la tarihin en mühim hatalarından biri
ni işlemiştir. MağJOp olursa zararını 
çekeceği gibi galip J:"elirse de Almanya.
ya boyun eğen ikinci derecede bir dev
let halini alacaktır. Halbuki bitaraf khl· 
aaydı, büyllk ve zengin bir devlet olıı
ca#ı muhakkaktı. Musollnl sulh içinde 
zengin ve kuvetll olmak nimet ve saa
detini kendi ayağı ile tepmiştir. İtalya 
bu gafletin cezasını çekecektir.,. 

İstanbul'a gelen yeni 
bir talebe kafilesi 
İstanbul, ıs (Telefonla) - Avnıpa 

ek.ııpresinln son katarı bu :;abah Sirkec,ye 
geldi ve 8 kl§llk olr talebe kafilesi getir
di. Konvaruılyonelln Fransaclan aldığı son 
vagonları da yarın getirmesi b<'klenmek • 
tedlr. 

Akdeniz vapur seferleri 
İstanbul; 13. ( Telefonla) - Deniz 

yolları umum müdüriı bugün görülen 
lüzum üzerine Mersin postasını yapan 
vapurların bundan som.ı 1zmir'e kadar 
gideceklerini ve ondan sonra geri dö
neceklerini söylemiştir. 

İstanbul'un kıJlık kömür 
ihtiyau depo edilmek ü .. ere 
İstanbul, 13 (Telefonla) - İstan -

bul'da Etibank kömür işlerini tanzim 
eden Bankanın kömıir ışlcri mıırakı -
hı tetkiklerine devam ediyor. Son 
günlerde gelen kömür 3500 tonu bul
muştur. Bu kömürler İstanbul gaz
hanelerinin istihsal ettikleri koklar· 
la beraber Kuruçeşme'deki depolarda 
toplanmaktadır. Yolda 3.000 ton daha 
kömür vardır. Sonbahardan -eve] bu 
suretle İstanbul'un kömür ihtiyacı 
şimdiden depo edilmiş olacaktır. 

İstanbul' daki Yunan gemileri 
Pire'ye hareket ettiler 

İl!tanbul. ıs (Telefonla ı - Aldıkları e· 
mir llzerlne İstanbul limanında bulun:ı.n 
yunan bandıralı balıkçı g~llerl bugiin 
.Pire'ye gitmek üzere yola çıktılar. 

Fiyat tetkik ve mürakabe 
komisyonunun ç.n.hşmaları 

İstanbul, 13 (Telefon ı - Fıyat tetkik 
ve murakabe komisyonu bu~Un dl' \al nin 
reisliğinde toplandı. Toplantıya k ' , 
çay ve manifatura birlikleriyle tuh f 
eller idare heyeti tb~nlar1 ıotırAk tt 1 r. 
1'"iyat tesbltine devam ed!lmekt dır 

Umumiyetle toptancılar v \an P· 
tancılara yüzde 4 mı 5, pcral< nd elle re 
yüzde ona kadar kllr bırakılmaktadır. 

İstanbul' da İngilizce 

kursları açılacak 
İstanbul, 13 (Telefonla ) - Londra Uni

ver.ııltesl extenslor terrl toriato konseyi 
deniz aşırı memleketler talebesi ı ın aç
makta oldutu inglllzce kurslannı l!l t m
muzda İstanbulda açack ve kurslar 15 ~ 
gustoııa kadar devam edeeekUr. Kurslan 
Martin Ripmann idare edecektir. 
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yardım isliyor Akdeniz ... - sebebi malın istekten, talepten 
: az olmasıdır. O halde çoğaltıl-

(Başı 1. incı sayfada) (Başı 1 incı sayfada) : ması, faz.la istihsali elimiz.de o-

tl7.ar edilmektedir. Mtittefiklere yapılacak Ancak Akdeniz'in üslere sığınmak : lan malları daha çok yetiştire
bu amerikan yardımına daha şlmdil1k bir- hususundaki kolaylığı da hesaba _ bilirsek bunların fiyatı ,yüksel-
kaç mA.nl vardır Johnson kanunu İngllte· katılmak doğru olur. -
re ve Fronsanın Amcrlkaya umumi veya .. . . : 
hususi istikrazlar pltısc etmelerine, Pitt-1 Muttefıkler, Afrıka ve Akdeniz 
man bitaraflık kanunu da bir amerlknn tasfiyelerinde muvaffak olduktan 
gemisinin muharip memleketlere yolcu ve 1 k · b · f 

5 
alacak 1: 

emtia nakletmesine, muharipkre kredi a- 1 sonra, pe genış ır ne e. . .. .. • : 
çılmasına manidir ve amerikan limanla· lardır. Bu suretle kıta, mıslı gorul- : 
riylc kara sularının muhnrıp devletler memi§ bir muhasara tazyıkı altına : 
harp ı;cmilcri tarafından lstiınalini takyıt ı . . I k B t k it d ı: 
etmiştir ı gırmış o aca tır. u azyı a rn a : 

Yruıını dolduran destroyerleri sattır- 1 birkaç değil, bir kış geçirmek ta • : 
mamaktadır. MUttcflklerln ihtiyacı olan hammülü pek çetin ve güç fedakar- : 
yUzlerce amerikalı pilot ve tayyare ma· . . .. . .. -
kınıstt lngillz ve fransız konsoloshancle- lıklara ıhtıyaç gosterır. Bu muddet : 
rint mUracaat etmekte fakat Hizmete alı-

1 

esnasında İngiliz sanayiinin 15 ma- : 
nanıamakta ve hareket edememektedirler. yıstanberi iki misline çıkan İmalatı -

Yardımın arttırılması ve ile Amerikan sanayıımn yardımı, 
hızlandırılması ısteniyor hava üstünlüğünü müttefikler lehi· 

ne temin edeceği hatırlatılmakta-,: 
Vıışıagton, 13 a.a. Efkfırı umumiye dır. : 

B Ruzvelt'ın nutku hakkında memnun!- -
yetini izhara devam etmektedir. Matbuat Bir kı§ daha harbetm.eğe mah- : 
v~ muhım ş;ıhslyetler vasıtaslyle mütte- kum olmamak: Mütehassıslar mih
fiklere yapılmakta olan yardımın tesri c · ver devletlerinin ümitleri bunda ol
dılip ço~alt.ılmasını istemiştir. 

Evelce derpiş edilen şeyler, tayyare sev duğunu söylemektedirler. Fakat bir 

mez.. 
O halde bugün istihsal başın- : 

da bulunan vatandaşların elle- -
rinden geldiği güçlerinin yetti
ği kadar far.la mal yetiştirmek 
en büyük ve en şerefli vazifele
ridir. 

Bir takım mallar da vardır 
ki, bunların çoğu dışardan ge
lir. Onları çoğaltmak elimir.de 
değildir. 

Bunların pahalılaşmamaları- : 
nı istiyorsak; onlara karşı olan 
isteği daraltacağız., sarfiyatı
mız.ı kısacağır., yani onlardan _ 
(bir) kullanıyorsak, (yarım) -
kullanacağız ve kabil ise (hiç) : 
kullanmıyacağız. -Tasarrufun, israftan kaçın- : 
manın, lür.umsuz. yere para har- : 
cetmemenin bütün dünyada -

C. H. P. Vilayet İdare Heyetinde kaza reisleri toplanhsı 

C. H. P. Ankara vilayet idare heyetiyle viliiyete bağlı kaza reisleri ve 
merkez nahiye reisleri salı günü vilayet idare heyeti reisi İbrahim Rauf 
Ayaşlı'nın riyasetinde bir toplantı yaparak parti işlerini görüşmüşlerdir. 

Merkeze davet edilen kaza reisleri toplantıyı müteakip kazalarına döomüş

lerdir. YulB-:rdaki resimde kaza reislerinin içtimaını görüyorsunuz. 

TÜRKİf 
--( Rodyo Dl!Uzyon postf.' 
TÜRKİYE Radyosu - Aı-:r>l' 
- ---( Dalga Uzunlu$° ı. 
1648 m. 182 Kes. ı~00 I' 
31.7 m. 9465 Kes./ 2 1' 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 

CUMA: 14.6.194 

12.30 Program, ve memleket 
12.35 Ajans ve metc<>roloJ 
12.50 Müzik: muhtelıf ;ır 1 

13.30 14.00 Muz.k: karışı\~t 
18.00 Program, ve meınlc 
18.05 Miızık: senfonik ")1 
18.30 Müzik: cazband (Pf 
19.10 Miızik. Çalanlar: l tç 

Refık Fersan. Şerı 
Semahat Özclenses. ı 

19.35 
19.45 

20.00 
20.30 
20.4 5 

1 - Şevkı bey · hıC 
verim cam gonuldcn)· 
2 - Rakım Elkutlıl · 
(Gel uzme benı ka Jıı · 
3 - Udi Ccn•I • h'1 kusdun bi sebep boyle 
4 - •.•• - huseyni ıur 
kıyma bana). t 
5 - ••••• gerdaniye 

kiyatının tesrii. müttefıklerin iptidai mad- yaz sulhunu nerede ve nasıl bulma- : 
de ihtıyaçlu.rının temini, Amerikan liman lı? Bu, iki imparatorluğu teslimiyete 
ve do~larının muttefik gemilere açılması, I sevkeden bir zafer sulhü olacaksa, _ 
muhacırlere yapılan yardımların çogaltıl- her şeyin.aksi olmak, Afrika'yı mÜt· -

milli bir borç haline geldiği .J•""""""""""""""""""""""""""'~ 
1 

günlerde yaşıyoruz.. - • • 
Her türk ıo para harceder- - ;_· Muhlis Sabahattin ~ Siddetli bir 

beni yan b:ıkışla uıe'1 Müzik: zeybek hava 
Memleket saat ayarı . 
teoro!oji haberleri .. 
Müzik: fasıl heyeti· 
Konuşma. ·re 
Müzik. Çalanlar: Fnh1 O 
rif İdi, Refik Fersan· 
lek Tokgoz. 
ı - Arif bey - kurd 

ması ve muhasamatın sonuna kadar bakıl· ' t f"kl d t f" t k ··tt f"k . _ . e ı er en as ıye e me , mu e ı 

mak utcre bınlcrcc çocugun Amcrıkaya f·ı l t h • k h dd : 
kcn bile düşünmelidir. Lüzumlu : • • J 

zelzele 
(Deşme da ). 
2 - Refik Fersnn • "; 
kı: (Gözlerin mai Ifl ~t · 
3 - Arif bey - muhaYı 
çin mahzun bakarsın).ı;ıı 

mu, lüzumsuz. mu? ;: naklıdır. ı o annı a rıp etme , amma e 
hazneleri keşfetmek, İngiliz adala· _ 
rını istili. etmek, fransız mukavc- -
metini sonuna kadar tüketmek la - :. 

Amerika'nın müttefiklere 
verdiği silah 

Ulusal Ekonomi ve -
Arttırma Kurumu -

Nevyork, 13 a.a. _ Nevyork Timese zım gelecektir. Böyle bir şey, ingi- l ..,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllU'"' 

naz:ıran, elli hucum bombardıman tayya- liz ve fransız milletlerinin azmi 1. . t• t d d 
resi daha müttefiklere teslim edilmiştir. karşısında, tamamiyle imkansızdır. zmı r ıca re o ası a 

Muttefiklere verilen harp malzemesi lngiliz ve fransız milletleri, bu har- ı 
fnzlasma ait tafsilat her ne kadnr resmen bi, içinden şu veya bu zararla çıkıl-· fuara iştirôk edecek 
bildirilmemişse de müttefik mübayaa ko- ması mümkün olabilir bir menfaat t· : 

13 
• T" t k.l t" _ 

mısyonunun altı yüz bin tüfek, 800 top ve harbi değil, iki imparatorluğun akı-. d zm.r.'l <ı-~· -::- ~carbe""t~e ta. e ınt 
buyiık mitralyoz stokları, havan topu ve o- . . . . . .. . . en ven en emır uzerıne u un ıcare 

betı ve ıkı mı1letın hurıyctı onun ne- 1 d 1 'b" ı · t. t d d 
bıis satın aldığı öğrenilmiştir. . . • . o a arı gı ı zmır ıcare o ası a 

* * * tıcesıne baglı olan bır hayat memat 1940 1 · f · "k asta .. . . zmır uvarına genış mı y 
• mucadelesı dıye almışlardır. Anlaş- · · ·k · · b l 

Vaşington 13 a.a. - Ayan meclisi stok l d . . b"" .. k"" _1 • I l ıştıra ıçın ho.zırlıklara aş amıştır. • ' ma ar evrının utun opru erı atı -
halın.de ordu elinde tutulan topların ame- f . 
"kan I b "k l t r d · I ed"l . I mı§tır: ngıltcre ve Fransa yalnız n a rı a arı ara ın an ıma ı mış 1 •• • 

yeni toplarla değiştirilmesi hakkında B. ı one, zafere,. ve onu tcmın ed~c.ck. o
Ruzveltin yaptığı talebi tasvip etmiştir. lan uzun hır yıpratma harbının ın

Harp ilam malıiyetind e 
bir hareket 

Nevyork, 13 a.a. - Havas: 
Herald Tribune gazetesinin bildirdiğine 

göre, Amerika Bfrleşik devletleri hiiküme
ti. İtalya ve Almanyarun Amcrikadaki 
mecmuu 300 bin dolar mıktarındaki kre
dilerini, bunların geri çekilmesinin milli 
ekonomiyi haleldar edeceğini bildirerek 
bloke edecektir. Hernld Tribune, bunun 
mihvere karşı harp ilanı demek olduğunu 
bildirmektedir. 

110 Tayyare daha gidiyor 
Nevyork, 13 a.a. - Nevyork Herald 

Tribune'nin Vaşingtondan öğrendiğine gö
re orduya mensup 110 Norttrop bombardı· 
man tayyaresi miıttefiklere acele teslim e
dılmek ıizere Vıışingtona gelmiştir. 

Amerika İ§~ileri de mütteliklerle 
müte&anit 

Londra. 13 a.a. - Amerika Birleşik 

devletleri amele federasyonu reisi, Green, 
muttefiklerin ihtiyacı olabileceği harp 
malzemesinin imali suretiyle müttefiklere 
yardım etmek hususunda milyonlarca ame· 
rikan amelesinin tesanüdünü teyit etmiştir. 

Amerika'nın yollıyacağı 
ilk parti 

kişaflarına bakıyor. 

Falih Rıfkı AT AY 

Kızday kurum reısı 

Ankara'ya döndü 
İzmir, 13 a.a. - Dikili'de harap o

lan kövlerin yeniden kurulacağı yer
leri tesbit için buraya gelmiş olan kı
zılay reisi doktor Kural Ankara'ya 
dönmüştür. Köylerin derhal inşasına 
başlanacaktır. 

Vazifelerinin ba1ına giden 

büyük el(iler 
Moskova, 13 a.a. - Tass bildiriyor: 
İtalya büyük elçisi M. Rosso 12 ha

ziranda Moskova'ya gelmiştir. 
* * .. 

Roma; 13. a.a. - İtalya hükümeti I 
nezdinde Sovyet sefiri B. Gorelkin bu 
sabah Roma'ya gelmiştir. 

Moskova, 13 a.a. - Tass bildiriyor: 
Fransız büyük elçisi M. Labonne 

12 haziranda Moskova'ya gelmiştir. 

Sovyetler'in Bü.~reş elçisi 

Yamanlar dağıoda bu 

sene de kamp a(ılacak 
İzmir, 13 a.a. - Verem mücadele 

cemiyetinin Yamanlar dağında herse
ne aç"Ilaltta olduğu kamp, bu sene de 
açılacaktu. 

Bu sene parasız yatılı olarak 
alınacak talebeler 

Maarif Vekaleti, 1940/1041 ders yılın· 
da lis<' ye ortn mekteplerle muallim rnck
trplerinc ve köv cnstıtUlerlne alınncak 
meccani lryll talebe için ilk hazırlıklarına 
başlamıştır. Bazı gazetelerin yazdıkları 
~bl ilse ve orta' mekteplere alınncak olan 
mcccnnl leylt talebe sayısı 2000 dı;>ğildlr. 
Bu r 'kı:ı.m, hUltUmctln bir sene içinde oku
tncag"ı tıılebe sayısıdır. Htılcn bu mthônr-
da tal be meccanen 0kutulmaktndır. Bu 
dersvılında mezun olmuş bulunan beş yli
ze yakın talebeden açılan yerlere yenileri 
alınacal{tır. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
lki filim birden· 

14,30 - 18 ·ve 21 de 

ATEŞ BöCEGİ 
JEANETTE MACDONALD 

16,30 da 

Rin - Tin - Tin 

isi ti idi 
..:> 

İstanbul; 13. a.a. - Kandilli rasat -

1 
hanesinden : 

Bugün saat 13 ü 2 dakika dört saniye 
1 
geçe şiddetlice bir zelzele kaydedil
mi~tir. 

Merkez üstü İstanlml'dan tahminen 
160 kilometre mesafedc:dir. 

Dikili'de :elzele 

1 İzmir; 13. a.a. - Evelki gece saat 
20.05 de Dikili'de orta şiddette ve üç 
saniye süren bir zellele olmuştur. 

lzmir - İstanbul postası 

İzmir; 13. a.a. - İstanbul - İzmir 
sürat postasını yapan öe.vlet denizyol
larının İzmir vapuru dun 12 de mukar
rer olan hareketini tehir etmişti. Va -

Bestekar Muhlis Sabahattin, ya - pur bu sabah 7 de İstanbul'a hareket 
krnda Ankara Halkevinde kendi e- etmiştir. 

serlerinden temsiller vermek üzere, 
şehrimizde bulunmaktadır. Değerli 

sanatkarın Ankara'daki müstait e
lemanlardan teşkil ettiği bir heyet, 
ilk olarak "Kerem ile Aslı" halk 
ınasa.lını temsil dec:ektir ki, Halk

evinde yapılmakta olan provalar 
dahi, piyesin halk musikisi sahasın
da bir sürpriz teşkil edecek mahi
yette olduğunu göstermi~tir. 

Tıbbi konferanslar 
Kan gruplarının manası ve keşfi 

(Lansdteiner) 
Hususiyetleri hakkında nazariye, tıbbı 

acili ve kan nrı.klindeki ehemiyeti. Kan 
gruplarının vasıfları ve muhtelif memle
ketlerdeki taksimi. Irk endeksi, kan grup
lannın tali taksimi (Al - A3), kan grup
larının Hırşfelde göre inkişafı, insan ha
yatında kan grupunun değişmemesi, hay
vanlarda kan grupları, insan hakkında sair 
farklar: M - N sistemi ve P faktörü hak-

İstanbul'da eleme 

imtihanları neticeleri 
İstanbul 13 (Telefonla) - Hukuk 

ve iktısat fakültelerinin eleme imti -
hanlarının neticeleri belli oldu. Hu
kukun son sınıfından elemelere giren 
141 kişinin 130 u, üçüncü sınıfta 180 
talebenin 170 i muvaffak olmuştur .. 

Birinci ve ikinci sınıf hakkındaki 
neticeler · 10 haziranda ilan edilecek -
tir. 

İktısat fakültesinde 31 mevcutlu 
son sınıf talebesinin hepsi, üçüncü sı
nıftaki 85 talebenin 60 ı, ikinci sınıf
taki 125 talebenin 93 ü muvaffak ol
muştur. 

Beraet eden tacir 

21.00 

21.10 
21.30 

4 - Bedriye Hoşgor · ı 
kı: (Kararan sulardl 
düm). 

1 M iızik: halk turkuıer 
Fıratlı ve Sıırı ReceP· ' 
Konuşma (bibliyograf! 
Miızik: kücuk orkestr 
Aşkın). Vı 
ı - ). Strauss: Şen ... u 
2 - ]. Strauss: C"'· 
(vals). OP' 
3 - Viktor Hruby: 
purisi. ~ 
4 - Franz Lehar: (J' • 
operetinden kırmızı ~e 
S - Martin Uhl: her 
puri). 

22.30 Memleket saat ayarı , 
!eri; ziraat, esham • tıı!1f• 
yo - nukut borsası (fı 

22.50 Muzik: cazband (Pi.)· ~e 
23.25/23.30 Yarınki progrıırıl• 

• • • • • 
--( İNGİLİZ RADYO[.) 
İNGİLİZ Hadyo ŞlrkeUııiO 

0 
Broadcasting Corpoı'atıonl_..':ııı 
lerde haber ncıırlyatı progı-...-

TÜRKÇE 
İNGİLİZCE 

.. .. 
" 
.. 

FRANS!ZCA 

Anknra (, 
Saattyle S 
21.10 

8.15 
11.00 
13.30 
lG.15 
18.00 
20 00 
23.45 
14.1'5 
23.!)0 

••• 
--( FRANSIZ RADYO~!' 

tJI• FRANSIZ Radyosunun 'f 
yatı gilnde iki defa yapıınııı~ 
rın saat ve dalga uzunlu!< 
bildiriyoruz : , 

1 - TÜRKİYE saatiyle 1;.,. 
- P.T.T. 253l\I. Radıyo - ?of 
227 ::\[. '10 

2 - TÜRKİYE SaatJ:yle • 
dalga 41.44 M. 

• • • • • 
/ 

----( t R A l'1 l 

Tahran Radyosıl 

Londra, 13 a.a. - Amerika Birleşik dev 
Jetleri tarafından, müttefikler emrine 
600.000 tüfen'k, 40.000 mitralyöz, 800 7 ,5 
luk top ve bir milyon obüs verilmiştir. 

Bu bir başlangıçtır. 

Moskova, 13 ş..a. - Romanya'nın Mos· 
kova elçisi Davidesko bugun ogleden son
ra hariciye komiserlığıne giderek Lavren- 1 
tiev'in Blıkreli Sovyet elçiliğine tayinine 
Romanya hükumetinin muvafakatini bil· ı 
dirmiştir. 

kında Ankara Merlcez Hıfzıssıhha Enstitü 
meşhur polis köpeği sünde bugiın saat 16 da konferans verile-

PARAMONT dÜnya haberleri , cektir. 

İstanbul. 13 (Telefonla) - :'.1anlfatura
cı Ost•p'ln lhlikAr yapmadığı ehlivukuf ta· 
rafından tesbit edildiğinden beraetınc ka
rar verildi. 

Tahran rnd,·osu, lnsn dnl~ 
ııaat 11.30 dan H e kadar. l , 
uzunluğu Uzcrinden, ı 7.13 dCtl rı' 
30 m. 99 dalga uzunluğll uıc 1• 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 fTl- ııt 
zunluğu Uzerlnden neşredilııl~ 

- Seni, oğlumun yerine aldım. Temenni ederim ki: 
günün birinde senden de aldanmıyayım. Haydi, artık 
git. İstirahat et. Yoruldun mu ? 

- Hayır efendim. 
- Aferin 1 Yorulmak tenbel ve abdal insanların kii· 

rıdır. Hayatında hiçbir zaman işten ~ikayet etme. Yo 
ruldum kelimesini ağzınc.l'an çıkarma. Haydi, şimdilik 
Allahaısmarladık ••• 

Gizella, şapkasını başına geçerdi. 'l'vfantosunu giydi 
Telaşla odadan çıktı. Mösyö Ruduf Ravberg'le müna -
kaşa etmemek için kendini zor zabtedebilmişti. Odada 
biraz daha kalırsa, asabına hakim olamıyacağından 

korkmuştu .. 
Yolda giderken düşünüyordu. Mösyö Rudolf h'\ksız. 

dı. Oğlu, madam ki bir kızı seviyordu, o halde niçin sa. 
adetlerine engel oluyordu ? Kendisinin bulduğu kız. 
istediği kadar zengin ve güzel olsun, oğlu onu sevme· 
dikten sonra kaç para eder ? Karol'ün almak istediği 
kız. fakir bir işçi imiş. Fakirlik bir gimah mıdır ' Saa· 
det yalnız para ile mi elde edjlir? 
Ablasının evine doğru hızlı adımla:·la yürüdü. Maria, 

evde yoktu. Madam Şipoş, onu gecelik kıyafetiyle kar· 
şıladı : 

- Bu saata kadar nerelerde dolaşt1n yavrum ? 
Gizella, Madam Şipoş'un boynuna sarıldı. Yanakla . 

rından öptü. Sevinçle bağırdı : 
- İşe girdim, Madam Şipoş ! 
Kadın hayret etti : 
- Nasıl işe ? 
- Gazeteler, kitaplar basan büyük bir matbaada bır 

vazife buldum. 
- Orada ne yapıyorsunuz Matmazel ? 
- Herşey ... 
- Aylık da verecekler mi ? 
-Tabii ... 
- Ne kad:\r ? 
Gizella, cevap vermedi. Esrarlı bir teht"sııümle kadı· 

nın yüzüne baktı. Madam Şipos. sualini tekrarladı 
- Rari, çok bir para verecekler mı ? 
- Herhalde Madam Şipoş. Yakında benim de evim 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TORUMKUNE'i -28-. 
olacak. Kendi kazandığım parayı sarfedeceğim ve •.• 

Burada durdu. Kocam ve çocuğum Ja olacak, diye -
cekti. Fakat, bunu söylemeği manasız buldu. 

Madam .Şipoş, birşey söylemiş olmak için sordu : 
- Yemek yediniz mi, Matmazel? 
- Hayır, Madam Şipoş. Karnım müthiş aç. Bana bir 

parça birşey hazırlarsan memnun olun•m 
- Peki yavrum, yalnız bir daha bu kaciar geç kalma. 

Seni her akşam bu saatlara kadar bekliyemem. 
Lambayı yaktı. Terliklerini sürükliyerek mutbağa 

doğru gitti. 
Gizella, kadının sözlerine içerlemişti. Canı sıkılarak 

arkasından baktı. İnsanlar ne garip. ne hc-ddini bilmez 
· mahlı1klardı 1 Bu kadın, hayatını çal.şarak kazanan bir 
insandı. Binaenaleyh çalışan insanları t.tkdir etmesi ve 
onlara karşı daha iyi muamelede bulunması lazımdı. 

Halbuki; o, bunun aksini yapıyordu. Aşkını ve kadın
lığını satarak geçinen Maria ile konuşurken, ne kadar 
mütevazı, ne kadar terbiyeli idi. Maria'nın haşin mua
melesi karşısında bir kuzu gibi boym:r1t: büküyordu .. 
Dünya hakikaten pek garipti ! 

Aç olmasına rağmen, pek az birşey yidi Gözüne uy
ku da girmiyordu. Maria. hala gelmemişt; Ablası belki 
de; onun burada daha fazla kalma,;ım ıstemiyordu 

Hakkı vardı. Mevcudiyetiyle, onların serbest hareket 
\erine mani oluyordu. Günrlüz geçen h~diseler de, gö 
zünün önünden gitmiyordu. Mösyö Rndolf, yalvarıyo· 
rum size, burada kalmama müsaade edin ! Sonra ma -

kas, kan, telaşlı telaşlı gidip gelen insanlar, koca bina· 
yı sarsan makinelerin gürültüsü, MösyG Rudolf'ı.ın e · 
mir veren sesi, oğlunun hali ... Vazileı.inde muvaffak 
olup olamıyacağı endişesi, verecekleri aylığın mikda· 
rı ? Sabahleyin nasıl uyanıp işine yetişeceği diı:?ün 
cesi, bütün bunların hepsi zihnini tırmalıyordu. 

Vakıt gece yarısına yaklaşıyordu. 
Dışarıdan bir anahtar sesi duydu. Maria, eve gelmiş· 

ti. FevkaHide şık bir kıyafet ve nefis parfüm kokula -
riyle Gizella'nın yatağının önünde dıırdu. Elinde bir 
mektup vardı : 

- Bu deli çocuğa bir mektup yaz ve benimle muha
bereyi kesmesini tavsiye et. Mektuplarından biri Mak
ı;i'nin eline geçecek olursa, ne yaparım ( 

Gizella, dehşetle yatağında doğruldu: 
- Gene mi yazdı? Göster bakayım l 
Maria, mektubu uzattı. Dudaklarında tatlı bir te

bessümle: 

- Yüksek sesle oku, ben de dinleyeyim, dedi. 
Gizella, heyecanla okumağa başladı: 

4.1.1900 Budapeşte 
Pek muhterem, ilahi yıldız! 
Mektubunuzu aldım. Ve o gündenberi dünya ba· 

na zindan oldu. Ruhumun derinliklerine kadar tesir 
eden ve beni ta kalbimden yaralıyan satırlarınızı 

belki; yüz defa okutium. Her kelimesini, hatta nok
talarını bile ezberledim. 

Etrafınızda pervane gibi dönen, en küçük bir il-

(Yultuıdaki Saatler tııı\l" 

tifatınızı kazanmak için ayaklarınıza kapa118~11 
vet ve mevki sahibi şöhretli erkeklerin yanın 0 ·rı·or derece aciz ve zavallı olduğumu esasen bı ı,· c" 
Bunu, merhametsizce yüzüme vurmağa lüzuıtl Y, 
Ben, sizden istikbal için ufak bir ümit, bira.ı:b., 

I· 
ret vermenizi yalvardım. Benden, bu kadarcık ıı 
yi bile esirgediniz. Artık, hayatımda hiç bir .ı:e'ıı 
mana kalmadı. Hayat, benim için tahammül otıı ~ 
bir yük haline geldi. Bütün gün sokaklarda ~ 
sız ve gayesiz, bir serseri gibi dolaştım. NihaYe · 
ki, okunmağa bile layik görülmiyecek olan .bıli 
mektubumu yazmağa karar verdim. Seven bır r 
nın sevdiği tarafından hakarete uğraması ~ad:eıı 
bir şey yoktur. Bunu, takdir edebilmek içın ıı 

gibi sevilmeden sevmenin ıstırabını tatmış ol~ tı · 
zımdır. Ben, çok eminim ki; siz hayatta hiç b~ o 
seyi sevmediniz. Yoksa bu derece merharnetsıı: s 

• ıı111 
mazdınız. Mektubunuzdan, size karşı duydug tll 

tan bile rahatsız olduğunuzu ve hayatınızd~11 ~11 C. 
miyle çekilmemi istediğinizi anladım. Hiç b1'..i111 
da bulunmasına imkan olmıyan ilahi güzeJlıg e 
uzaktan olsun hayranı kalmaktan dahi mahr0111

1 mekliğim, benim için tasavvur olunabilecelc fe se 
lerin en büyü~üdür. Fakat, sizi öyle bir aşkla~~ 

k . d" · ı d · · · erre ~ yorum ı; mevcu ıyetım e, saa etınızı z e! 

ihlal ediyorsam, hayatımı uğrunuza fedaya 
11 

hazırım. • tıi! 
Kalbimin coşan, galeyan eden hislerini son "ı\ 

fa daha bildirmek cüretini gösterdiğim için. go 
tarımla dizlerinize kapanarak af dileyorurll· s' 

rcıı:ı ,,,,, 
Vilmoş LO ·s ,. 

Gizella'nın, gözlerinden yaşlar boşandı. tvfarı 
nirli bir kahkaha attı: oıı~ 

- Bu çocuğun mutlaka aklında bir şey var 
ümitsizliğe, yeise düşürecek ne yazdım ki?'··· 11,ıl' . e s 

Gizella, yataktan fırladı. Ablasının eııerı11 

dı: 

- Ailesine, annesine haber vermek lazıt1l 

- Ailesinden hiç kimseyi tanımıyorurn ,r) 
(SoJJII 1 



) 

Qris üzerindeki tehlike 

İiıı 
Rece 

dı· ' &cç vakte kadar al-

,ltıd, ~:n•z telgraflar, Paria et
~ hiç d:e~arı_ eden muharebe-
1~f et... ~h'titbahş bir §ekilde 

-,ıı•· .. •edı ~. · 
ı 'a Rını anlatmaktadır. 
•ık1 ~~11 Yarını çenberin iki 
Çok )'ırktazyık altında biribi-

" il bir ~ /atmıştır. Vakıa dün 
ııı (7 k·~ Rraf, fransızların Pa-

'lıı_çerıh:1?etre §İmalinde. ~u 
~rı, \ıe h?l Ytıkarı doğru şışır
•lerleırı ~rnen 8 kilometrelik 

1 lt İdi.~ aydettiklerini bildir
Lıı.r. Oiae• u ~e~grafa göre fran-
"' iL• ın ı'- h'J' .. · b "ll k" rı;ı aa ı ı uzerıne 
''ıı ... 

0
Upe gibi aaılan Persan 

... rıt' 
'kıaıtık• u almışlardır. Fakat 

~11kta11 1 franaız tebliğini o-
lı.biı ta.'onra, bu ilerleyişin bir 

h daha ı;a.~uz ba§langıcı olmak
~ koıa:ı ' Paris'in tahliyesini 
e tt O)d ~!hrmağa matuf bir 

llgunu tahmin edebili-

'. "ia teh)'k 
l• lar 1 ededir. Dün alman· 
"il' ~ ' !ıtrkt l lııer· an ve garpten bu 
ardır ~ile tazyiklerini arttır
te · rra r ''ı hsızlar, adet azlığı-

·-~ bir ~rne noksanına rağmen 
"'"ta•· "ah i 1 llıiid ramanhkla zavallı 
ıl~r ta.l'aft afaa etmektedirler. 
~·1', "e ta.h ~n Paris, bu büyük 

r• ·ı rıp 1. " 'ln se ıne karşı "açık 

11~ İçi11d olunmuştur. Yani Pa-

l~ lılıy._c:k 10kak muharebeleri 
~ huYiik hr. Bu suretle fran

k \ı''nın ?tedeniyet abidesini, 
lırtal'rrı akıbetine uğramak-

-ri&ı~I "a.z/t1a.r ve onu tıpkı 
t •n d,. Ydetıne aokmuşlardır. 
aı:t... ~•n a .. h • e ·~. bu h §Up esız harp o-

d/'"atah·ı~rp belki de bir mu-
ltrj ~eyh 1 

br; fakat 20 inci a
• 111 bek~ erler zamanı hadi

li~~ o)llıa enıek biraz da mev
~eı''e kaz tnı? Onun için her 

k r>,l'İa•':f~ fransız hükümeti, 
111'tarrn' ıaınen olsun tahrip

lt)'ı düşünmÜ§tÜr. 

ilerıeyiıi 
İiıı "~ 

r J:ı ll:ııı !aın Reç vakit aldığı-
' ,... aluın t .. 1 't • ıa'irı a a gore, a man-
t 111•tla.r hrhinde Sen nehri
' ~e~,; ve hatta biraz cenup
h '"non e doğru ilerlemişler-

'&L ~dıltl' Evreux müthiş bir 
"leh. ana t. b" 

' ~ı -~· Rarp a ı tutulmuştur. 
!-. el'inde tarafına düşen kıs-

l'ı.ı~llııttır. :o~ ~ğır bir hareket 
dııi eden trıa ın §İmalinde ta
t se: ta.hın~ lhanların 12 fırka 

~ lia İa~~ edilmektedir. Bun-
-ı ledirı arnetinden hücum 

t !),_ er. p . ,. k 
'Ilı "'4\n t arıs ın şar ında 
ljı1ı tehı·~~Yıkı çok artmıştır. 

aı:le · 'Rı al 
~-o:'rıi h' . rnanların Marne'ı 

~'>.. rler ıpldır-mektedir. Bütün 
"' "tt ' ar' ,. • '<, e old _ ıs ın çok vahım 

Ugunu göstermekte-

' 1 Zaf er Yapmak 
'k,t d" 

\ 1 fra.1111~~ de Yazdığımız gibi 

,,,~~'fer "r .Paris için değil, 
~~ .. 1 ba.tv Çın harbediyorlar. 
.ı "t' ek·ı· 1111;- e ,. .. 1 ı Reynaud'nun 
' "' R'b ... onde . d. ı i _ rdıği mesaJ· da söy-
"l.tı ~ ' ege f 
'd,k?iulac r ransızlar Fran-

,1 bt d 1 llra~i~k _olsalar bile Af. 
dıı- evaın erıne gidip orada 

h~.harh~dec:~ıerdir. Bu bir 't ı ola 
1 degıl bir sürünce· 

, ~il t,llkııı~~ktır. Ve Almanya 
t~ d~u!'turı ullanıncıya kadar, 

' e Unu 'hı11 "aın ed' alıncıya kadar 
, lllU~'nın A. ılecektir. Herhal-
1tr , 11tl le . lrnanya Üzerinde 
llıırı :rhotıu'~rleri olduğunu ve 

,~ ttllı aba i/~. geçtikten sonra 
ıı. · ıı,t. 'llıek '1• ıaacdileceğini ih-
,·'\ "'· '• h·· azıınd V "h l4t ~,"lı oy) b' ır. e nı a-
~lt ltllı d~ kaı~1 ırkaç kere hücu
~ · -'\ı 1terı ttır. Fakat bu son 
l ~.. 11-ıa, erind 
''11 "•e llla.r en çok farklı-
,,~ ~):ehrirı~ kll.1anş denizinden 
'ttlt 11~ ıoo adar bütün cep· 
~'t biicu fırkadan fazla 
~~~ ti11-ıA.ı.tlıaıı~. etmişlerdir. Ve 

ttı .dı e)' hın hemen he-
'"'•rı ırıde 

1 
en bii .. avcunda kalan 

~an Yuk Parçasıdır. 

l
. Yardırnı 

t,ı),• 
'ııı td )ı harh • 
b, 'ııı, el\ leh e gırmeğe icbar 
'il ">,,!0r: Al ep timdi daha iyi 

'
ııl" 1.1' " rna , Orli! oldu- nya ya tıpkı İs· 
.... le gu 'b· .. ~ it ""et gı ı malzeme, ' 'd tayyare, ve hatta 

a.n Ya.rdım etmek. 

İtalya, henüz Alplerde, deniz
lerde hiç bir harekete geçmemiş
tir. Hatta Alplerde birçok köprü
leri atmı§tır. Öyle ise maksat bir 
tecavüze girişmeden, alınanların 
zayıflıyan taraflarını takviye et
mekten ibaret telakki olunabilir. 
Netekim 10 hazirandan şimdiye 
kadar yapılan İtalyan taarruzları 
sırf havalara münhasır kalmış, 

yalnız Malta bombardıman edil
miş, ve dün de bir defa Marsilya
da alarm verilmiştir. Buna mu
kabil İngilizler İtalyan müstemle
kelerindeki birçok hangarları tay
yare meydanlarını bombardıma -
na devam etmişlerdir. Hatta dün 
Trablus, Mısır hududunda bir çar
pışma bile olmuş ve 60 a yakın e
sir alınmıştır • 

ispanya vaziyeti 

F akat AJmanya'ya ftalya'nm 

yaptığı yardım da kafi gel
memiş olacak ki, şimdi ispanya 
tarafı işlenmektedir. Bugüne ka
dar bitaraflığını muhafaza eden 
ispanya, Italya'nın harbe girme
siyle gayrimuharipliğini ilan et
mektedir. Gayrimuhariplik, ltal
ya'nın muharipliğine geçmek için 
takip ettiği siyasetin ilk merhale
sidir. lspanya'nın İtalyan tazyıkı 
karşısında muharipliğe yaklaşmı
yacağını kim temin edebilir? Bu 
takdirde niçin bitaraflığını bırak
mıştır? ftalya, ispanya dahili har
binde yaptığı masrafların karşılı
ğını, ölen İtalyan lejyonerlerinin 
diyetini şimdi general Franko'dan 
İstiyor! Dikkat edilirse, İspanya
nın tuttuğu teknik de aynıdır. Na
sıl harbe girmeden evel ltalya'da 
gençler, Cibuti, Tunus, Korsika, 
Malta! diye nümayişler yapmış
larsa, şimdi de fspanya'da Cebe
lüttarık ve Tanger diye nümayiş
ler olmakatdır. ' 

Amerika' dan ümil 
s özlerimizi hulasa edelim: 

müttefikler, Birleşik Ame
rika'nln yapacağı geniş yardımla
rı bekliyor. Müttefikler Ruzvel
ti11 sözle değil fiille alaka göster
mesini istiyor. Reynaud, Ruzvelt'e 
diyor ki: "Amerika Birleşik dev
letlerinin müttefiklere, seferi ku
vet hariç, her türlü maddi yardım· 
da bulunacağını alenen bildirme
nizi ısrarla rica ediyorum! Bunu 
vakit çok geç olmadan yapınız!" 
Filhakika amerikan yardımının 

çok seri olması lazımdır. Fransa 
harap olduktan sonra yapılacak 
yardım, harbedenlere enerji de
ğil, ancak yaralananlara merhem 
olabilir. Her nedense, her şeyi ma
kina sayesinde süratle yapan, hat
ta Robotlar bile imal eden Ameri
ka, karar vermek hususunda ade
ta el tezgahı devrinde yaşıyor. 

Reynaud dün gece radyoda ver
diği çok heyecanlı mesajda son 
defa olarak Ruzvclt'e hitap etti
ğini söylüyor ve yardım istiyor. 
Bu, dünya medeniyeti için 20 gÜn· 
denberi uykusuz çarpışan asker
lerin demokrasiler arasındaki te.' 
aanüde bağladığı son bir ümittir. 
Reynaud Amerika'ya hitap eder
ken Fransa'nın müthiş ıstırabını 
inliyor. Ve Reynaud şimdi muğ
cizeye değil "Basübadelmevt" ola
cağına inanıyor. 

Mümtaz Faik FENiK 

1 Macarlar Faıislleri 
medhediyorlar 

Budapeşte; 13. a .a. - Bütün macar 
matbuatı, İtalya'nın müdahalesınin, 
harbin neticesi üzerine olan karar ver
dirici tesirinden bahsetmektedir. 

Magyaroszag gazetesi, faşistlerin 
harp stilini medih ettikten sonra, en 
büyük faşist şeflerinin, derhal asker 
olarak ortaya çıkacağını tebarüz ettiri
yor. 

Bir macar tekzibi 
Budapeşte, 13 a.a. - Macar ajansı 

tebliğ ediyor: • 
Salahiyettar makamlar, Romanya 

hududuna sevkedildiği iddia edilen 
macar kıtaları hakkında bazı amerikan 
gazetelerinde intişar eden havadisin 
asılsız olduğunu beyan eder. 

Kıraliçe Vilhel~in·in mesajı 
Londra, 13 a.a. - lngıliz milJetine hita

ben neşrettiği bir mesajda Kraliçe Wil
hclmin, Büyuk Brltanyada ve Britanya İm· 
paratorluğunda, Hollanda milletıne, bükü· 
metine ve kendi ailesine, geçirmiş olduk
ları feHiketli anlarda, her ne şekilde olur
sa olsun yan:lım etmiş olanlara derin min
net ve ıükranlanru bildiriyor. 

ULUS -5-

'Reynaud'nun Ruzvelt'ten Müttefik ta 
durmadan 

yapmağa de 

ar er 
talebi yardim • 

yenı ve son 1 
(Başı 1 inci sayfada) j Fransa ve tngilt,.re've her yardımı 

naud, Fransa'nın bu ıstırap anında, yaptığını ve bunu~ Amerikan m 'lle -
gösterdiği kahramanlığı bütün dün - tince de tasvip edildi~ini fakat b~gün 
>:anın bilmesini istediğini kaydetmiş- artık bu yardımların kaf

0

i olmadığını, 
tır. çünkü muharebenin hergün daha istı-

e or 

B. Reynaud, fransız ordusunun de- raplı bir şekil almakta olduğunu söy -
mokrasi uğrunda muazzam bir feda- !emiştir. 
karlıkta bulunmuş olduğunu ve müş- t . . . . 

Almanya 

tayyareler 

üzerine ya ı!an 

dakikada 1 00 

bir hücumda 

bomba attılar 
t k d

.. k w •• ngılız hava kuvetlerının yardımla-
ere uşmana arşı yaptıgı mu- "k 1 • 

d 1 d k k 
• d" rını şu ran a kayd~den başvekıl, bu- Londrıı, 13 a.a. - Fransada bir yerde • dn Uç d rr an bowbardımnn tayynrrsl de 

ca e e e ona or unç zayıat ver ır- d k"f' - u 1 dl 
d
·-· ... 

1 
k l • d"' .. "l t nun a a ı olmadıgım, bulutları an - inglllz hnvıı kuve er nez nde Ro:,1er a- uJ , rt im •ur Elzım t.a.J;yar lcrimi•d n 

ıgını, o en as er erın, uşuru en ay- d .... 1 h r d . jansı hususi muhabiri bildlrıyor: de u zayi oln ı tur 
yarelerin, tahrip edilen tankların 'düş- _ırır suru :r a ın e ta~y~~elerın ge- Başka ingtllz bombardıman tayyarele • Gc c leyin in ~tlız hava k•ıvHlrrı sa.'111-

w • • d' .
1 

• b' , Iıp Avrupa da demokrası duşmanları - rl ve frnnsız hııva kuvetlcrlyle sıkı bir te· d n Ardcnn ormanlarına k dar ı t d t 
ma?ıdn mbalgnevlıdyatğına kın ıdrı m~ş ır nı ezmesi icap ettiğini söylemiştir. mns halinde hareket eden lngillz hava im- ed n dU m ın nıtınakal t h"lthrı tıs r ne 
serı ar e er o u unu ay etmış ve: vetlerlne mensup orta bombardıman tay- müt dd t tnarnı:ı:lıır bul •n 11 ı l"lır. 
"- Şimdi yaralı Fransa, diğer de- B. Reynaud, Fransa'nın ümidini mu- yareler! bu haftn zarfında alman ordusu Demin llarınd:ı ve ıltı ak no t ı rı lda 

k 
. h f · w• • • • h"' k'" · UstUude hemen hiç durınııdnn akınlar yap- t.ahrıb t yap lmıştır M 'ıımmat d r ' n 

mo rasılere dönüyor ve onlara "sizin a aza ettıgını, onun ıçın u umetın maktadırlar. Selne ilzerindc'ki köprülrr e- tahrip d im ş Vl yar nlar çık r ı ,·ır. 
üzerinizde haklarım var!" diyor ... de- serbest olmak kararında bı.ıhındu~tınu sas h d fleri teşkil etmişlerdir. Bir rapora DU man t yyıır m ı nl ı.rın"l c t ı~ı:r. 
miştir. ve bundan dolayı Paris'i terkettiğini, naznr'Ul Pa~ls"ln şimııllgnrblsinde, yt.ız kı- ed im . han 'U'lar yıkıhmı v n r · t 

1 
ı .. nn tr !ık b!r mesafe Uzerındc bUtlm kop- yoll ırı bozulmu t•ır BUtUn tayy r c lı ıı iz 

Fransız Başvekili, büyük amerikan Fransa'nın kanuni hükümetten başka r ıı r ıı.tılım tır. salım n donm lerd r. 
milletinin ve onun cümhurreisinin hükümeti olmadığını ve ötede beride İngıliz akınlrırınnı bilhııssn teksif e • Al d · k tl • · 
müttefiklere karşı gösterdiği sempa- görüldüğü gibi. alınanların elinde bir dıldılğ tl k r hedefleri Seln boyunca olan man w em: uve erımn 
. . • . . .. . . • yollar, d mıryollnn, nııkllye kollan tl'§kll ugradıgı za iat 

tıyı yadetmış ve Ruzvelt'e gönderdı- kukla hukümetın Fransa da kuru lamı- etmiştir. Mevcut tııyyare !llolarını takvl· Londra. 13 a ıı. Ha n •zar tinden 
ği mesajı söylemiş ve şunları ilave j yacağını söylemiştir. 1 ye etmek ıızerc yeni filolar gon rllml§ J tebliğ cdılınıştır: 
etmiştir. F B k'l' ')) . . ve bunlar d:ı durmadan akınlara tştlrflk DUn s::ıhll bahriye ve hava kuvetlerl -

"- B .. B R 1 • b d A •• •• • • • • ,.., a uşman f: m r n MU• 
· ransız aşve ı ı, mı ete mazısıne 

1 

etml§l rdir mı·z noıılo"'n 'd d 11 
ugun · uzve t e ura an. layık olmayı, butun fransızlara bırı- Dakıkada 100 bomba va!Cakiyctl lıUcum l'tmi lcrdır Bır tor-

seri ve son yardım talebini yapıyo- birleriyle kardeş olmalarını söylemiş Londrn. 13 n.ıı. İngiliz hava kuvct • ı pidobot berhava edilmiş, bombalar aym 
1 rum '" F • b" ··b d l t .. .. Jrrl dtln nsltcrl hedeflere mlltcvecclh bU - tipten diğer bot! \rtı ve cephanl" dcpQlurt-. ve ransa nın asu a e mev gunu- . t b t tmı tı 

B 
• · y.ll< bir faalivet göstrı'mlştır Bılhassn na sa e " r. 

· Reynaud, Amerıka nın, kendı ka-ı nün geri geleceğine olan imanını kay- Rlıın tav:ı:a.<ıında bu mıntakaya. bombalar i Geçen g c hava kuvetıertmlz Norvec;-
nunlarının müsaade ettiği nisbette dederek sözlerini bitirmiştir. yatıdnlmış ve bUyUk zararlar vcrdlrllmiş· te Gaemcs tayyare meydanı ile Bugen el· 

tır Bu lıtıcumlıırdan biri on dakika sür. varında iaşe vapurlarını bombalnm1 lıır -
mll§ ve her dnklka yt.ız bomba atılmıştır. dır. 

İngiltere' den F ransa'ya taz 
İng]iz kıtaları gönderildi 

1 Alman askeri tecemmülerinc Fransız tayyarelerinın laa!iyeti 
taarruz Pnrls, ıs a.a. - Hava n zarettnd n teb 

Londra. 13 a.a. - İngilız hava nezareti llğ edilmlştlr: 
1 şu tebliği neşretmiştir: Hnvn ş rnltı yUzUnd n fr '!'lsız hava ku-

Rouen'ln şark mıntakasındn dUşmnn te- vetıerinın fnallyetl son 24 s t zarfında 
ccmmuları Uzertne lnglllz hava kuvetleri· dahıı mahdut olmuştur -\ve ı t yyar lerl • 
ntn şiddetli bomb:ı. tnıırruzlnn dUn bUttin mlz setir vazifesi gorn üş! r, hombardı· 
gün devam etmlıtir. Askeri tecemmulan mıın tayynrclertmlz d bo;ı 1 \"e mitral • 
ve zırhlı araba kolları şiddetli bomlıardı- yöz ateslyle tecemmulnra, kopri.ılcre yol 
manlara tutulmuştur. Bu hıırekAt esnasın- iltisak noktalarına taıırnız etmlıılerdlr. 

Norveç'ten İnailtere'ye dönen Kanada 
kıtaları da Fransa'ya yollanacak Paris giltik~e 

tehlikeye giriyor 

Alman tebliğine 
Bir tek İngiliz bölüğü mitralyö;z ateşile göre vaziyet 

ağır zayiat verdirdi 
Londra, 13 a. n. - İstihb:ırat nezareti. t hl" .. k ff k (Başı 1. ıncı say/adı) FUhr rin umumi karargAhı 13 a a. -

Almanlara cok ,. 

a ıye ışı ısmen muva a olmuştur. Bun Almnn orduları b~klımıındanh~ının teb-
nln bildirdiğine göre, lnı::ııtereden yeni !ardan bir kısmının esır edilmiş bulun- tü~ sokaklara yapıştırılmıştır: Uği: 
gelmi§ olan taze lngiliz kuvetıerl, Selnc'in duklarından korkulmaktadır. Bu fırkadan "Paris arık şehirdır. Halkın emniyeti Saint - Valcry sahilinde muhasarıı e -
cenubundıı, fransız slltıh arkndll!llıırının ya. ,. nındıı yer almışlru-dır. gerı kalan kısım gemilere ırkap edilmiş ve her türlü iaşesini temın ıçin butun ted- dilmiş olan ıngllız • frııns1z kıtıılarının 

:ı; deniz yolu ile kurtulmak t şebbüı;lerl a -
Bu kıtalar, mükemmel kıtalardır. Ve ve yemden 'ransaya ihraç olunmuştur. birler alınmıştır. kim kıılmıştır. Ayn bır tebliğde bildlrtl. 

bunların gelişi, düşman ilerlemesini dur- Esir dü§mesi muhtemel olanlar Paris'te alarm dığl gibi, bu grup teslim olmuş ve arasın-
durınak için gece glindUz çarpışan mUtte- k k" . 1 da beş fransız gen rııll ve bir ingUlz gene-
flk kıtaların kuvel mıllıevlyeslnln yüksel - aç ışt • Parls, 13 a. a. - Pnrisln cenubuı;nrkl rall de tnılunmıık Uzcre 2G binden fazla e-
mesine şimdiden btiyUk yardımda bulun· Londrn, 13 ıı.n. - Sıılli.hlyettar bir men- bölgesinde saat 23,30 da yeni bir alarm 1- sır ıılınmıştır Çok bUyUk gıınnlm de al-
muştur. badıın soylendığıne nazaran, .Norn1nndlya'- şareti vcrllmlı:ı ve dD.fi toplar hnrckcte geç mnnlnrın elin geçmiştir. Topçumuz ytlklU 

N 
, l K d k dıı bir tnglllz fırkasının çevrilmesi Uzer!- miştir. olarak açılmo.llc istlyen bir naklıye gemi • 

orveç ten ge en ana a ıtaatı ne esir düşen asker mikdarının 6000 rad - F ranaız kabinesi toplandı sine tanı ısab tkr yaparak gerı dönmcğe 
Fransa'ya gönderilecek desinde olınıısınd:ın korklılmaktııdır. Yeni mrcbur etmiştir. Almnn tnnk dMi topla.-

inglliz takviye kıtaatının harp hattı Uze • Fransadn blr mahal, 13 a.n. - Saat nnın ııt şl nc.tıcesınde diğer bir gemi brr-
Londra. 13 ıı.a. - Aralnrında bir lnı:-lll:ı: 

muhafız kıtası bulunan Knnııda kıtaatı 
Norvcçtcn gelerek İnglltcrcyc ihraç edil. 
mlotlr. Bu kıtnıı.t serian l''ransaya gönde
rilecektir. 

Diğer tarııftıın mllhlm bir Belçika ordu
sunun teşkil edileblldiğ haber verilyor. 

/ngilizler almanlara ağır zayiat 
"verdirdiler 

Londra, ıs a.a. Frnnsada bulunan in· 
glliz kıtaatının, Selne nehrini geçen ıılmnn 
lutaatıyle ynpmış olduktan muharebelere 
şahit olan bir zııt, şunları söylemektedir: 

.MUteaddit çarpışmalar esnasında, al· 
maularn pek a.ğlr zayiat verdirildiği hak· 
kınd:ı., bUUin subay ve erler mutabık bu • 
lunmaktadır. Ağır mltrıılyözlerlmlzin !sa· 
betli ate!'}!, sureti mnhsusada müeı;slr ol -
muştur. 

Bir tabunın tek bir bö!Uğli, mütemadi 
dnlgn halinde hllcuma kıılkan insan kUtıc· 
si lızerlne 2 .000 kurşun yağdırmış ve bu 
devamlı ateş altında dUşmıın erimiştir. 

Bir ingiliz lırkasının vaziyeti 
Londra, 13 a.a. - İngiliz harbiye neza

retinin tebliği: 
Sol cenahını şimali Normandie sahille

rine dayamış bir halde hareket eden fırkn· 
larımızdan birisinin muvasalası, daha ce· 
nuba inmiş bulunan alman kuvetleri tara
fından kesilmiştir. Bu fırkanın bir kısmı, 
diğer müttefik kıtalar!a beraber, faik ku
vetler tarafından pek muhtemel olarak i
hata edilmiştir. Bu kıtaları deniz yolu ile 

rlnde bulunduğu, Crıınsız kumanda heyeti • 19,23 te nazırlar heyeti toplanmıştır. Or - hava olmu:ıtur 
nln emri altında frıınsızlarln yanyana dulnrdan avdet eden B. Heynaud, askeri ve Hnrrkat butün cephe imtldadınea eri 
narp ctmekll olduğu IUlve cdllnıektedır. diplomatik vaziyeti 17.ah etmlştır. bir terakki !\'Östcrml"kt dir. 

Şimdiye kndar ulın::ııı nuılıimntn göre, Pari•'in vaziyeti Mnrnc nehri, birçok noktıılarda, harp 
lnglllz fırkruıııııu tecrit edl11p kısmen e - Faris, 

13 
a.a. Reuter : edilerek, gcı:ılml tir 

slr dUştUğu şerait hakkındaki tafslltıt ~- Champngne'd::ı düşmanı takip etmekte 
dur: Paris'in müdafaa edilmiyeceği olan fırknlarımız Chnlons'u işgal etmiş ve 

Fırkanın giriştiği harekat resmen bildirilmektedir. Bunun ma- 1914 muharebesi meyd:ınlannı geı:mıştır. 
Mayıs ııyının nihayetıcrtncı doğru bu nası Mösyö Reyno'nün Ruzvelt'e Argonne ile Mc.use arasındaki taarruz, 

fırka, aııağı Somme'un sahillerinde fran . ara:ı:ı knzanmağa muvaffak olmuştur. 
sızlarla yanyaruı. harp etmekte idi. Fran. gönderdiği mesajda söylediği gibi, Bu l'ı.na kaclıır bıze gelen haberlere gö· 
sız kumandası altında çok uzun bir cephe Fransızlar ancak Paris önünde ve ge- re, yeni lıarekiitın başladığı 5 hazirandan 
tutmakta bulunuyordu. J•'ransız kıtruıtının k beri alın:ın esir mUhım bır mlkd:ı.rn bnllıt 
iştirakiyle 2 ve 29 mayıs günleri taıırru· risinde kendilerini müdafaa edece • olmaktadır. DUşın!n, çok fıı-1a nfikd:ırda 
za grçtiler \'C Abbevllle' de köprU başları- lerdir. Bu karar fransız paytahtının harp malzemesi de knybetmişt r Yalnız 
nı tutmağa tcşebblıs ettiler. Maalesef bu arık şehir olduğuna dair son yapılan ~P cephesindeki ordu, biltUn sill'ı.hlarının 
cihette, lıi.ıcum kısmı bir muvaffnklyet el- 3 iş bırllgt ılc 200 den fnzlıı dlişm:ın tnnkı
de rdebllmlştlr. Bundan sonra, Rouen U - beyanatın mantiki bir neticesidir ve nı tnhrıp etmiş veya ele geçirmiştir. 
zerine tazyikleri esnasında Poix civarına şüphesiz şehrin bombardıman ile tah- Havanın fena olmasına rağmen, çar
fkl zırhlı fırkn girince, bizim fırkıı Brcsle . d'I · • I k f k · l şamba g'1nU, avcı tayynrelerlmtz ve stu • 

,,_ rıp e ı mesıne manı o ma 1 rıy e kas ta\, yarc.lcrınıı:ı: czruınlc Clmlons ·sur 
ımıag, üzerine Y'f Vıış yııvaş çekildi ve bu-
rndn dayanma emri ııldı. ittihaz edilmiştir. Marne'da ve sahil mıntal\a.cıında ordu ile 

lrkôp ameliyesi Londra, 13 a.a. - Londra'da zan - fani ilr tte iş birliği yapmı !ardır. Tay-

Dıılın sonrn Hııvre'ın mlldafansında nedildiğine göre, Rouen etrafınd~, ~~~~k~;;nı~a~~a:ın~!i~r:~;~ :
1 ~!k~~~;~ 

!rnnsızlnrn yardım t'tmek Uzerc tki ıılay Seine nehri üzerindeki alman tazyı- 1 on bin tonluk bir naklı;ı.c gemı i ıı bııc;ok 
alındı. Dlf;cr iki nlny, lcatlrri nlmıın mo· 1 kinin imdilik hafifledi w i anlaşıl- kuçuk vaJluru cıddl surette h r uğrat -
törlzo lutnatı tarafından evelce kesilmiş Ş g .. .. .. ma~a muvaffak olmuşlardır Hnvr" clva -
olduğundan, vaktiyle Roucn'in cenubu· maktadır. Fakat taarruzun buyuk yu- rında 20 sabit balon dil ıırülmu t ır. 
garblsine çekilemedi. Fransız kıtaatlyle kü şimdi Faris üzerinde ve Reims'- 1 Norvcçte muharebe tayynrelrrlmlz 
birlıkte lnglllz kıtaları görUnilşe nazaran T dh ı ı d bl ta d 
Salnt - Vo.lery • en - Caux'<ln rcvrllmiız 0 • den Marne'a dog· ru yüklenmekte - ron e ın c varın a r yyar m"Y a-.. " nına hUeuma te bbuıı etm1ş olan 15 ingl-
Jacaklar ki knrşılarmd:ı. dört alman fırka- dir. ıız tayyarcslndcn dQrdUnU dil tirm lşl rdır. 
sı bulunmakta idi. Salnt • Vnlcry, sarp ve Alınan bütün mali'ımata nazaran, DUşmnnın şimali Alman:,a Uzcrtne ynı>-
yUksck sahilleri dolııyıslyle lrkı'ıp ıımellye. tığl bombardımanlar, askcrl hedeflere isa-
sl için çok gııyrtml.isalttir Dığer taraftan Almanlar bu muharebeye bütün zırh- bet edememiştir 
lrk!'ıp ameliyesinin yapılııC'ağı gece, kesif 1ı kuvetlerini sokmuşlardır. Paris'in Düşman, dlln altısı hava muhım bele -
bir ate olduğu için, vapurlarıı fazla mik- açık -:ehir oldug-una mütedair beyan- ı rinde, dokuzu hava dMI toplarıyle , e mll· 
darda asker blndlrilememlştlr. ~ . • tebakisl yerde olmak ltzrre 19 tayyare kny

nameye gehnce, bunun manasının, betmlştir 4 alman tayyaresi kayıptır. 

İtalya'nın Almanya'ya yardımı 
şehirde sokak muharebeleri olmıya- ı Bir alman denızııltı gC'mtsi, dılşma 
cağı ve fakat civarlarının müdafaa e- nın kuvetlı bir deniz naklıye 'k ll,nn hll -

d
. · d - 'h d"l k d' cum etmtıı ve müteaddit vapur batırmış• 
ıleceğı ol ugu tasrı e ı me te ır. tır . 

Almanlar1n zayıf düşen 
yerlerini takviye etmek 
Londra, 13 a.a. - Reuter ajansının askeri muharriri yazıyor : 
Gayriresmi mahafilden alınan haberlere nazaran, bir müddettenberi bir

çok İtalyan kıtaatı Almanya'da bulunmaktadır. Keyfiyet şunu gösteriyor ki, 

İtalya'nın harbe girmesi, daha ziyade almanların takviye edilmeğe olan ih

tiyaçlarından mütevellit olduğunu göstermektedir. 

Ellerindeki mevcut bütün kıtaatı Paris 
muharebesine yıgabilmek için, almanların 
her ne pahasına olursa olsun takviyeye ih· 
tiyaçları vardı. 

İtalyanlar almanlara üç' suretle yardım 
edebilir: 

1 - İtalyanlara karşı kuvetli bir fran
sız ordusunun Alp hududunda atıl kalma· 
Si, 

Buna mümasil bir pl5.nın şimdi de der
piş edilmiş olması muhtemeldir. Alman 
subayları kumandasında, iyi teçhiz edil
miş İtalyan fırkaları, velevki kendilerine 
Pil.Sif bir rol dahi verilmiş olsa, müttefik
lere yapılmakta olan tazyikı, şüphesir. ar
tırmış olur. 

Londra'da bundan iki hafta evel 
İtalyan kıtaatının alman hatları ar
kasına gönderilmiş olduğuna müte -
dair haber hakkında bir teyit yok -
tur. 

Resmi askeri makamat, Almanların 
alev saçan tankları olduğuna şüphe 
edilemiyeceğini ve fakat şimdiye ka
dar bunların kullanılmış olduklarına 
dair kati sarahat bulunmadığını bil
dirmektedir. 

• 

ispanya 
gayri muharip 

ilôn edildi 
Fransız akşam tebliği (B şı 1 inC'ı "Rylada) 

Paris, 13 a.a. - Fransız 13 perşembe dildiği tahmin edilmrktcdir. 
akşam tebliği: Mezkur kararnamf'nin tspanya'nın 

Parisin iki tarafında muharebe gitgide müttefiklere muhalif hir hattı hare -
vüsat peyda etmektedır. Yeni kuvetler 1 ketini tazammun eylcdığı farzedile -
Rouen'in cenubundan taarruz etmişlerdir. bilir. 
Zırhlı ve motörlü kollar, Louviers, Andal- F ransa'nın yeni /'1 '?drit elçis;nin 
ys ve V ernon köprü b3şlarından Parcy 
Sur Eure, Dreux ve Evreux ıstikametinde nutku 

Madrid, 13 a '1. Fıansa büviık el· 
ceçmeğe başlamışlardır. Bu şehirler bom-
bardıman edilmiş ve bir muhacir kafilesi çisi itimatnamesini general rranko'. 
mitralyöz ateşine tutulmuştur. ya tevdi ederken söyledigı bir nutuk

En a&ağı 12 fırka Scnlis ile Betz ara- ta, Fransa ve İspanya arasında1 .ı mt;ş-
sında taarruz etmektedır. terek şeref hislerini mevzuuba!ıis et-2 - Ak.den,iz sahillerinde ve yakın şark

ta müttefik kuvetlerinin tutulması, ve bu 
suretle Fransaya takviye kıtnatının gide· 
memesi. 

3 - Fransız - Alman hududunun bazı 
noktalarına İtalyan kıtaatı koyarak, al· 
mantarı Paris muharebesini dilediği gibi 
yapmakta serbest bırakmak. 

Hükümet merkezinin şarkında muhare- miş ve bu hislerin iki memleket ara
be geçen günlerdekinden de daha şiddetli sındaki dostluğun hakiki temellerini 

Mamafifh, beliren bazı emarelere naza- olmuştur. Düşman zırhlı fırkaları, Chate- teşkil ettiğini söylemiştir 
au Thierry'den Donnont'a kadar Marne Büyiık elçi nutkunu şu suretle bi-

Düşman taarruzu, Parisin tam abluka al
tına almmıısına matuf bulunmakta, ve, ha· 
rekatları esnasında almanlar, Normandia'
da fransız sol cenahı üzerinde turbeden 
İngiliz kuvçtlerinin, irtibatını kcsmeğe de 
muvaffak olmu§lardır. 

1914 büyük muharebesinden evci İtalya, 
Almanya ve Avusturya ile müttefik bulu
nurken kurulan plan, 1talyanlann Alsas -
Lorcn hududu üzerine yerleşerek alınan

ları daha miıtcharrik vazifeler için ser
bast bırakmak idi. 

ran, müttefiklerin takviye ve ihtiyat kıta· 
atı, liİmdi kuvetli ve stratejik mevziler tut 
muş bulundııklan anlaşılmaktadır. 

Üniversite' de yabancı dil kursları 
İstanbul, 13 (Telefonla) - İstanbul U -

nlversltesı yabancı dil kunılnn 1 temmuz
da baıılıyor. Kurslar bütUn yaz devam cdı:· 
cek ve tedrisat sabahlan yapılacaktır. 

nehrini Montirail istikametinde geçmişler 
tirmiştir: 

ve bu esnada diı:er fırkalar da Aisne'in 
şarkına geçerek Chalon Sur Marne istika- Fransa İspanva'da her vakit hü' ., 
metinde ilerlemişlerdir. sürmüş olan izzetine fıs ve istih.' ;;.ı ' s-
Düşmanın Deniz ile Mouse arasında !erine pek ala vakıftır bu sebeple: s-

harbe soktuğu kuvetler 100 fırkadan fazla panya ile beraber, aralarında mü!' .e
tahmin edilmektedir. Ordularımız adet az- rek olan medenileştirme vezaifını ge
hğma rağmen mükemmel bir tarzda muha- .ne beraber takip edebilecegine mut • 
rebcye devam ediyorlar. main bulunmaktadır. 
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Refik F enmenin yeni kitapları 
YENİ ELEKTRİKÇİLİK Kr. 
3 cild. Ehliyetnameye 
hazırlar 160 

YENİ KUANTA FİZİÖİ 
Ve felsefi ehemiyeti 40 
MODERN ORDUDA, tayyare, 
motörleşme, muhabere 
(tercüme) 30 

j ELEKTROTEKNİK, 3 cild. 340 
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ENSTİTÜLER 

Bir memur alınacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör --- Su tesisatı ilônı -: lüğünden : --- : 1 - Kurumumuzda münhal 80 lir a 

: Türkiye Demir ve Çelik : 

1

;: Fabrikaları Müessesesi Mü-: 
: dürlüğünden: : 

, : 1 - Türkiye Demir ve Çelik : 

1
: Fabrikaları Müessesesi şehir su: 
: tesisatı, deposu. ve pompa binası : 1: vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf: 

1: usuliyle eksiltmeye konmuştur. : 
: 2 - İşlm inŞ.ctatın muhammen : 
;: keşif bedeli 40.2~<-.i5 liradır. : 
;: Eksiltme evrak: 2.50 lira muka : 
: bilinde Ankarad:ı Sümer Bank : 
: Muamelat Şubesinden, İstanbulda: 
: Sümer Bank Şuoesinden ve Kara ;: 
: bükte Türkiye lJcmir ve Çelik : 
: Fabrikaları Müessesesinden alı - : 
: nabilir. : 
;: 4 - Eksiltm~ 24.6.1940 pazar- : 
: tesi günü saat J;'i te Karabükte : 
;: Türkiye Demir ve Çelik Fabrika-: 
: ları Müessesesinde yapılacaktır. : 

ücretli muhasebe memurluğu ıçın 

20. 6. 940 perşembe günü sabah saa 
10 da müsabaka imtihanı yapılacak 

t 

-
tır. 

2 - Taliplerin asgari orta mektep 
veya buna muadil bir mektep mezu -
nu olmaları şarttır. 

3 - İsteklilerin 19. 6. 940 akşamın 
kadar evrakı müsbiteleriyle lıirlikte 
rektörlük başkfitipliğine müracaatla 

a 

-
rı ilan olunur. (2765) 12770 

MÜNAKALAT VEKALETi 

Elbise ve saire alınacak 
Münkalat Vekaletinden: 

-
e 

1 - A§ağıda rnlkd ırı ynzılı (1700!) li 
rn muhammen bedd li ( 71 kalem elbise v 
saircnln 5 temmuz 040 cuma günü san 
(10) da V ekCı.let levnzıın müdilrlüğfuıd 

t 
e 

açık eksiltmesi ynpılncaktır. 

' : 5 - İst•' 1iler teklif evrakı : 
) 2 - Muvakkat teminat (127) lira (50 

kuru§tur. Şartname ve nllınunelcri levazım 
müdilrlUğUnden pnra.sız olarak alabilirler 

1940 iKRAMiYELERi: -

1 : meyanına ı<liye kadar yapmış : = oldukları u.ı kabıl ışlere, bunların: 
: bedellerine, hangi Bankalarla mu-: 

3 - İstcklllerin kanuni vesnlkiylc bir 
likte aynı giln ve saatte komisyonda bu 
lunmalnrı. (2794) 
Adet Takım Cinsi 

. 
-
-

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesapla..

İKRAMİYE PLANI 

l adet 2000 llralık - 2000.- lira 
s .. 1000 .. sooo.- .. 
6 .. 500 3000.- .. 

12 250 " 3000.-
40 
75 .. 

210 .. 

100 
50 
25 

" .. 4000.- " 
3750.- .. 
5250.-

Keşideler: 1 şubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

Muhtelif yol in~aatı 
lstanbul Bcledıyesındcn : 
Keşif İlk Keşif ve 
bedeli teminat şartname 

bedeli 
90287,15 5764,36 4,52 Halkalı • Nalbantçeşme • Hadımköy iltisak yolu 

inşaatı. 
35915,59 
27607,11 
21986.22 
20714,61 

19220,0ı 

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

1441,50 

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

0,96 

Topçu Atış okulu • Davutpaşa yolu insaatı. 
Selamiç~me - Maltepe asfalt yolunun tamiri. 
Topkapu - Maltepe • Halkalı yolunun esaslı tamiri. 
Evelce katranlanmış olan yolların çok bozulan kı· 
sımlarına iki tabaka ve az bozulan kısımlarına bir 
tabaka olarak bitümlU katran kaplaıunası. 
Mezbaha Silalıtarağa - Kuçükköy - Rami iltisak 
yolunun esaslı tamiratı. 
Üsküdar ·Şile yolunun 9 + 500 - 24 + 700 kilo 
metreleri arasındaki kısımlarının esaslı tamiratı. 

15120,20 1134,02 0,76 

Keşif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 7 parça yol ipşaat ve ta· 
miratı ayrı ayn kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, ba· 
ymdırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif hUlasasiylc buna mü· 
teferri diğer evrak yukarıda hizalarında gösterilen bedeller lizcrinden nafıa müdür
hiğündcn verilecektir. İhale 21/6/ 940 cuma günü saııt 15 de İstanbul belediyesi daimi 
ncıimen odasında yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale· 
den 8 gün evci nafıa müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
&it ticaret odası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırhya
caklan teklif mektuplarını ihale rünü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri 
lizımdır. (4574/2638) 1268S 

TELEFON 1847 6 ay 6 
·Taksitle bisiklet 
muamelesine ba~landı •• 

Yıldız ticaret evi 
M. BILMAN 

Ulus meydanı No : 6 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -- -
~ Kiralık daire = --
: Yenişehir Demirtepe U- § 
= runc sokak (3) numaralı e- : 
: evin dört geniş oda ve bir ge.§ 
: niş holdan ibaret olan ikinci : 
: katı kiralıktır. Tel: No. 6334: -., 11111111111111111111111111111111111 il I ,. 

Zayi - Adliye Vekfı.letlndcn lstihsal 
ettiğim O. 6. 927 gUıı ve 751 sayılı ulva 
vekl\lell ruhsatnamemi büytık zelzele fe • 
it.ketinde hanemin yıkılıp yandığı cihetle 
zayi ettiğimden yenisini alacağım için es· 
kisinin l\llkmU kalmadı~-ı ıııuı olunur. 
Reşadıyede dava vekili Bekir Azmi Önder 

HARTA G. DJREKTORLOCO 

2 Bina yaptırılacak 
Harta Genel Direktörlüğunden: 

l - Hurta Gcncl Direktörlüğü için ke
şlfnamesl mucibince pazarlıkla iki bina 
yaptırılacaktır. İki binanın muhammen 
bedeli (3070) lira (24) kuru;7tur. 

2 - Muvaltkat teminatı (230) lira (27) 
kuruıı olup kati teminatı ( 460) lira (54) 
kunı11tur. 

3 - İhalesi 18 hnz. 940 salı g{inU saat 
10 dıı Cebecide hartu genel dlrektörlUğU 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Tnliplerln yukarıda yazılı gtin ve 
saatte temlnatııınnı yatırdıklarına dalr 
maliye mnkbuzlnrlylc mUracaatlurı. 

(2818) 12814 

Polis Kollcjine talebe alınacak 
Polis Kolleji Müdürlüğünden: 

13 
6 

6 
4 

·17 Elbise man kasket 
13 İş elbisesi 

6 

Erkek pal tosu 
Kadın mantosu 
Kostüm tayyör 
Bıış örtüsü 
Boy mu§nmbnsı 

Benzin almacak 
Münakalat vckilctındcn: 

12802 

ı - V ckfılet otomobilleri için (2250) 1i 
ra muhammen bedelli (9000) litre benzinin 
8/7/ 940 pazartesi gunti saat (10) da veka 
!et levazım miıdurJıiğünJe eksiltmesi ya

. 

-
pılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı (168) 1i -
ra (7S) kuruştur. 

3 - Şartnamesi parasız olarak levazım 
müdurlüğıinden ıılınabilir. İsteklilerin ka 
nuni vcsiknlariyle mczkiir gün ve saatte 

-
bulunmaları. (2849) 12859 

DİKKAT 

: amelecle bulundu1<ıı:ırına, Ticaret : 
: Odasında kayıtlı olduklarına da-: 
: ir vesikalarını knvacaklardır. : 
: İstekli kendisi vüksek mühen- : 
: dis olmadığı tak·Jirde, teklif ev- : 
: rakı meyanına inşaatın fenni ci- : 
: hetlerini deruhte ettiğine dair : 
: bir yüksek müheııdisin imzalı te- E 
: ahhütnamesi bulunacaktır. : 
: İstekli teklif evıakı meyanın-: 
: da fenni teşkilatının kimlerden : 
: ibaret olduğunu da ayrıca işaret : 
: ve tasrih edecektir. : 
: · 6 -Muavakkat teminat mik- : 
: tarı 3,025 - liradır. : 
: 7 - Teklif m~ktuplarını havi : 
: zarflar kapalı olarak ihale günü : 
: saat 14 e kadar Karabükte Tür- : 
: kiye Demir ve Çelik Fabrikaları : 
: Müessesesi Muamelat Şubesine : 
: makbuz mukabilinde teslim edi- : 
: lecektir. Posta ile gönderilen : Elinizde bulunan eski beğenmediği
: tekliflerin nihayet ihale saatin- : niz radyonuzu az bir para vermek su -
: den bir sat evetine kadar gelmiş : retile yeni ve iyi bir radyo ile tebdi 
: ve zarfların kanuni şekilde kapa- : etmek kabildir. 

ı 

: tılmış olması lfizımdır. Postada : Muhtelif model ve markalardan rad-
: vaki olabilecek gecikmelerden : yolarımız mevcuttur. Taksitle muame -
: dolayı Müessese mesuliyet kabul : le yapılır. 
E edemez. : Anafartalar caddesi Utku sokak No 
: 8 - Bu inşaatı Müessese ta- : 1. Telefon : 3512 2332 
: liplerden dilediğine vermek ve- : 
: yahut münakasayı hükümsüz say-: 
: makta tamamen serbesttir. 2320 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

MAARiF VEKALETi 

Elektrojen grupu alınacak 
Maarif Vekilliği Arttırma, Eksiltme ve 

lbale Komisyonundan : 

Muhammen bedeli (7.000) lira olan bir 
takım elektrojen grupu ve teferruatı ma
arif vekilliği arttırma, eksiltme ve ihale 
komisyonunca 17. haziran ı940 pazartesi 
giinü saat 16 da kapalı zarf usulü ile An. 
karada vekillik binasında ihale edilecektir. 

Taliplerin (52S) liralık muvakkat temi· 
natları ile 2490 sayılı kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 15 
e kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 
Şartnameler Ankara'da maarif vekilliği 

lcvazıf müdürlüğü ile İstanbul'da Sultan· 
nhmet'te bölge sanat okulu müdürlüğün· 
den parasız olaro.k alınabilir. (2599) 12606 

Benzin alınacak 

Maarif Vekaletinden : 

Ş. Koçhisar asliye hukuk 
hakimliğinden : 

Şerefli Koçhlsann yeni mahallesinde 
mukim Vayvay köyünden Hüseyin oğlu İl 
yas Yılmazın mahkememize vuku bulan ı 
sim tashihi dCı.vasında d~vacı İlyasın halk 
arasında lsmlnln i !yas olarak söylendiği 
halde nUf'wı kUtUğUnc sehven AUbaz ola 
rak yazıldığını iddia ve 1ddlrunnı §ehadet 
le tahakkuk ettirmesi üzerine nllfus kütu 
ğtlndeki Allbn.z isminin İlyas olarak dU 
zeltllmeslne ve gazete ile de il!'ınına malı 
kemece karar verllmlo oldUğU ilCı.n olunur 

. 
-

-
-
-. 
. 

2370 

Zayi - Ankara belediyesinden aldığım 
tek atlı arabamın 8S3 numaralı plikasın 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eSkisinin 

1 

hükmü yoktur. 
Tevfik Gökmcnoğulları 23{i5 

Zayi - Ankara belediyesinin vermiş ol 
duğu 3066 No. lu taksi şoförlük ehliyetimı 
zayi ettiğimden yenisini alacağımdan do 

-
-

layı eskisinin hükmü yoktur. 
Şinasi Sungar 2364 

,:!11111111111111111111111111111111111111&.. - -- -- Satılık otomobiller ----E Türkiye Cümhuriyeti ~i- : 

Vekillik makamı binek otomobiline ah- : 
nacak benzin için 6. VI. 1940 tarihinde a
çılan münakuaya talip çıkmadığından ek
siltme kanununun 43 ncü maddesi muci
bince pazarlık suretiyle 350 teneke benzin 

: raat Bankası Merkez Müdür- : 
§ lüğünden : 

alınacaktır. 

İstiyenlerin ihale günü olan Z4. VI. 1940 
pazartesi günü saat ıs tc ı20 liralık mal
sandığı teminat sandığı veya banka mek
tubu ile levazım müdürlüğünde toplana
cak komisyona müracaatları. 

(2890) 12877 

- -
- Muhammen kıymeti (1500) li- : -: ra olan 37 modeli Kraysler Em : 
: peryal ve muhammen kıymeti : 
: (750) lira olan 37 modeli Ford : -: marka Dekapotabl binek otomo- : 

Zayi - 2S gun mukaddem huviyet vara- 1 - Geçen yıllar olduğa g{bl bu yıl da 
lise dereccslndekl Ankara polis kollejinln 

kamı zayi ettim. Yenisini alacagımdan es birıncl sınıfımı talebe nlınııcnktır. 

Zayi - Maarif Vekaleti talim ve terbi· 
ye reisliğinden almış olduğum tahsil vazi· 
yetimi bildirir 11. 1. 1934 tarih ve 205 sa· 
yılı vesikayı zayi ettim. Yeni sini alaca· 
ğımdan bunun hükmü kalmadığını ilan e-

: billeri aşağıda yazılı şartlar dai- _ 
: resinde peşin para ile satılacak- E 
E tır. -
: 1 - Satış 26.6.940 çarşamba günü: 
: saat onbeşte Bankamız Merkez : 
: Müdürlüğünde açık arttırma ile 

kisinın hukümsuz oldugu ilan olunur. 2 Kayıt ve kabul §artlan her mnhal-
Dcvlct Demiryolları 2 cı ışletmc lln emniyet mUdlır veya Amirliklerinde 
yol atolycsi 21 şubede amele 234371 mevcuttur. Talip olanların bu şartları Öğ· 
· · ö 1 renmek ve ona göre mürncııatta bulunmak 

sıcıl No. lu Mehmet oğlu mer üzere keyfiyetten bilgi edlnllmeleri illin 
Cani (325 doğumlu) 2366 olunur. (2 68) 12865 

.11111111111111111111 lllllllllllllllllllL. 

------
---

Sağlığının kıymetini bilen Bayanların seve seve kullanacağı en 

birinci adet bezleridir. Mikrobsuz, ufak, vumuşaktır. En ince elbi· 

-------------: seter altında belli olmaz. Her eczanede ve büyük mağazalarda Femil : 

- ve Bağı bulunur, 6171 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

derim. 
Salih oğlu Necati Çakır 2360 

Zayi - Ankara Ziraat Bankasında.ki 

16371 numaralı tasarruf hesabımda kullan
dığım mührümü kaybettim. Yenisini yap· 
tıracağımdan eskisinin hükmü olmadığı 

ilan olunur. Ali Arslan 

Zayi - İstanbul Eyüp askerlik şubesin
den 33S senesinde aldığım askerlikten ter 
his tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmiı olmadığı ilan olu
nur. 

Hayri oğlu 315 doğumlu 
İsmail Nihat Ira! 23S8 

: yapılacaktU'. ---_ 2 - Taliplerin müzayedeye 
: iştiraki için 25.6.940 salı günü : 
: akşamına kadar otomobillerin mu-: 
: haırunen kıymetlerinin % 7,5 bu- : 
: çuğu nisbetinde pey akçelerini : 
: Bankamız veznesine yatırmaları : 
: ıazımdır. = 

Daha fazla malı1mat almak ve mU: 
: zayede kaimesindeki şartları ve o : 
: tomobilleri görmek istiyenlerin -
: tatil günü hariç her gün saat do· _ 
: kuzdan on ikiye kadar Merkez : 
: Müdürlüğü Muhasebesine mü- = 
: racaat etmeleri ilan olunur. 2301 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

t 

c 
1 

Emlôk Eytam Bankasından : 
Peıin para ve a(ık arlfuma ile 21-6-1940 
.._..._ ..... ~----......... --~ ......... --~ ......... ---------------------' 

No. 
l13t 

cuma günü safllacak emlak: 

Mevkii ve nevi 
Etlik Yukarı incirlik mevkii kad:ı.stronun 178 nd:ı 1 
parselinde kayıtlı 7160 :M2. bağ yeri D. Şerafettin bn· 
ğının şarkındndır. 716· 
Hocnpaşıı Mıı.h. kadastronun 118 ada 10 parselinde 
kayıtlı 16 M2. arsa (bu arsa Zevk lokantasının yanın· 

948 

dakl 6·13 tnj No. lu evlerin ortasında.dır.) 160. 
950 Kavnklıderede, kadastronun 1122 ada 26 parselinde 

kayıtlı 2840 M2. harap bağ (Kavaklıdere yolu üze-
rindedir. ı 5680 . 
Kavaklıderede kadastronun 1122 adıı. 36 parsellndc 951 
kayıtlı 1200 M2. tarla (Yuknn Çılgnnın üzerindedir . ) 1200 
Kavaklıdcredo kadastronun 1122 o.da 37 pare linde 
kayıtlı 6520 M2. tarla (KüçUk Esat yolunda Çnnka· 

952 

yıı'ya giden çılganın üzerindedir.) 6520. 
Klıvaklıderede kndastronun 1122 nda 80 parselinde 953 
kayıtlı 1180 M2. tarla (75 taj No. lu İsrnall ile 7G taj 
No. lu Atiye bağları civarındadır.) 944.-

PeJİn para ve açık arttırma ile 25- 6-1940 -
(Uma günü sahlacak emlak: 

1090 Maltepe, Zeyrek cnd. kndııstronun 1182 ada 14 parsc
linde kayıtlı 675 .M2. arsıı. (Yaltırak kllprUsü lle 
l No. hı pnrııel nrnsındııılır.) 2363.-

1091 )lnltepe, Zeyrek Cad. kadastronun 1182 adıı. 15 par
selinde kayıtlı 676 M2. arsa (Yal tınk köprüsü ile l 
No. iu parsel nrnaındadır.} 2366. 

1092 Maltepe, Zeyrek cnd. kadastronun 1183 ada l parse
linde kayıtlı 835 M2. arsa (jıı.ııdanna mektebi civarın· 
da Kurunlur sokağı knrşısındadır.) 2923. 

1093 Maltepede, kadast,,ronıın 1190 ada 18 parselinde ka
yıtlı 500 ı.12. arsa (Akıncılar ve Onur sokağının blr-
leştığı köşede 3 taj No. lu apartımnn yanındadır.) 1750·-

1104 Malt pc civarı, Çıftıllt asfaltı üzerinde 1219 ada 2 par
seld~ kayıtlı arsanın 1013 hissede GSG hissesi (Çiftli· 
ğe giden asfalt tlzC'rlnde tayyare meydanı ltarşısında-
dır. Tamamı 1013 M2. dır.) 2744. 

1105 Maltepe clvanndn, kadnstronun 1219 ad:ı. l parselin
de kayıtlı 832 M2. arsa (Çiftliğe gidC'n asfalt üzerin· 
deki 2 parsel No. ıu arsanın arkasındadır. l 1664. 

1152 Cebeci, Yeni Acun sokak. kadastronun 1825 ada 26 
parselinde kayıtlı arsanın 721 hissede 70 hissesi (t.ıı· 
mamı 721 M2. dır. üzerinde lılssecları B. Mahmut Ce-
11'1.lettınln 21 tuj No. lu bir evi vardır.) 88.- ıı 

1 - Yukarıda mevkileri ve mes:ıhalurı yazılı cml!l.k, peşin para ve açı 
ile satılıktır. trJ. 

2 Arttırmaya lştlrtık edecekler içinde, mUhür lmllnnanlunn mUtıurl rrfl' 
den tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verllen bedel mukadder J<l~ 
ğl takdirdr, taliplerin drpozltolannı nlebet dairesinde tez)1t eylcmelerl0 3 - İhale, yukarıda ıı:ösl<'rildlğl üzere, birinci kısım için 21. 6. 194 ,,.ııı 
saat 14 tc, ikinci kısım için 25. 6. 1940 salı günü s:ıat 14 tc bankamız ff 
yonundıı. yapılacaktır. İsteklilerin o gUn depozito akçesi, hüviyet cUzdııJll J 
sika fotoğrafı ile eml!ik servisine müracaatları. (2746) 

Yahva kaplıcaları tamamen a~ılmısb1 

Yalova kaplıcaları müdürlüğünden : 

Küçük Otellerde 

Çınar Oteli (Tam 

Fiyatlar 

1 Yatak 110 Kş. 

konforlu) 1 ,. 220 ,, 

( Bu oteller pansiyonsuzdur ) 
Halk lokantasında bir tabldot 50 Kş. 

Büyük Otel: Pansiyon komple: 

1 Kişilik odalar 365 kuruştan 650 kuruşa kadar 
2 .. .. 650 .. 850 .. •• 

Termal Oteli: pansiyon komple 

1 " " 550 .. 750 " " 
2 " .. 890 " 

1330 
" 

Asansör, kabinede tuvaletli odalar ve hususi daireler, 

,, 

cak soğuk su. 
Her gün matine ve suvarelerde orkestra pissin, Tenis, sineJtl3•6' 

15 günden fazla kalanlara ikamet müddetince oteller kirasın 
tenzilat yapılır. 1'' 

Fazla tafsilli.t almak için kaplıcalar müdüriyetine müracaat S1 
Şehirler arasında Yalova 1 (4822) (2839) 12

8 

260 göçmen evi yaptırılaca~ 
Kayscrı lsJc§n Mudiirlüğünden 

Mevkii 

Potuklu 
Kılıç .Mehmet 
Boran 
Karagöz 
Halitbey viran 
Beserek 

Ev 
ndedl 

44 
2ı 
50 
25 
90 
30 

ktırglr 

.. 
kerpiç 

Keşfi 
beheri 
L. K. 
832 40 
832 40 
832 40 
812 47 
832 40 
811 16 

Tut.arı 

L. K. 
36625 60 
17480 40 
41620 00 
20810 00 
7-1916 00 
24334 so 

YekQıı Uo 215786 SO JıÇ 1' ~ 
ı - Pınarba~t kazası merkezine 3 kilometre mesafede Potuklu, l{ı_ tıtf 

S kilometre mcsafedı: Karagöz ve ıs kilometre mesafede Bornn ve J:ial'.t ıce 
40 kilometre mesafede Beserek köylerinde yukarda miktarları beherinıt1 e•• 
ve umumunun tutarı, teminatı ve ihale günleri yazılı ceman 260 goçınen 
lac~tı~ ş 

2 - Mezkur 260 evden 230 göçmen evi tip VIII tek, kargir ve yaınıı: 
30 ev tip IX ahşap iskeletli kerpiç olacaktır. ıct'~ 

3 - Evlerin keresteleri kısmen mccut olup iskandan verilecek ve ı:ıo Jı' 
!er inşaat mliteahhidi tarafından temin edilecektir. İskandan verilecek ~efl 
bedelleri keşifte gösterilen bedel üzerinden tenzil edilecektir. iskandan ıııı' 
restelcrdcn maada diğer inşaat malzemesi ve işçiliği tnüteahhide ait 

0 

anahtar teslimi şartiyle 7-6-940 tarihinden itibaren ıs gün müddetle ve 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. .,~ 

4 - İhale yuknrda tayin edilen gün ve saatlerde Kayseri'de iskan d<1
1 

şekkiil eden komisyonu marifetiyle yapılacaktır. ıııe 
S - Talipler ihale gününe kadar ticaret odası vesikası % 7,5 teminat ıısı' 

ya mııkbuzlnrı ve teklif mektuplarını ihzar ve arttırma, eksiltme kanun pli 
kanunun tarifatı dairesinde zarflar derununa konmak ve adresler muv;ıı:ı,,fl' 
rctiyle eksiltme zamanından bir saat evel makbuz mukabilinde kapalı ııcıı! 
misyona tevdi edeceklerdir. Ahar mahallerden posta ile gbnderilecek te bııl 
siltmcden bir saat evci komisyona gelmiıı olması lfizımdır. Postada vukll 
meden mütevellit mazeret kabule şayan değildir. , ti 

6 - Planlarla fenni ve idari şartnameleri gormek ve izahat alrnıık 15 ~ıll 
glin iskln müdürlüğune müracaat edebilirler. İnşaat mnhalleriri ve taş 1 
malzeme durumlarını mahallerinde inceleme yapmak istiycnler de Y

0
. 

kendilerine ait olmak üzere inşnat mahallerine kadar gidilerek icabederı ~) 
Talip olanların iskan müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2735·470 

ADLiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Adliye vekaletinden: 

Memur alınacal<ııd 
it I 

Ankara C. Muddei11mum1 
011 

n 

Vekalet ihtiyacı için alınacak 450 ila SOO 
eneke benzinin 10/ 6/940 tarihinde yapıla· 
ağı ilin edilmiş ise 'de mezkUr gilnde ta
ip zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanu
un 43 üncü maddesi mucibince eksiltme 
O gün uzatılmış ve ihale ,2016/ 940 tarihine 
esadüf eden perşembe günü saat 15 de ve. 
alet levazım ve daire miıdurlüğündc top. 

anan komisyonda yapılacagı kararlaştırıl
mıı olmakla taliplerin mezkur gün ve saat· 

Ankara adliyesinde miınlto:JııSt 
lira maaşlı dört ndet zabıt ıO. 
17. 6. 940 pazartesi gunu saııt f' 
han yapılacak ve bu imtih!U1

11
4 

arasında memurin kanunurıu1\i ~ 
desinde yazılı evsaf ve şer;ıı f' 
lardnn makine ile surnt' ı yaıı 
!enler tercih cdilcceklerdır. ııotf 
Yukarıda mezkur kanun.~~ 

zıh bilcümle evsaf ve şeraıtı rıılı 
olan isteklilerin istida ve e" ırı' 
!eriyle birlikte 15. 6. 940 cu ııı' 
saat 12 ye kadar Ad!ıye eı:ıcı> 
racu.tlan. 

1 
t 
k 
1 

t e vekalet binasında toplanan eksiltme ko
misyonuna müracaatları ilin olunur. 

(2883) 12873 (2885) 



ı\SJ\ERl F ABRIKALAR 

~Uhteljf 
ııo00 1ı:· sebze alınacak 
ısoa 110 Patates 
8ooo " Kuru soğan 
ıooo0 " Taze bakla 
l&ooo " Taze fasulya 
ısoo " Taze kabak 
2Doo " Taze biber 

12ooo " Domates 
lao0 " Pauıcan 

11 r " Banıya 
~ S •brikaıa 

•trıı A.I r Krrrlckale Gurup Mü -
, ıı tdıl illa Komisyonundan : 
'llıittarıcn bedeli (6650) lira oları 
trl Pabri~karda yazılı 9 kalem seb
~ bıııasıııd lar Kırıkkale Gurup mü-

' ıı.._ a ın-~"'lta 
25

_ Uteşekkil satın alma 
ltrfıa üı 6·94-0 salı günü saat 15 te 

ll11ı_ ale e~n • 
t -...arıp ik· ~ ecektır. Sebzeler de-
' krtııa ıncı teırin 1940 sonuna 

l' '· ı>araı llıcıine göre alınacaktır. 
) ~~l>lcriıı ~ olarak komisyondan ve

• (75) kuttıuvakkat teminat olan 
~tı~rır l:İiıı ru~u havi teklif mektup

"'l'ıııeı _de saat 14 de kadar ko • 
i(J taııuıı erı ve kendilerinin de 2490 
r.~ llıc2ı..- un 2 ve 3. maddelerindeki 
"'Ctl._ "'Ur lf" -n. c276:n ve saatte komisyona 

id > 12146 
ar~e 

195 OOo Verilmek şartiyle 
'P·. • kilo ekmek 

lfr; r •tırtif ecektir 
l~ S ilbriJ:aı 
·~ •tıll A.I ar Kınkkııle Grup Mü-
u.._ idare illa Komisyonundan: 
;.':'~it Ce '\7 ti b ı:ııeirın e imek şartiyle 195.000 
ııııh~ıtıd e işi Kırıkkale ı;nıp mil· 
~~ 2~ :rnUte,,ekkll satın alma 
~ 'katı · 6. 1940 salı gUnO saat 
ll2~leıı b:ıne ile ihale edilecektir. 
~lllıt 01S:,1eli (3900) liradır. Şart
t.ı,1 it llıu\'8.kk nJı: komisyondan verilir. 
~ ~ \' at teminat olan (292) 

t.. d~terınde 2490 sayılı kanunun 2 
??63 ltonıısy ekı VeBaikle mezkil.r glln 

1 l ona rnUracaatıarı. 
~ P.f 12747 

~'11 1>-ı, .ernur almacak 
~~~cfall ~'l:alar Tekaüt ve Muavenet 
~ı . 
t Ort;ı 
ıııllıtııııı~elttep mezunu olmnk şar -

Uıa'l'i d alınacaktır. Bunlardan im-
crı erce d 

r. 6Q "'ili 1 e c kazananlar arasın-
" lira 

11 
apıııış olanlar tercih edile

'liltteı:.rcı 10 lira muvakkat taz -
'aat 14 dır,. lıntihan 17-haziran pa-

Cdır. (2787) 12783 

ııı l\erest 
'lre llıilt· e alınacak 

•hı 3 50 4 5 025 Ilı Çıraı • : x0,14: 0,1 xO, 
ttrc ll:ıiJtiı çam taht.ası, 

Ilı Siraı1 ç bı 3,50: 4x0,18x0,025 M. 
ttr' llıilt ~ tahtası, 

rı: Sıraıı çabı 3,50: 4x0,20x0,Q25 M. 
etrc ııı: anı tahtası, 

Ilı Sıra1ı :::;1 3,50: 4x0,22x0,025 M. 
ttr, Ilı "le tahtn.sı 

Ilı Sıraıı 1 ibı 3,50: 4xo,25x0,025 M. 

~ llıi~lllıı tahtası, 
Sır 1bı 3,50: 4x0,20; 0,22x0,03 

tr Ctı Sır~ 1 Çanı tahtası. 
~dırdc ~çam vermek mümkün ol
o ab·ı, er kaicnıin msfı beyaz 41 ~r. 

l li' 
~S. ~br;ı: 
l(~ tııı Ilı lllıır Umum Müdürlüğü 

\' 'l't ,ı._ııı;ı Komisyonundan : 
t ~Uar 
~ ctltıan 1 Yukarda yazılı altı 
,~ ' 30?.o M3 kereste Askeri 
le ~'l°tıun lllUdürlüğü merkez satın 
~ ı>aı1 ~a 28-6-940 cuma günü sa
~o~~tlıcr fla İhale edilecektir. Çı-

1) b::"fın b~ctre rnikabına 50 lira ve 
~(~ti ~.er rnctre mikabına da 
"tr~.50) turu uı edilmiştir. Şartname 
) 1 ır. 'J',.,. $ ıtıukabilinde komisyon-

t ·ra ... "'11lle • ~ ,, Jıa.,.. rın muvakkat teminat 
ı "et 'aat 1; ~eklif mektuplarını mez

~ t, 
3 
ltcııııilerj ~ kadar komisyona ver

~· · llıaddcl nı~ de 2490 sayılı kanu
td~ltlar erındcki vesaikle komis-
~'>lc 01duıc:1 illa ve bu işle alakadar 
~ıı. llıe~._!rtna dair Ticaret odası 

•a... "lir iÜn 
~tları ve saatte komis • 

~d~ b . (2727) 12791 

lıl'l · Uhar k . 
4 "<> • G azanı ve hır adet 
~i li'ııb . enetor hakkında 

8•ı, rıı:.,1a,. u M-d· 1·-ıı-
1~ ıı A.lııı mum u ur u6 u 
~f O cllıııa 11 1'onıisyonundan : 
~-la jı. rtcat Ü •• • ~· Qll.le . g nu saat 11 de ka -

t id ırlıı • 1 ;11leceği 30-mayıs, 1, 4, 
~~.;t buııa. 40 tarihlerinde ilan edi-

'llt" r kaz r'lt lin anı ve bir adet tur -
til )t:ıid~~arnesinde değişiklik 

(~)l\lcrdc n ılana verileceğinden 
l' Çıkan ilanlar hükümsüz -

tltt ~ 12804 
~ •ıj Yaz h 
·~ 8 li'abr;1c la un alınacak 

•tııı A.ı;lıır Umum Müdürlüğü 
~>a~ tdıten b a .Komisyonundan : 

tıı 'ablltı as~~c~i (3ZOO) lira olan 8 
tg4~tr1ı:,~ rı fabrikalar umum 

t ıı, tuı:na Batın alma komisyonun
,1.tr~!Qıe td~ı.ınli saat 14 te açık ek

~at ltollıig 1 
ccektir. Şartname pa -

~~t teıııiYondan verilir. Taliple -
~~~"atı itan ııat olan (240) lira ve 

c:le unun 2 • 'c ltoın· ve 3 maddelerın-
~r~ "1l1tadar1':.~ncu olmadıklarına 
tı, L Odaaı ~ccardan olduklarına 

"O"'· Vesıka • 1 • ~ ··•ısyOrı. sıy c mezkur eun s,t a ınüracaatları. (2801) 

~ 1lık 12805 
~ Alj J' '-nda.) 
'rı • a1,,,kaı Ya. Ve masalar 
tı~l ar Tekaüt Sandığı Rcı:; • 
't ., t '•lı:erı 

1 t fabr·k , ııı,ı, ltıaııalli .1 ~!ar tekaüt ıandJ-
~tt~ lı 0nııu Y ıstırnaııeri olmıyan 
~'at ~lltaıı emek nıaııası ile 130 

lı 11~ ilcaktı:'.;ıe~ sandalyası müza 
._,lıııita~ e 1<ırı1tİt alıplerin 28-haziran 
'l\i,._ lttlar1• (~1cde müteşekkil he -

"•~... 63> 12850 .,,,. 
' 'llt g .. 
,;~1 1" ~ha 

1
°re 300 metre 

f? 8 •br;ı: a. 1Jlacak 
ıı.:. •tıll illa,. 

'lı;Q\ 'dı ilıl1ıa K U'?um Müdürlütü 
trt lctı b 0mısyonundan : 
tiL Çlılıa Cdc]' ( 
"'il ~ >.,it ! 4500) lira olan 

trlttı &acrı Fabrika!ar umum 
tın alma komisyonun 

ULUS 

ca 1. 7. !M-0 pazartesi günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (337) lira 
(50) kuruş ve 2490 numarafı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vcsaikle komisyoncu ol
madrkln.rma ve bu işle olikadar tüccardan 
olduklarına dııir Ticaret Odası vesika.siy
le mczk\ır gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (2888) 12876 

Ankara' da gösterilecek mahalde 
yaptırılacak betonarme inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Keşif bedeli (5800) lira olan yukarıda 

yazılı lnııaat asker! fnbrilmlnr umum mil 
dOrlUğU satın alma komisyonunca 20.6.94 
tarihinde cumartesi g(ınU saat 11 de a 
çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna 
me (29) kuruş mukablllnde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat temlnııt ola 

. 
o 
--
n 
e 
n 

( 435 ı lira ve 2490 numarlı kanunun 2 v 
S. maddelerfndekJ vesalkle muayyen gU 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2859) 12861 

BÜYÜK MiLLET MECLİSi 

6 Ev yaptırılacak 
Türkiye Büyük Millet M eclı:;r !dar e 

Amirliği Heyetinden 
1 - Çankaya'da inşa ett irilecek altı a 

det memur evi için açılan kapalı zarf u 
sulü eksiltmeye talip zuhur etmediğinden 

. 

. 
pazarlıkla yapılacaktır. • 

2 - Eksiltme 21/ haziran/194-0 cuma gü 
nü saat on beşte Büyiık Millet Meclisi i 
dare amirleri heyeti odasında yapılacaktır 

3 - Fenni ve hususi şartnameler ile 

. 

. 

. 
planlar her glin Biıyük Millet Meclisi dai 
re müdürlüğünden alınabilir. 

. 
4 - Tahmin edilen bedel (otuz altı bin 

ile yüz on sekiz) lira (altmış) kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat (2723 lira 90 ku 

nıştur. (Banka teminat mektubu olacak 
. 

tır). 

6 - Talipler 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. ncü maddelerinde ve ~artnamcde ya 
zılı vesikaları birlikte getirecektir. 

-
(2664) 12689 

MiLLi MÜDAFAA VEKALET 1 

2 Ambar yaptırılacak 
M. M. Vckfileti Satrn Alma Ko. dan: 
Keolt bedeli (20.010,881 yirmi bin on 

dokuz lira seksen sekiz kuru§ olan iki ıı. 
det anbar binıısı kapalı zarfla mUnalmsayn 
konmuştur. İhalesi 26. 6. !.140 çnrşııınba g!i 
nU saat 10 dadır. İlk teminatı 1501 lira 50 
kuru§tur.Şartnamcsl .M.J.l.V. satınalma ko 
misyonundan görlilcblllr. İsteklilerin ka
nunun emrettiği belgelerle en az ihale sa
atinden bir saat evcllne kadar Ko. na gel-

. 

. 

meleri. (2726) 12743 

300 Nakliye arabası alınacak 
M. M. Vekaleti Satırı Alma Ko. dan: 

l - Beherlne 160 lira fiyat tahmin edi
len 300 adet nakliye arabası 17. 6. 940 J.10.• 
zarlesi glinü saat 10 da Ankarada M. M. 
V. Sa. Al. Ko. nında pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - KnU teminatı: 7200 Ura olup evsaf 
ve ıınrtnamesi 240 kuru3a komlsyondnn a
lınır. 

3 - Arabaların hepsi bir talibe ihale e
dilebileceği gibi, yllzer arabalık partiler 
halinde ayrı, ayrı taliplere de ihale cdlle
blleceğinden isteklilerin pazarlık gl.in ve 
saatinde verebilecekleri mlkdar tızerlnden 
kaU tcmlnatıariyle birlikte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmıı.lnrı. (2790) 1280Qo 

Çamaşır alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan: 
Beher takımımı. 120 kuruş fiyat tahmin 

edilen otuz bin takım çamıı.ııır satın alı
nacaktır. Beher takımı bir don ve bir göm
lekten ibaret olan bu çamaşırların kapalı 
zarf eksiltmesi l temmuz 940 pazartesi 
gllnU saat 11 de Ankaradıı. M. M. V. satın 
alına Ko. da yapılacağ'ından isteklilerin 
2700 liralık tik temlnatlariyle birlilttc tek· 
lif mektuplarını eksiltme satinden behe
mehal bir ımat evellne kadar ıııe:ı:kClr Ko. 
na vermeleri. Şartname 180 lrunışa mez-
Mr Ko. dan nlınır. l2820) 12853 

5000 yün ba ttaniye alınacak 
M. M. V. satın alma KO: 
Beherine tahmin edilen fiyatı 950 kuruş 

olan beş bin tane yUz battaniye l/tcmmuz/ 
940 pazartesi gunü saat 11 de Ankara<la M. 
M. V. ıuıtm alma KO. da kapalı zarf usu
liyle satın alınacağından isteklilerin 3562 
lira 50 kuruşluk kati teminatları ile birlik
te teklif mektuplarım eksiltme saatından 
behemehal bir saat eveline kadar mezkur 
KO. reisliğine vermeleri. (2821) 12854 

Hasta nakliye arabası alınacak 
M. M. V. satın alma KO: 
Beherine tahmin c<lilen fiyatı 310 lira 

olan 100 tane hasta nakliye arabn.sı 22/ha
ziran/ 940 cumartesi günü saat 11 de Anka
rada M. M . V. satın alma KO. da pazar
lıkla satın alınacağından isteklilerin 4650 
liralık kati teminatları ile birlikte mezkur 
KO. da bulunmaları. $artnamcsi 155 kuruş 
karşılığıncla mezkur KO. dan alınır. 

(28.23) 12855 

Dinamo grubu alınacak 
M. M. VeHl eti Sattn Alma Ko. dan: 
İcabında seyyar bir hale geçecek tarzda 

killrlng veya takas usulil lle ı>:G b~yglr 
takatinde müstakil tablolu. Türkıyede 
mevcut m11htcll! ııehlr cereynnlarına göre 
ayar edllebileıı neviden 50:75 artet ve ben
zin motörU ile mlicehhcz nevide 50 :75 adet 
elektro motör dinamo gnıpu alınacaktır. 
Talip olanlann mufassal şartnameleri ile 
beraber mufBBsnl tekliflerini 30 haziran 
940 tarihine kadar M. ı.r . VeklUctl harbiye 
dairesine vermeleri 11:\n olunur. 

(2844) 12858 

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

kıtaat ilanları 

Sığıret i alınacak 
Eskişehir Kor Satın Alma Komisyonun

dan : 
Eskişehir garnizonundaki birlikler ih -

tiyacı için 140 bin kilo sığır eti kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. Kapalı zarf 
usuliyle eksiltmesi 20- haz. • 940 perşembe 
günü saat 16 da Eskişehir kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. Tahmin bedeli 38500 
liradır. Muvakkat teminatı 2887 lira 50 ku
ruştur. İstekliler kanunda yazılı vesaik ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektupla-
rını belli günde saat 15 e kadar komisyon 
riyasetine vermiş bulunacaklardır. (2649) 

12652 

Sığır eti alınacak 
Çatalca Tümen Sattn Alma Komisyo

nundan: 
Çatalca tümen birliklerinin 940 malt 

yılı ihtiyacı için şerait ve evsafı dahilinde 
(75.000 ı kilo sığır etinin 24. 6. 040 salı gU
nU saat 15 te kaplı zartla eksiltmesi Ça
talcada tiimen satın o.ima komisyonunda 
yapılacaktır. Muhnnımen bedeli (25342) li
ra (50) kunı,tur. İlk teminatı (1900) lira 
(69\ kuruştur. Kanuni şekilde tanzim e
dilecektir. Teklif zarflarının ihale saatin
den bir saat eveline kndnr Çatalcadaki tU
ınen satın alma komisyonuna vermeler!. 
Evsaf ve ı:,ıcraltl her gUn komisyonda gö • 
rebilirlcr. (2673) 12674 

Et alınacak 
Adana Askeri Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - Adana garnizonu ihtiyacı için 

(l 32 ı ton sığır veya keçi eti kapalı zarf
ın eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli (33.000) liradır. Muvakkat teminatı 
2475 l!rııdır • 

2 Eksiltmesi 21 haziran 940 cuma gll-
nU saat 10 da Adana askerl satın alma ko
misyonunda yapılacnl{tır. 

3 - Şartnamesi Ankara. İstanbul Lv. 
limlrllklerl. Kayseri ve Aclana asker! satın 
alma komlsvonlnnnda görillebillr. 

4 - İstekllerin kanunun 2. 3 tıncU mad
delerlncl<'kl şeraiti hniz olduklarına dair 
vesaik havı, ııığır eti için ayrı ve ){eçl eti 
için ayrı olmak Uzere aynı zart içinde tek
lif meltluplarını belli edilen ııııatten en az 
bir saat evelinekadnr komisyon riyasetine 
vermıo olmalan lfızımdır. (2670 12675 

Kuru ot alınacak 
Kırklareli Tümen Satın Alma Komisyo. 

nundan : 

1 

Tümen hayvanatının 940 mali yılı ihti -
yacı için 3.360.000 kilo kuru ot kapalı zarf
a eksiltmeye konulmuştur. Muhammen fi. 
yatı 193200 lira, ilk teminatı 11910 ,liradır. 
İhalesi 27-6-940 perşembe günü saat 15 de 
Kırklareli tüm satın alma komisyonu bi -
nasında yapılacaktır. Şerait ve evsafını her 
gün görelıilirler. Taliplerin alım satım ve 
hale kanununun 2-3 maddelerindeki vesi -

kalariyle birlikte teklif mektuplarını gü -
nunde ve saati.nıdcn bir saat eveline kadar 
mezkur komisyona vermeleri şarttır. 

i 

Postahanedeki gecikmeler kabul deiil
dir. Ayrıca evsaf ve prt lar Ankara - 1s. 
anbul Lv. amirliklerinde görülebilir. t 

(2768) 12750 

Sığır eti alınacak 
1 - Mukaveleye bağlanmak suretiyle 

satın alınacak Karaköscnln 135 Sürbeha
nın 190 IA'dırın 160 Kağızmanın 125 Baya
zıdın 44 ton sığır eti kapalı zartla eksilt
meye çı karılmıııtır. 

1 

r 
1 

2 -Karakösc etinin tahmin edilen bede
l 21600 lira ilk teminatı 1620 liradır. SUr
behanın 33250 Um ilk teminatı 2494 lira
dır. lğdınn 28000 lira ilk teminatı 2100 H
a. Kağızmnnm 21875 lira ilk teminatı 

641 liradır. 
3 - Eksiltmesi 17 temmuz 940 pazarte-

s 

l 

1 günU saat 15 te tümen satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. !eteklilerin tek -
lf mektuplarını saat 14 e kadar komisyo

na vermlıı olmaları §arttır. 
4 - Evsaf ve şartname esasları kolor

dunun tekmil ıtarnlzonlarında mevcuttur. 
Slirbehanın 170 ve Iğdırın 140 kuruş mu
kabilinde ve diğer garnlzonlarınld de pa -
asız olarak her zaman görilleblllr. r 

(2871) 12868 

Sı ğır eti alınacak 
Vize Askeri Satın Alma Ko. dan: 

1 

t 
1 

1 - TUmen birlikleri ve mlirettebatı 
çln senelik ihtiyacı olan 1.270.000 kilo sı· 
ğır eti birlikler ve merbutatın bulunduğU 
yerlerde glinllik ihtiyaç nisbetlnde şarliyle 
eslim alınacaktır. Bu sebeple ayrı ayrı 
halesi yapılmak Uzerc parçalanarak ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Ve her partinin muvakkat teminatı 
8875 ve 2888 lira arasındadır. 

3 - 2 ve 3 temmuz 940 salı ve çarııam· 
ba günleri saat 10 dan 17 ye kadar. 

4 - Bu etlere tnllp olacaklar mezkClr 
gUn ve saatlerden bir saat eve! teklif mek· 
uplarını komisyona vermeleri lfızımdır. t 

1 
5 - Bu etlere alt §artnameleri görmek 

stiycnler her gün mesai saatlerinde Vize 
askerf sn.tın a:)ma komisyonunda göreblle-
ekJerdir. (2873) 12869 c 

Tezek a lrnacak 

s 
l - :Mukaveleye bağlanmak suretiyle 

atın alınacak Karakösenln 4.000.000 ve 
ğdırın 2.500.000 kilo tezeği kapalı zarfla 
kslltmcye çıkarılmıııtır. 

I 
e 

2 - Karaköse tezeğine tahmin edilen 
bedel 84000 lira ilk teminatı 2550 liradır. 
ğdırın tahmin bedeli 25000 lira ilk temi· 

natı 18i5 lira. 
I 

3 - Eksiltmesi l temmuz 940 pazartesi 
vUnll saat 11 de tllmen satın alma komi&· 
yoııunda yapılacaktır. İııteklller teklif 
mcktuplannı saat 10 a kadar komisyona 
t 

l 

eslim etmiş olmaları şarttır. 
4 -- Şartname evsaf 175 kunııt mukabl· 

inde görlllebilir. (2873) 12870 

ViLAYETLER 

Kapalı za rf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Kuru ot alınacak Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden : 
ı - Eksiltmeye konulan itı: Tekirdağ • 

Sökı! A:>keri Satın Alma Komisyonundan : Malkara yolunun 11+100-52+500 kllo -
ı _ 528000 kilo kuru ot satın alınacak- metreleri arasında 8100 metrelik kısım şose 

e tır. Tahmin bedeli 19800 liradır. sash tamiratı. 
2 _Ot evsafiyle teslim mahnlli ve &art· KC§if bedeli: <507041 lira (50) kuruştur. · s·· :! - Eksiltme 19-6-1940 tarihine rastlı • 

!arı şartnamede yazılıdır. Şartnarncsı o- yan çarşamha gllnU saat 15 te Tekirdağ na-
ke'tle süvari alayımla ve Ankara Lv. amir- ıa mfidllr!Oğilnde eksiltme komisyonu o • t 

d Jiğile lzmir tümen satın alma komisyonun- :ısında kapalı zart usullyle yapılacaktır. 
da parasız olarak ~örülür. ~ - Eksiltme §artnamesl ve buna mUte· 

f 
b 3 

_ Eks"ıltme 2o/haziran/940 perşembe erri di~er evrak 255 kunış bedel muka • 
ilinde Nafıa mUdUrlliğUndcn alınabilir. 

gilnü Söke postııne saatiyle alay kışlasın- 4 - Rksııtmcyc girmek için taliplerin 
e 
y 
l 

daki satın alma komisyonluğunda yapıltı.· n aşağı 20 bin liralık bu gibi şose lşlerl 
caktır. apmış olmaları ve (3785) lira (23) kuruş-

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya- uk muvakkat teminat vermesi ve ihale 

v 
v 

pılacaktır. gllnllnden en az sekiz gUn eve! Tekirdağ 
5 - Muvakkat teminatı 1485 liradır. 20/ !'ıllllğlne müracaatla ibraz edeceği diğer 

haziran 940 perşembe günü saat 9 dıuı ona eıılka ve refrranslara göre (Ehliyet vesi· 
kadar (dahil) satın alma kornisyonluğuna 1 kası) almaları ve 940 yılına ait ticaret o· 
makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu 1 dası vesikası göstermeleri earttır. 
saatten sonra makbuzların kabul cdilmiyc 5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun t a-
ccği ilan olunur. (2562) 12572 ritatı dairesinde hazırlıyacakları teklif 

mektuplarını 2 inci maddede yazılı saatten 
bir lıaat evellne kadar komisyon relıı!lğlne 
makbuz muknblllnde vermeleri ltu:ımdır. 

6 - Postada olan ı::cclkmelcr kabul edil-
mez. (4384-2576) 12575 

Ekmek almacak 
!stanbul Cümhuriyet Müddeiumumili

ğinden: 

İstanbul ceza ve tevkif evinin bir sene
lik ekmek ihtiyacı kap;ılı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel "2Ş6.25" lira olup mu
vakkat teminatı 1921 lira 90 kuruştur. Ek
siltme 21 / 6/ 940 cuma günu saat 15 de Sir
keci Aşir efendi ı;okak 13 numarada adliye 
levazım dairesinde yapılacaktır. Talıpler 
şartnamesini tatil günlerinden maada her 
gün çalışma saatleri dahilinde mezkur da
irede görebilirler. 

İstekliler kanuni vesikaları havi kapalı 
zarnarını eksiltme saatinden bir saat eve
line ka.ôn.r mezkur claircde toplanacak ko· 
misyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri taşradan ıönderilecek taahhutlü 
mektupların posta gecikmesinden dolayı 
m-:suliyet kabul edilemiyece{;i ve i lan üc
retinin müteahhide ait olduğu ilan olunur. 

(4570/ 2641) 12665 

Kapalı zarf usuli le eksiltme ılanı 
Trabzon • Iran Transıt Yolu Trabzon 

Mınt.akası Miıdı.irlı.i~unden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon 

İran transit yolunun 30 t 000 - 49 + 000 
kilometreleri arasında yapılacak sose e
saslı tamiratı olup bu işin kesif bedelı 
(212.490) iki yuz on iki bin dert vut 
doksan lira 8 sekiz kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameleı ve evrak 
şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi, 
B) M ukavcle projesı 
C) Nahıı. işleri genel şartnamesi, 
0) Tesviyei turabiye ııose ve kargir 

inşaata dair fenni şartname, 
E) Hususi şartname. 
F) Keşif ve metraj cetveli, 
G) Proje. 
1stiycnler bunları ( 1062) kurus b~el 

mukabilinde Trabzon.da transit volu mın. 
taka müdurlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 hazıran 94-0 salı gunu 
saat 15 de Trabzonda transit yolu mınta
ka müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zıırf usııliyle ya. 
Pılacnktır. 

5 - Eksiltmeyi" girebilme~ • çın ıstck· 
linin 11.875 lira muvakkat t nat ver
mesi, bundan başka ticaret od~sına kayıt
lı olduğuna dair 940 senesi vesikasını ha· 
iz olup ı:töstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçün· 
cü maddede yazılı saatten bir saat eveli· 
ne kadar Trabzonda transit yolu mıntaka 
müdürlügü odasında eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka
d. r gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması l&zım· 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul e
dilmez. 

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

(4604/ 2686) 12690 

Göçmen evleri inşa ettirilecek 
l zmir !skSn Müdürlüğünden: 

1 - VflAyet dahilinde kercsteBI iskAn 
dairesince verilmek ve sair malzeme ve 
bUtUn lşçlllği mlıtcahhide alt olmak tlzere 
Urla kazası merkezinde 100. Bergamanın 
Kınık nahiyesi merkezinde 40, Kınık na
hiyesine merbut Dündarlı köyünde 40, 
Zeytlndağ nahiyesi merkezinde 15, Sığa.n
cı köyUnde 26 ve Dlkill kazası merkezinde 
80 göçmen evinin lnıası 2490 sayılı arttır
ma ve ekBlltme kanunu mucibince 5. 6. 940 
t arihinden itibaren lf> gün mllddctle ve 
kapalı zarf usullyle münakasaya çıkarıl
mıştır. 

2 - Yaptırılacak evler 8 No. lı k!'ırglr 
tiptir. Urlada yapılacak 100 evin beheri 
591! lira 48 kuruştan muhammen keşif be
deli mecmuu 59948 lira ve diğerlerinin be
heri 475 lira 78 kuruştan ccman 71842 lira 
78 kuruştur. 

3 - Bu inşaatın umumu birden ihale e· 
dileceği gibi ayn ayrı da verllebllir. AD· 
cak gerek umumuna birden gerek birkaç 
mevkle talip olanların yukarıda mevki ve 
adetleri yazılı inşaat yerlerinde yapılacak 
evlerin mecmuu llzerfnden her yer için 
ayn ayrı tekliflerde bulunmaları şarttır. 

4 - İhale 21. 6. 940 gfınll 1;ant ıo dn İz
mir fskAn mlldUrlUğllnde mllteşekkll ko
misyon tarafından yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin % 7.5 dan muvakkat 
temlnatıarlyle 2490 sayılı kanun hUktlm • 
lerlne göre icap eden vesaik ihale gtlnU 
muayyen saatt'n eve! komisyon relııllğlne 
makbuz mukabilinde verilecektir. PoBta 
ile gönderilmesi htıllnde vukua gelebile
cek teahhur nazarı itibara alınmıyacaktır. 

6 - 1ııbu inşaata alt plA.n ve evrakı sa
iresl her gün İzmir iskfın mUdlirlUğllnde 
görUleblllr. (2087/2718) 12719 

Parke yol inşası 
Adan a Bele diye Riyasetinden : 
1 - Asfalt dörtyol ağzından - Ku

ruköprilye kadar uzanan divan yolu
nun tevsian ve parke olarak inşası ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş ise 
de, verilen fiatler layık had görülme
diğinden iş pazarlıkla yaptırılacaktır. 

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

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

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

5 - Parke yol inşaatı pazarlığına 
gireceklerin ihale tarihinden en az üç 
gün evel Belediye Fen işleri müdür
lüğüne müracaatla bu işi başarabile
ceklerine dair ehliyet vesikası alma
ları §arttır. 

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

İstiyenler 110 kuruş mukabilinde ala
bilirler. 

7 - Taliplerin pazarlık günü iste
nilen vesaikle ve teminatlariyle bir
likte Belediye encümenine müracaat 
lan ilan olunur. 127 54 

Bir matbaa makinası alınacak 
Kütahya Vilayetinden: 
Vlltıyet matbaası için 63 x 95 ebadın

da ve otomatiksiz ve saatte 1500 - 2000 
bask ı yapan az kullanılmı§ bir makine sa
tın alınacaktır. 

l - Muhammen bedeli 2500 liradır. 
2 - İhale 28. 6. 940 cuma gtlnil saat 15 

te vllt'lyet makmında toplanacak daimi en
cümen huzurunda ve açık eksiltme suretiy
le yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gUn daimi encUmen 
kaleminde görUleblllr. 

4 - Talip olanların mezkClr gtin ve sa
atte muvakkat temlnatıarlyle vllAyet dai
mi encümenine mUracaatları ilAn olunur. 

(2866) 12864 

UMUMi MÜFETilŞLlK 

Telefon direği alınacak 
Birinci Umumi Müfettişlikten : 
1 - Meşe, dağ kavağı veya bah çe 

kavağı olmak üzere (5800) adet tele
fon direğinin ikinci defa eksiltmesi
ne istekli çıkmadığından 28. 5. 940 
dan itibaren bir ay müddetle pazarlı
ğa çıkarılmıştır. 

2 - Direklerin yüzde beşi (7-8) ge
risi (6) me.tre tulinde, meşenin tepe 
muhiti (35) dipten iki metresi (45), 
dağ kavağı tepe (35-40) diğer muhi
ti (45-55) bahçe kavağı tepe (40) di· 
ğer muhiti (50-60) santimetre olacak

tır. 

3 - Baykana (950) Mutkiye (2350) 
Kozluğa (1500) ve Sasona (1000) di
rek kaza hudutları dahilinde gösteri
lecek yerlerde teslim edilecektir. 

4 - Direklerin birincikanun ayı ile 
mayıs ayı onbcşi arasında kesilmiş ol
dukları vesaikle ispat edilecektir. 

5 - Direklerin tahmin bedeli 
(21350) lira olup, muvakkat teminat 
or.oı.2'i) liradır. 

6 - Mukavele projesiyle şartnamesi 
Oiyarıb., ırda Nafıa müşavirliğinden 
..,arasız alınabilir. Pazarlıkla ihale 
28 haziran 1940 cumartesi günü saat 
onda Nafıa müşavirliği odasında mü
teşekkil komisyonca yapılacaktır. 

(2781) 12778 

ANKARA VALILICI 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Valilığindcn : 
Etimesgut yatı okulunun bir yıllık ihti

yacı olan muhtelif erzak azami 11776 lira 
7Ş kuru:l. a ı:;.ıri 7066 lira 5 kuruı muham -
men bedelle eksiltmeye konulmuıtur. Ta -
!iplerin ş:ırtnameyi görmek üzere her eün 
Maarif mudurliığüne ve ihale günü olan 
27-VI-1940 perşembe günü ıaat 15,30 dan 
bir saat önce kanuni ııartlanna göre tan • 
zim edilecek ktıpalı teklif mektuplarını vi
layet da imi encümenine tevdi etmeleri ilan 
olunur (2790) 12787 

4 Kamyon alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

14.000 lira tahmin bedelli nafıa dairesi 
için alınacak olan (4) adet kamyon kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılarak 'llakti muay. 
yeninde zuhur eden talibin mukabil teklif 
dermeyan etmesine binaen 2490 sayılı ka
nunun ( 40) ıncı m:ıddesinin son fıkrasına 
tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konul
muştur. 

İstekliler (1050) liralık teminat mektup 
veya makbuziyle birlikte pazartesi ve per
şembe gilnleri saat 15 buçukta daimt encü
mene gelmeleri. 

Buna ait şartnameyi her eün Nafıp. mü
dürlüğünde görebilecekleri. 

{'288.2) 12872 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Döşemelik deri alınacak 
D. D. Yollau Satrn Alma Komisyonun -

dan : 

Muhammen bedeli (33.000) lira olan aşa
ğıda yazılı iki kalem döşemelik deri 25-6-
940 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da idare binasında satın alına -
caktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin (2475) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii 
vesikaları ve tekliUerini aynı gün saat 14 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Şartnameler (165) kuruıa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

400.000 Des.2 döşemelik deri yeşil 
200.000 Des.2 döşemelik deri kırmızı 

(2707) 12741 

Ba last münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun -

dan : 

9. işletme ihtiyacı için Muratlı'da Sırt -
köy ocnklıı.rından 15000 ve kilomet re 27 
deki taı ocağından 4200 metre miklbı ba -
last ayrı ayrı olmak Uzere kapalı zarf usul
leriyle satın alınacaktır. 

Münakasalar 27. Haziran. 940 perıcmbe 
günü saat 11 de Sirkeci'de 9. işletme bina
sında A. E. komisyonu tarafından srrasiy
le yapılacaktır. Her birinin muhammen be
deliyle muvakkat teminatı aşağıda yazılı • 
dır. Taliplerin teminat ve kanuni vesaiki 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını aynı 

gün saat ona kadar komisyona vermeleri 
llizımdır. 15000 metre mikibına ait olan 
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GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Benzin ahnacak 
Gümrük ve !nbisarlar Vekiletmden : 

1 - V ekaict makam otomobiliyle moto • 
sikleti için 940 mali yılı içinde 4500 litre 
benzin açrk eksiltme usuliyle almacaktır. 

2 - Beher litre benzin için 25 kuruş fi
yat tahmin edilıni5 olup muvakkat temina
tı 84 lira 37 kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname her gun V ekli -
let levazım müdürlüğunde görülebilir. 

4 - İhale 26-6-94-0 çarşamba günu saat 
15 de levazım müdürlüğünde kurulu satın 

alma komisyonunda yapılacağından kanu -
pi vasıflan haiz isteklilerin muvnkkat te -
minatlarını Vekalet veznesine yatırarak a
lacakları makbuzlarla belli gün ve saatte 
!komisyonda hazır bulunmaları liin olunur. 

(2722) 12736 

562 adet bayrak diktirilecek 
Gümrük ve inhisarlar Vekıiletı : 

1 - Gümrükler için 562 adet muhtelif 
boy Milli ve gümrük bayrağı açık eksıltme 
ile diktirilecektir. 

2 - Bu bayraklar için 2455 lira 35 ku
ruş bedel tahmin edilmiş olup muvakkat 
teminatı 184 lira 15 kuruştur. 

3 - Bunlara ait prtname her gün v~ 
kS.let levazım müdürlüğünde göriılebilir. 

4 - İhale 29. 6. 940 cumartesi günu saat 
10 da vekalet levazım müdürlügünde kuru
lu utın alma komisyonunda yapılacııgın

dan kanuni vasıflan haiz isteklilerin mu
vakkat tcminatlannı vekalet veznesine ya.. 
tırar.ak alacakları makbuzlarla biri kte bel
li cün ve saatte komisyonda hazır bulun-
malan ilan olunur. (286.2) 1286~ 

Elbiselik kuma~ alınacak 
Gümrük ve !nbisarlar Vekileti : 

l - Vekilet kolcu ve müstahdemlerı ıç"n 
680 metre elbiselik kumaıs açık cksıltme 
ile alınacaktır. 

2 - Bu kumaılar için 3740 lira bedel 
tahmin edilmiş olup muvakkat teminatı 
280 lira 50 kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname her gün vcktlct 
levazım miidürlüğü.nde görülebilir. 

-4 - İhale 2g, 6. !M-0 cumartesi günü saat 
10 da vekllet levazım müdürlüğünde kuru. 
lu aatm alma komisyonunda yapılaca m
dan kanuni vasıfları haiz isteklilerin mu
vakkat teminatlarını vekalet veznesine ya.
tırarak alacaklan makbuzlarla birlikte bel
li eün ve saatte komisyonda hazır bulun
maları ilan olunur. 

(2861) 12862 

KAZALAR 

Harita yaptırılacak 
Vezirköprü Belediye Riyasetinden: 
(80) hektar meskfuı (301 hektar gayri

meııkil.n vUsatlnde tahmin edilen kasaba
mız hAllhazır. hartası alımı 28. 5. 940 tarı
hinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur. 

Muhammen kc§lf bedeli (2360) liradır. 
Muvakkat teminatı (177) Ura.dır. 

Bu lııe ait §11.rtnameler para81z olarak 
verilir. İhtısası musaddak taliplerin gU
n Unden evel ihaleyi yapacak olan Vczlr
köpril belediyesi encUmcnlne mUracaatıa-
n. 12600 

Yapağı satışı 
Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftlili 

Müdürlüğünden: 

MUeıısesemlzin 940 senesi kırkımından 
istiluıal edilen 3470 kilo kıvırcık, 2i000 ki
lo saf ve yarımkan merinos yapağısı ko. -
palı zarf uıruliyle arttırm&.ğa çıkarılmıştır. 

Saf kanların beher kilosuna 140, yarım 
kanların beher kilosuna 125 ve kıvırcıkla
nu beher kilosuna 75 kuruş fiyat takdir 
edilmiştir. Muvakkat teminat 3031 liradır. 
Arttırma 1 temmuz 940 tarihine tesadüf 
eden pazartesl gUııU saat 15 te c;iftlık mU
dUrlllğ{l blıwıında içtima edecek satıo ko· 
mlııyonunca yapılacaktır. tstıyenler aat~ 
ıartnameslni her gün çiftlik muhasebesi 
ile, Bursa merinos yctıı;;tlrme mUfettlşll
ğlnde ve yapağıları çiftlik merkezınd ki 
anbannda görebilirler. 

İsteklilerin ihale gllnUnde 2400 11t1.yrlı 
kanun hUkUmleri dahilinde ihale saatinden 
bir saat evel teminatlarını vezneye ve tek· 
lif mektuplarını satış komisyonuna vrrme-
lerl ıırın olunur. (2829/ 4791) 12 56 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Ehemmiyetli konef ranslar 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessese -

sinden : 
Merkez hıfzıssıhha müessesesinde kan 

nakli ve veliyet tayini hakkında fevkala -
de ehemiyetll olan kan gruplarına ait na -
zart ve teknik olmak iızere haziranm 14 ün
cü cuma. l 7 inci pazartesi, 20 inci perşem
be günleri saat 16 da Uı; konferans venle -
cektir. 

Alikadar olan meslek aıitadaşlannın ay
nı tarih ve saatlerde bu konferanslara iş -
tirlk etmek üzere muesscseye teşrifleri ri-
ca olunur. (2825) 12817 

şartnameler 27 kuruş mukabilinde Sirkeci ..111111111111111111111111111111111 111111!:_ 
veznesinden ve 4200 metre miki.bına ait o- : Ü -
!anlar billibedel komisyondan verile<:ektir. : K NYE LEVHALAR 1 § 
(4698-2758) = -: Yedek subayların madeni ki.ınye lev- : 
Muratlı'da Sırtköy ocağından 15000 met- : haları mücsscscmde yapılmaktadır. : 

re mikabı: muhammen bedeli 27000 lira, : -
kk 

· 
2025 1

. - Ankara 2. ci Anafartalar Altmiıı 
muva at temınatı ırıı.. : N 99 

Kilometre 27 ocağından 4200 metre mi - , : o. · 
kabı: mııhammen bedeli 6930 lira muvak - .,1111111 Mustafa Altınel lllllllr' 
kat teminatı 519,75 lira. 12797 -----------

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

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 3 grup~ahıap tezgahı 23n/ 940 salı 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında 

0

satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin her tezgih hizasında yazılı muvakkat teminatları ıle 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, H;ıydarpaşa'da tesel· 

lüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 2668) 12715 

Muhammen bedel 
Tezgtıhın ismi Lira 

Elektrik motörlü ahşap için tepsi testere-
li kesme ve delme tezgı\lıı 27M 
Elektrik motörlil ahşap için bir bıçaklı 
plfınya tezglı.hı 2500 
Elektrik motörlU ahşap için kanal ve oluk 
açmağn mahsua freze tezglhı 2000 

Muvakkat teminat 
Ltra 

206.25 

167,50 

lW,-
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A. LEVAZIM AMlRLlCI 

Toz şeker alınacak 
Ankara Levazım Amırlığı Satın Alma 

Komısyonundan : 

12 dönlim bağ"ı. İçinde akar çeşme, havuz 
500 çeşitli meyvıı ağaçlan. Ulucanlar No. 
71 Bızlm Kıraathıınt>de Halil İbrahim 
Hocaya mllrııcaat. 2347 

Satılık • Ycnlşt>hlr sıhiye vekı\lcti cl
vnnnda S daireli <(. 40 borçlu 340 lira 
iratlı apartman. Bayram caddesi No. l 
Tel: 1255 2351 

1 - 120 ton toz şekenn kapalı zarfla 
eksıltmesi 26-6-94-0 saat 15 de Ankara Lv 
imirlıı::ı satın alma komısyonunda yapıla ~ 
cnktır. 

Kiralık 
Devren kiralık dukkan - Anafnrtalar 

Cad. ve piyasanın en işlek bir yerinde. As- Satılık HaınamönU ve Samanpnzarı 
k asfaltı üzerinde ve Çocuksıırayı yanında 

2 - Muhammen bedelı 45600 lira ilk te • 
minatı 3420 lıradır. Şartnamesi 228 kuruş 
mukabilınde komısyon.dan alınır. İçınde ka
nuni ve ticaret odası vesikası da bulunan 
teklif mektupları saat 14 de kadar kabul o-

erlik dolayısiyle devren satılıktır. Mura- iratlı evler Bayram caddesi No. 1 Tel: 

Kiralık - Işıklar caddesi Nafiz apartı . 
manı 4 oda, kalorıfer, su, çamaşırlık, san • 
dık odası. Gormek için kapıcıya telefon: 

cnat: Hacı bayram Konya bakkaliyesi. Tel: 1 1255 2352 

1238 2343 1 Sntılılt llncıbnyrıım ve ismctpıışa 

2452 • 2231 
Kıralık ev _ Mamak't dar b' f mahallesinde lratlı kllrglr vo ahşap evler. 

a ır so a ve Bayram cııddesı N'>. 1 Tel· 1255 2353 
ıkı odadan ıbnret ev acele kıralıktır. Geçit · 
bekçisi Reşıt çavuşa mıiracaat. 2345 Satılık - Yenişehir DiJı:mcn asfaltı ü· lunur. (2701) 12740 

Buğday öğütturülecek 
Ankara levaum aı{ıırlı&ı satın Al. KO: 
1 - 8500 ton bugday oğutmesi kapalı 

zarfla eksıltmesı 1 71940 saat 15 de An
kara Lv. amırlıgı satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

Kiralık konforlu bir oda - Ulus mey
danında aile nezdinde mustakil bir oda 
3470 den Enver Gokturk'e muracaat. 2239 Kıralık - Mobilyalı bir oda konforlu 

ve kaloriferli. Yenişehir Adakale sokağı 

Kiralık mobılyell oda Bır bay ıçın 
mobllyelt ı;:-Uzcl bir oda kiralıktır. Yenişe
hir İnonll caddesi &meller sokak No 71 

2240 

No. 2 A. 2348 

Bir bayana kırnlık oda - Geniş, buyuk, 
manzaralı, ıki kişilik aıle nezdinde bir ba
yana bir oda kiralıktır. Yenişehir İlkiz so
kak 26 Kayapınar npartım:ını daire 8. 

2349 

zerinde 4 ve 6 daireli acele satılık apart-
man. Ba)lram caddesi No. l Tel: 1255 

2354 

Satılık Yenişehir İsmet İnönü asfal-
tı üzerinde bol lratıı 8 daireli apartman. 
Bayram cadclrsi No. 1 Tel: 1255 

2355 

Satılık az kullanılmış G ayak buz do
lap - Ismetpaşa Uzunyol Tollcker so-
kak. No 8 Td. 1217 2369 

2 - Muhammen bedeli 87000 lıra ilk te
mınau 5600 liradır. Şartnamesı 435 kuruş 
muka~ılınde komısyondan alınır. İçinde 
kanunı ve tıcaret odası vesikası da bulu
nan teklıf mektuplarının saat 14 e kadar 
komısyon1 vcrılmesı. (2850) 12860 

Kıra/ık - Yenişehir. Mımar Kemal mek 
tebı karşısı, Onovluk sokak, No: 11 kat 2. 
beş oda. muşamba, konfor ayrı gara] T: 
6m n« Kıralık oda Şehirde lıir fransız aile- Acele satılık Az kullanılmış Ford 

Kiralık oda - Güzel, bUyUk ve her tür- •ı simn nezdinde ınlistakil mobtıyeli, güzel kamyon satılık. Alınak isti enler Y<'nişe- l 
Muhtelif sebze ve meyva alınacak 

Ank ra Levazım Amırligı Saun Alma 
Komısyonundan : 

ıu kontorlu Atatürk b 
1 

d •ıt balkonlu bir oda. MUrncaat Hnş<'l Kitap. hlr benzinci S yide mlirncant. Telefon: 
. u varın a " ıracaat evi 2350 6G22 2368 ı 

posuı kutusu 104G 2255 ı 
1 A§ağıda cins ve mlkdarlan yazılı 

Klrıılılf ev hııklar caddesi Necatibey Satılılf otomobil 929 model 2 sllin-
Klralık Bır oda. Mobılyalı. Bir bay ml.'kkbi yanında No. 4 tc 5 oda 2 mutfak dlr, Fnrd. Ulus matbaası karşısında F.ski· 

scbz<' ve meyvn pazarlığı 15. 6. 940 saat 
10,30 da Ankara ı.v. tı.mlrllğl satın alma 
komisyonunda yapılacaktır 

lçtn Adliye sarayı arkasında Kınacı kıır· hol saire. Bır veya lldye kabili taksım. şehir gıu·njında tamircı urfnlı .\lehmel ııs-
deşler apartınıam üçlincü kat 12 numara Nafiz B Ap lfQpıcısın:ı miıracaal. 2318 t vasıtnstyle sahibi I<:min Soya mUrııcaat 

2 Teminatla belli vakitte komisyonda ya nıuracaat 22G9 2371 
Kiralık Yenlşclıır, .Mimar Kemal mek· 

bulunulması (2o77J 
360 : GOO kilo taze fasulye 
600 : 1000 adet marul 

Kıralık - Jandarma mektebi cıvann· 
d:ı v~kiiletlerc 5 dakika mesafede Koçak 
Ap. dıı tam konforlu ucuz bır daire İçin· 

tebt knr11ısı, Onovhık sokak, No. 11 kat 2 
~~~ooda mu.şamba, konfor, ayl'l2~~aj T; İş arayanlar . 

llOO : 1500 kılo taze soğan 
540 : 600 kılo yenldunya 
450 : 600 kilo erik 
450 : 600 kilo kayeı 

2400 · 3500 demet maydanoz 
720 11)00 kılo kabak 
500 750 adet hıyar 
600 900 kilo çilek 

60 100 kilo enginar 
~o . 150 kilo havuç 

800 400 kiraz 
100 kılo ıspanak 
150 salatalık manıl 
100 kilo taze fasulye 
100 kilo taze kabak 

50 kilo çilek 
50 kilo taze erik 

250 demet maydanoz 
150 adet limon 

10 kilo enginar 
150 kilo kiraz 
800 kilo patlıcan 

dckılcre mllrııcıuıt 2272 

Kiralık ı:-araj ve ev - Bakanlıklaru 
yakın Yenişehir Meşrutiyet cacldcsı. Yenı 
kalık sokak No ıo Telefon 6032 2273 

Kıralık daireler - Yenışehır'de İş Ban
kası arkası SeUinik caddesınde Kugu apar
tımanında uçer dordeı odalı konforlu. Tel. 
24-06. 2282 

25 lir ıya mlıstakil ev 2 oda ve mut-
fak Havadar, bol gUm:ş ve manzaralı Ad
liye saravı kaı ısı Güzel sokak Dayıb y 
r.ı.kı fabrikası ru kruu No 14 2367 

K ralık ı ve :; odalı daireler Çocuk-
f!arayı caddesındekl Çocuk Eslr,ı:'C'me Ku
nım•ı ap:ırtıınanınd . Gormek için knpıcı
Yn gortlşm k için !\,urum muhasebe ınildilr
lllğunc ıntıı acant edilmesi. Ti. 1465 2372 

Kiralık daire - Yenişehir Bakanlıklar 1 Ktrnlık ve ıın~ılık bağ Elliğin Kurt-
Akay cad Fethı B. koşku ilerisinde lncesu ini mcvkllnd lçındc dort odalı evi, muh
Kavaklıdcre yolu ., odıı hol banyo T I · t<'llf meyvıı ağaçlru·ı ve iyi suyu bulunan 

• • • · e • bağ satılık ve kiralıktır Görmek kin bek-
1452 Kaplana. 2287 çiye ı:örUşmck için Çııcuk cslrgem~ kurıı-

. mu muhasebe mlıılllrllı~llne mltracaat edil-
Kıralık ev - Adi ve sarayı civarındn mesi. Ti. 1465 23i3 

Ankara ccznhanest y .. ıınd:ıki arsanın aJ- ı ---------------
tında 8 No iki oda h(JJ J:"enış tru-..ısa. Gor-

n IJ ıı kadar telefon 34 5 ten 6 nuTT1nraya • O tı 1 : 

1~ arıyor - Fransızca. Almanca ve bi
lumum lsliiv lısanlarına aşınıı. muhasebe. 
muzaaf ve delter usullerine vakıf yedek 
subay hır Turk genci ış arıyor. Ulus'ta 
"Balkan" rümuzuna mektupla m.ıracaat. 

2243 
İş arıvor Türkçe H rıısça bıl n d!lk • 

tilo yazan orta derecede tahsilli btr bayan 
ış arıyor Hamamönll Akbaş m<ıhallLsı Ak· 
d.ım sokalı No. 5 : 7 Bnynn Jale 2216 

İş arıyor - 17 sene mııll mllcssl'sclcrde 
çalışmış, ttcnrct, banka ve muhasebe ile 1 
fransır.cıı ltalyımcıı. tUrkçc ticari muhabe· 
rot ve tercllme ışlcrlnc çok iyi vakıf mu 
ha.'llp v nılıtcrcım akşamları nıilsııit ııcra

itlc iş arıyor Ulus'ta W rumuzuna mek · 
tupla mlirneanL 2256 

800 kilo taze fasulye 
SOO kilo taze kabak 
SOO enı:;faar 
800 kilo ıspanak 
800 kilo semizotu 
150 kilo bamya 

mek !çın alt kata J:"Orhşmek için s..'1b::ı..~le· ı I k 
mtirncaat 22SU 

İş arıyor - Bir ecnebi ha.yan ev iıılcri 

Satılık kelepir arsa - Maltepe Ekim veya çocuk bakım işleri arıyor. Denizciler 
sokağındıı 585 M2 arsa ucuz fıyatla veri • caddesı: Çalışkanlar sokak No. 8 2344 

Kiralrk daıre - Üç oda bir hol, Yenişe
hir tren koprusu yanın.da Telgaz'a giderken 
İlkız sokak No. 20 Mahir Esen apartmıa- 'ccek. Tel: 1536 2232 

800 kilo taze kaysı 
300 kilo çilek 
300 kilo §eftali 

nına muracaat. 2292 
Satılık ev - Yenişehir Naha Vekaleti 

Kiralık odalar - İtfaiye mrydanı hu- karşısında iki katlı on bir odalı beton ev 
300 kilo erik 

1500 adet limon 12871 
kuk fnkultesi arkasında Soysal Ap No. 4 satılıktır. Tel: 1538 2233 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amırliğı Satrn Alma 

Ko. : 

2295 

Kiralık daire Çankaya caddesinde 
Nafıa Bakımlığı kn~ısında otobüs durak 
yerinde Özgen apartımanında kaloriferli 
ve parke döşemeli 4 odalı. 2314 1 - 21.000 kilo sığıretınin pazarlıkla 

eksiltmesi 14. 6. 940 saat 14 de Ankara Lv. 
imirligi satın alma komisyonunda yapıla- Kiralık - İsmetpa.şa mahallesinde Beş-
caktır. tepell'r sokağında Kocatepe mektebinin 

karşıeında yeni yapılan evin alt katı klrn
.2 - Muhammen bedeli 2250 Jiı·a kati te- lıktır. 1\Ianzaralı, havadar Uç oda. banyo, 

mınatı 337 lira 50 kuruştur. 128ı;6 elektrik ve suyu vardır üst kata ve yahut 

Ankara Levazım Amırİığı Satın Alma Kiralık oda YUksek ziraat enstllfu!U 

Un naklivatı 12 16, 2326 tt>lefonlnra mUracıuıt. 

Ko. : mahallesinde konforlu, mustakll bır oda ve 
1 - Ankıı.rada.n Boluya nakledilecek 500 mutfak mUracaaL EnsUtü aynıyatında 

ton un kapalı zarfla eksiltmesi 29. 6. 940 Hayri. 
ıaat 11 de Ankara levazım amirliği ı;atın Kiralık - Samanpazan Evkaf Ap. 1. ci 
alma komisyonunda yapılacaktır. kat C.H.P. dahilinde bir sofa uzerinde 

2 - Muhammen bedeli beher ton kilo- cümle kapısı ile aynlan 2 oda, banyo, hela 
metresi 10 kuruştan 11.000 lira ilk temina- siyle yanındaki pulcu Şükrü ve Ahmct'e 
tı 825 liradır. Şartnamesi komisyonda gö- müracaat, 2325 
rülür. İçin.de kanuni ve bu işlerle uğra&tı
ğma dair vesikalar da bulunan teklif mek
tuplarının saat 10 a kadar komisyona ve-
rilmesi. (2870) 12867 

Kasap dUkkıtnı - Y. Şehir Krtzım Öz
alp Cad. Ataç sokak Özenç Ap. altında 
bakkal yanında kiralıktır. Mal sıı.hibine 

müracaat. Tel: 6419 2341 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

: TÜRKİYE CÜMHURiYETİ ~ = . 
§ ZiRAAT BANKASI 
---------------
--
--
--
------
------
----
-----
----
--
----
-------

KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 
ikramiye veriyor 

lira 

Ziraat Bankasında Kumbaralı 11e ihbarsız Tasar&uf hesapla&ında 
.:n az 50 !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ., 500 " 2.000 " 
4 " 

250 " 
40 .. 100 " 

100 " 
50 " 

120 " 40 
" 160 " 

20 ., 
Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylül, 

Hazıran tarihinde çekilecektir. 

1.000 " 4.000 " 5.000 " 4.800 " 3.200 " 
BiT'incikanun, t Mart vt 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 

--
--
-----
-------
------------
--
--------
--
-------------------
--------

fa.zlasiyle verilecektir. -~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Satılık apartıman - Yenişehir'in her 
semtinde bol iratlı C:, 40 borçlu, beton a • 
partımanlar. Tel: 1538 2234 

Satılık arsnlar - Yenişehir ve Cebecinin 
he• semtıyle Ayrancı, İstasyon arkasın.da 

kıiçilk çapta arsalar. Tel: 1538. 2235 

Satılık otomobıl - 936 hususi Ford Çok 
mukemmel miıhendıs. mutealıhit, taşra için 
fevkalade elverışli Tclf: 2414 •sarıkışla 
k Lrşısında Hyv Hst C b. Şahin. 2245 

Satılık - Çok temiz kullanılmış 37 mo • 
del Fort. Görmek lstiyenlerln Ulus mat • 
baıısı kar11ısında Ktı.mll ustaya mliracant • 
lan. 2247 

Satılık - Zllndapp mıırkıı az lmllanılmış 
motör. İsmetpnş:ı mahallesi Uzunyol, Ak· 
şehir solmk 18 numıırnda 3 Uncu kata mü-
racaat. 2249 

Satılık npartıman - Domlrtepc'nin ha • 
vndar yerinde 3 daireli her katında 5 er o
dalı tam konforlu bahçeli köşe başı acele 
entılık Bayram Cnd. No. ı Ti: 1255 2257 

Satılık lliks ev - Senevi kirruıı 3000 il· 
ra kalorlferll 12 odalı bUyUk bahçeli ça • 
ma.şırlık ve garajlı <;'o 30 borçlu Tel: 2181 

2259 

Satılık arsa - BUyUk M. M. yapıeı ya
nında M2 325 kuruşa çift apartıman inşa
sına yarar Yeni Sinema Ustu. 5. Tel: 2181 

22GO 
Satılık Ap. - Cebecide senevi 1860 lira 

kiralı 4 daireli beton yeni % 35 borçlu. Uy
gUn fiyat. Yeni Sinema üstü 5. Tel: 2181 

22Gl 

Acele satılık ev - Etlik'tc asfaltta 2200 
M. ıırsııh G odalı beton ev çok uygun fiyat. 
Yeni slnemıı listU No. 5. Tel: 2181. 2262 

Satılık - 2000 - 3000 - 4500 liralık evler 
su, elektrikli, bahçeli muhtelif semtlerde 
Yeni sinema UstU No. 5 Tel: 2181 2263 

Acele de\Ten satılık - Bnkkal dlikkıl· 
nı. Gilnllik satışı !JO • 100 lira. Tabnkhanc 
caddesinde No. 7:S Ti. 1544 2267 

Satılık mobllye - Oda., yatak ve ye· 
mek odası takımlan, ve saireden mürek· 
kep eşya satılıktır. Saat ll-13, 17-19 ara· 
sı Karanfil sokak No. 8 U.st kata mUrncıı.at. 

2270 

Satılık - Motosiklet O. K. V. marka 
az kullanılmış iki kişilik motör acele sa· 
tılık. Doğanbey İbadullah caddesi No. !J2 
Ali Atalay 2274 

Satılık - Az kullıı.mlmış buz dolabı, 6 
ayak. Adres İsmetpaşa M. Çimken sokak 
No. 8. Telefon: 1217 2283 

Satılık ev - 3 odalı tapulu ve bahçesi 
var. Atı!bey mahallesi No. 17-5 Ulus mat
baasında kayscrili Mehmcd müracaat. 

2293 

110 liraya acele satılık motosıklet -
Sachs motörlll Dlıı.mant marka çok idareli 
az kullanılmış Atillıl c:ıddcsi 33 foto Gı· 
yas Nllmune b:uıtunesl karşı sırası. 2297 

Satılık kıymetli halı - (Gorup begen • 
mcmek miımkun degil) yazılı çok kıymetli 
bir halı Bankalar caddesinde Tan terzievi
ne bırakılmıştır. Bedeli 200 lira. 2300 

Satılık 38 model Şcvrole knmyonu, ts-
melpnşn mnhııllesl Dlbekônll solmk No. 3-5 
bakkal Hllsnllye mllrncaat. 2286 

Satılık otomobil - Pejtı marka 4 silin • 
dirli bir otomobil satılıktır. Görmek isti
yer.lerin Ford accntası garajına müracaat-
ları. 2326 

Satılık av tufegi - Scnt Etiyen marka 
on ıkı knlibre yeni bir çifte satılıktır. 6801 
Telefona müracaat. 2340 • 

Satılık bağ - Topraklık kıırııısı Seyran 
ı mevkllnde dWger Topal Ahmet Ustanın 

Aranıyor : 

Aranıyor - 3 veya dört odalı, kolari • 
ferli veya kalorifersiz, banyolu, Yenişehir
de veya Kavaklıdere'de bir agartımaıı ve • 
ya kiiçtik bir ev kiralık isteniyor. Tek.on: 
6347 2281 
Aranıyor - Cebeci veya Yemşehir'de 

temmuzdan 1. teşrıne kadar üç aylığına 2 
veya 3 odalı bir ev uranıyor. Şeraitinin Ha
rita Genci Drk. de Yzb. Nazimııya bildiril-
mesi. 2306 

Çocuk t rnzlsl arn.nıyor - - Satmak lsti
yenlcrtn Anknra p ata kutusu No. 54 ad-
resine yazı ile mUrncn.atlnrı. 2309 

iş verenler : 

Satış memuru aranıyor - Bilyük bir 
müessesenin bir reyonunda satışları tedvir 
e,clecek iş adamı bir genç aranıyor. Müm
kün oldugu kadar yüksek tahsili olanlarla 
dil ve muhasebe bilenler tercih edilecek· 
tir. Ankara Posta kutusu 139 (L) adre-
sine yazılması. 2258 

A~randlsmancı aranıyor - Fotoğraf 
işlerini idare cdebllccC'k lmbfllyet ve ehli· 
yette tercihan bayan nlınncaktır. Foto 
ı-~nmotrogda Clyns'a mtirııcaat Atılla cad. 
No. 33 2323 

Terzi aranıyor Dikiş bilen bayanla-
rın Selıtnık caddesi Çıngıllı Ap. 3 No. 
Fa.hrünnısa Dlkiıt evine müracaatları. 

2342 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık yer 
Ankara Bell'dıyesınden : 
l - Yonişehlr'de 1166 nda., 6 parselde 

bulunan 80D metre murabbaı yeriı;ı sııtıl -
ması 15 glin ınllddetle açık artırmaya ko
nulmuııtur. 

2 - Muhıımmen bedeli 4854 liradır. 
S - Teminat 364,01 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek lstıyenlerın 

her gün encllmen kalemine ve isteklilerin 
de 21-6-940 cuma gtlnU encUmene müraca-
atları. (2699) 12698 

Bisiklet satışı 
Ankara Belediyesinden : 
Belediye müzayede salonunda 14, 6 

940 cuma günü saat 12,30 da muhteli 
marka 18 adet pisikletin satılacağı ilfö 
olunur. (2841) 12837 

Müteahhit nam ve hesabına 
İtfaiye malzemesi alınacak 

Ankarn bclcdıyesindr.n: 
1 - İtfaiye ıçin 10 kalem hortum vesa 

malzeme pazarlıkla alınacaktır, 
2 - Muhammen bedeli (7130) liradır 
3 - Temimt 1066,5 liradır. 
4 - Şartnamesini gormek istiyenler 

her gun encümen kalemine ve istekliler 
de 18 6 940 salı günu saat 10.30 da beJedi' 
encı.imenine müracaatları. (2684) 1287°4 

ULUS 21 inci yıl. - Nıı. 6775 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

mumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

\1tıcssese MüdilrU: Nıışit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

•===================-=-=~ 

iNGiLiZ 

RADYOSU 
Kıymetinden çok fazla değeri 

FERRANTİ ismini taşıYj 
ahize ve te 

h, dünyada bulunan en hassa5· 

ve sağlam maddelerden yapıfıt· 
yada bunlardan daha hassas, 

ve sağlam maddeler bulunınıı.51 

kün olduğu zaman, bunları 1<e. 
hazlarında ilk kullanacak 11' 
süphesiz ki FERRANTl'dir. 

FERRANTl AHlZELERININ işçiliğiise, en yüksek ~e 
işçiliktir 

H~tiLatıNA2ifMliHaCiötLV 
• ========================== 6147 

SAKARYA ECZAHANESİNDEN r .neva;, !~~}~;" ~~~~'~r:.~ ,.!!~!elerinİ 
Meydanı İş Bankası karşısı Tl: 2018 

ADEMİ İKTioAfa -
1 

ve BELGl!:VŞEKLl~iNE 

DRMD 
T abJetleri her.eczanede bulunur 

(Posta kutusu 1255) Galata, lstanbul 
••oıo teçot•• ıo ••t ı r 

·ıoı 
Traş olduktan sonracı 

PöiE·~ 
Her yerde POKER 

[ 

........... --- SAKARYA ECZAN ESi .. .. 
İlı\çlarının ucuz ve tnzeliğ! ile ta~ılıın eczanemizde A vru1"1 

llltçlarının hemen ekserisini bulabilirsiniz. MUessesatı resmı)'t' \rı 
yeye ıtzaml teshllftl gösterilir. Pasif korunma listelerini en aıı~~ 
yatın tedarik edebilirsiniz. 2scı:? 

-··-••••••••• Ulus mcyd<ını 1<ı Bankası karşısında Ti. 2018 • 

r 8a11l<i ............. - ----~ 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması f' 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Solucanlann~ 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ,.e t(ii~~ 
sebeb olacağı tehlikeler göı önüne alınarak solucan hastalıklıır1 ll 

kullanmaları faydalıdır. ~ 

Barsak 
Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edifel'I 

müstahzar her eczanede bulunur. 

YENİ SİNEMA 
Bugtin bu gece 

Tenzll[ıtlı tarife ile 

TOSUN PAŞA 

Tllrk filmi 

Seanslar: 
Saat: 14,30 • 16,80 

18,SO • 21 

Fiyatlar: loca 150, bal

kon 35, salon 20 kuruş 

20 

BugUn bu gece 
Otuz ikinci avcı alayı 
Baş rollerde: 
Leslie Banks • Flora 
Robson. 
Kahramanlık - heyecan 

Seanslar 
Saat : 14.30 • 16.30 

18.30 ve 21 de 
Saat 12.15 te 

ucuz matine 
Kızıl denizin esrarı 

' 


