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Harbe dair . ............................................... 
Paris'in arkasından 

Paris'in düşmesine rağmen müttefikler nihai zaferden emindir 
••• • •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Bü)1ük lngiliz kuvetleri Fransa' 
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..__.. i denberi ikınci defa 
İngiliz hükumeti bir beyanname neşretti C. H. P. g ru pu teb 1 iği . 1 ~:,:::!:;!~: .~~; li 

ebuslar mu·· ııef ı·kıer · r~;:.;:;~~~:~ 1 

~ehine hararetli 

dra'dan sonra dün- J 
yanrn üçüncü bıi- i 
yük şehri, büyiık i 

1 

medeniyet ve kül- i 
j tür kaynatı P A - İ! 

R I S'in umumi 
planı. 

i 

Bu harp, esir m ·netler islikl erini 
k zanıncaya kadar devam edecek 

~-~~--:-:::rr--;~~ı:::-ı;ıı..::::;;::::~~~~-~~ Fransa ve İngiltere arasında tam birlik 
----l .... 60 l 

tezahürler yaplllar ·İngiltere bütün menbalarını en 
son haddine kadar kullanacak 

~Ukametin siyasetini 
1ttifakla tasvip ettiler 

Londra, 14 a.a. - Royter bildiriyor: 
Büyük Britanya hükümeti aşağıdaki beyannameyi neşretmiştir: 

1 Anka_ 
1 dete~' 14 a.a. - C. H. P. B. M. M. Grupu bugün 14.6, 1940 saat 
~~8 ~ekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'm reisliğinde toplandı. 

}'d~.1 tıın açılmasını müteakip kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik 
}'ilaj va~ 0 nu takip eden Hariciye Vekili Şürkrü Saracoğlu, umumi 
' 80~Yet hakkında mufassal beyanatta bulunmuşlar ve bu me -

"Gerek İngiliz ve Fransız milletleri ve gerek her iki milletin bütün ruh

ları ile merbut bulundukları büriyet ve demokrasi hisleri için mukaddes 
bulunan şu saatte Büyük Britanya hükümeti, ezici bir faikiyeti haiz dl s
manlara karşı amansız bir harbe girişmiş bulunan Fransız ordularının ce

saret ve kahramanlıkları karşısında Fransa cumhuriyet hiıkümetine biıtun 
hürmet vazifelerini ifa etmek arzusundadır. Bu orduların gayretleri Fran· 
sız tarihinin en şanlı sayfalarına girecek derecede kıymettardır. Bu gayret 
sayesindedir ki müşterek düşmana çok ağır zayiat verdirilmiştir.,, 

~t~ alan müteaddit hatiplere cevap vermişlerdir. 

Büylik Britıı.nyn, lktldnn dahilinde bu - r
lunnn btltUn muav<'netı Fransayn temin et
mekte devnm edecektir. Bunu söylerk n 

dtt. lar nıüttefiklerimiz lehine hararetli tezahüratta bulunmuş-

• ~~ \lrtı\lın,. h • h•"kü' • kibett•w• • ti' ••tt f!I-- ~-- 1 
mlllctlerlmlz ve impnratorluklanmız ara -

. r Sonu 5 ıncı ~:ıvl:ıd11 ı I 

·><ııiftj ı eyetı u metin ta ıgı ııyase mu e uuuı uut· 

r. ·-ı 
Müttefik hava Paris düş ü MÜSTAKİL GRUPTA 

Arık . 
; .1-f~rp. 14.~.a.-:--- C. H. P. Mü;takil ~pu reis vekilliğind:n .. : 
tkıJi 1 · Mustakıl grupu umumı heyetı, l 4,6, 1940 cuma gunu re
~tr. stanbul mebusu Ali Rana Tar han' m reisliği altında_ toplan 

1 ~ti 

kuvellerinin 

dünkü f aaliyeli 
Fransızlar muntazam 

surette geri çeki.idi t? "t 1-f~punun bugünkü içtimamda harici siyaset hakkında Başve
~e bu;ıcıye Vekili tarafından verilmiş olan izahat üzerinde müza -
· Unulrnuş ve hükümetin tuttuğu yol ittifakla tasvip edilmiş-

Fransa, 14 a.a. - Fransız hava nezareti 
aşağıdllkl tebliği neşretmi11Ur: 

Hafif ve ağır tayyare filolarımız bütUn 
( Sonu 5. ıncı sayfada ) 

cı1ı1 R 
011 ı. eynaud'un 

'lltabı 

b~ h Falih Rıfkı AT AY 
~ e.ı ı.ı •at ı 
ld·ıltı<ı.rı k ır arı yazdığımız za-
~ ~.tr, Fıtalan Pariııte girmek
~ lll tah ~ansız kumandanlığı 
tl'iı •trat ~~ edilmesinin hiç bir 
t~) CJık netice ile haklı 

~j~l.ıto. eccğiu fikrinde bu-
• r 
• liı>hea· 

~"r> kıı.th· ıı hu sırada hür mil-
~ t.1)or 

1
c' Franııatnın 111tırabı 

ıtıt • u 
t "-1> ect tna gecesi demokra-

'ti~I Fran, en Paul Reynaudtnun 
. trı· ıı a.n 1 .. 

ı 't'-d ilde . . a arının goz ya,ı 
aa11 taj ı_.11lıklal kahramanları-

" ~ rııaacd·ı .. "-rhi . 1 nıekte idi. 
• .\" rıın d . . d • 

llıı .. t"\ıp •• evamı ıçın eyız. 
, b·"ı.ırı.ı,1 a buyüklüğünde 500 

'• '- u in ·ı· . •ı~ "'rı gı ız ımparator-

~,f's döri teri İ§gal altında ol
i ~ h&ki . ıtanın kaynakları 
1~ h~iitte~~e!i elinde olarak, 
~ d· kulll . ının yanındadır. 
t 1)o etı diı k'" b r,,. t ki. 1\ u cyanname-·•a.. • 

' .. cij 
.. dıı. .. lllhuriy t h .. k.. . ··de • l.ıatü d e u umetıne, 
d, ' Ok:Y n e Yaıadığımız adi\ 

' tı~')a hll.llostarın gcniı ufuk-
1 ~ıı .:"•a 0~\'alarda, her ne pa· 
~~ ~, h had;~n, bütün menabii· 
'"ı t\ ~'"hirı hne kadar İstimal e· 
~ ';ı~11 "ıır içj usu_Ie getirdiği za

~iıı ~ kl\rt elbırliği He çalııa· 
:llılt~~t\ kl\r~ harbe devam et
l. tı· li biı- k l\rarımızı ve taah-

•tj ı~ h !;!re d h 
lt lell\. l.ı harb a a tekrar edi-
l 'ilci ~tı otu e Franııa'nın em· 
~' ~ lltı~ h· tıuncıya b'" ··k 
\ 111~,.. titürı huh .~kel .. -~Y~I t, • ·•cı)a le yu ugu ı e 
'tı• adar devam ede-
' b I~ İt tırd il) 
'~'~1 ltı1.ı1ta._.arının kendi yurtla· 
~ • ...,llt-ı::, h cınet İstikrarı kura· 

111ı rll.k en·· · 
1 ~-ıı 't J:> u:ı; kınıse iddia e· 

ııttııır,~~a.ıtrıaauı ReYnaud, böyle 
~ ~İrtik l\rı.1\1\ aa ed~ hi, İmparator· 

ll~l le ~ ç kılerekt lngilte· 
lo '9'lt ~rıl\ kadar döğüşe 
'- '· ~ 1.Uer reisine bil· J 

a ••,ıatıı) 
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İhtikôrla mücadele 
müdafaa hattı Bütün Fransız 

yıpranmamış halde duruyor 
Paris; 14. a.a. - Fransız sabah teb-1 

liği : 
Bütün lransız müdafaa hattı 
yıpranmamı§ halde duruyor 

Fiatleri sebepsiz yükseltenler 
şiddetle takip edilecek 

Paris'in iki tarafından düşmanın 
· Fransa' da bir mahal, 14 a.a. - Fran-tazyiki daha ziyade artmıştır. Bu ıler-

Bütün Vilôyet merkezlerinde birer 
fiat mürakabe komisyonu kuruldu 

leyiş üzerine, Paris'i setreden kıtalar, 
aldıkları emirler üzerine şehrin iki 
tarafına çekilmişlerdir. Paris'i doğru
dan doğruya müdafaadan kaçınmakla, 
fransız kumandanlığı şehrin müdafaa 
edilmesi neticesinde \'ukua gelecek 
tahribattan Paris'i masun bırakmak 
hedefini gütmüştür. K~mandanhk. Pa
ris'in tahrip edilmesinin hiçbir mü -

Ticaret Vekaletinden : nn kurulmasına geçilml§tlr. Şimdiye ka· him stratejik netice i!e muhik göste -
dar otuz vllı\yetin komisyon teşkilAtı ik - rilemiyeceği fikrinde bulunmuştur. 

ı _ s haziran tarihli resmi gazetede mal edilmhı olup bir iki gün ımrfındn dl· Geniş Champagne cephesinde düş -
dil 1 1 29 aralı milli korun ğerlerinln de kurulması nihayetlenmlıı o· 

sız harbiye nezareti namına söz söy
lemeğe saHihiyettar bir zat, diın akşam 
şu beyanatta bulunmuştur. 

Denizden Maginot hattının şimalde 
münteha noktasına kadar uzanan fran
sız hattı, mülasik ve yıpranmamış bir 
haldedir. 

Son günlerde Amerika'dan gelen 
bombardıman tayyareleri, çok mües
sir olmuştur. Fakat bu tayyarelerden 
daha çok miktarda gelmesi 11izımdır. 

Almar tebliği : 
neşre m § o an num · JnAA'•tır. man, muharebede cenuba doğru terak-
ma ko.rıırnıı.mesl ile bütUn vlltı.yet merkez. .......,,, A Ah 
lerindc birer "fiyat murakabe komleyo- 2 - Bu komleyonlarln mUtevazfyen, fi· ki kaydetmiştir. Düşmanın en ileri un- Führer'in umumı ltaıarga ı, 14. a.a. 
nu .. lhdns edllmlotlr. len fiyat muraknbeslnl ynpacllk olıı.n fiyat surlarının Romilly ve Saint _ Dizier'e Alvan orduları başkumandanlığının 

Kararnnmenin ne,,rlnl miltellkip, Anka· kontrolôrlcrlnden mlırckkep olmıık üzere d ~ bl"ğ. 
1 Ankara. ıstanb\11 ve izmlrdo birer flynt ogru teveccüh etmic:. olduğu sanıl • te ı ı : ra, İstanbul ve İzmir komisyon arının 'S 

teşkllı\tı ikmal edllmlıı ve diğer vllfLyet- murakabe bUrosı.ı da meyclnna getirilmiş· maktadır. Manş ile Montmedi civarında, Ma· 
lerde de, kararnamenin ikinci maddesinin tir. Diğer vllı\y<'t merkezlerinde fili mu- ç l h k 1 • • jino hattı arasındaki bütün fransız 
dördilnccı fıkrasında yazılı §ahıslnr arasın- rakabc i:ılcri bizzat valinin tavzif edece-, arpışma arımız ve are et erımız h . . . h"d 
dan seçimleri yapılan flza ile, komisyonla- r Sonu 1. uncu sayfada ) en büyük bir intizam içinde devam et- cep esının ın ı amı, transız kuman • 

-------------------------------'· mektedir. , ~nnu ~ ıncı <;avf~ds ) 

,, ...... 

Dün ıelen haberlere ıöre yeni lranıız cephe•ini ve alman ifgali altında bulunan yerleri flÖ•terir harita 
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o. 
FAS 

/spanyollar tarafından 
F ransa,mn muvafakati ile İşgal 

edilen Tanca mıntakasım 
gösterir harita 

İspanyollar 
Tanca'yı 
işgal etti 

Tanca, 14 a.a. - Royter: Tanca, bugUıı 
12 de Fransa'nın muvafakatiyle, 1200 İs -
pruıya !aslısı tarnfınd.ın işgal edilmiştir. 
Vaziyet sakindir Tanen mıntakası, enter
nasyoruıl statü rejimine ~öre idarede de· 
vam olunncnktır. 

İspanyn, bu tedbirin sırf nizamın lda -
mesi için ahnnu:ı o1duğunu temin etm~ 
tedir. 

işgal ve enternasyonal 
makamlat 

:Madrlt, 14 o. a. - Tanca enternasyonal 
mıntnkıuıının bitaraflığının gıırantlııl için 
ispanyanın Tancaya kıtalar gondermlş 
olduğU bildirilmekte ve işgalin <'nl<'rnns -
vonal mnkamlnrla mutabık olarak vuku& 
ı:elmiş olduğu ilfıve edilm<'ktedlr. 

Yunan hükumeti 

vaziyeUn infdıaf ını . 
1 sükônla takip ediyor 

BC"lgrat, 14 a.a. - Royter ajansı bildi
riyor: 

Atınadan gelen haberler göre, Yunanis
tan Mısır taratındnn tı\kip olunncllk siya
set hakkında vaki olıı.n beyanat ve ittihaz 
olunıı.n askeri tedbirler uzertne beynelml -
lel vaziyetin inkişafını soğuk kanlılıkla 
takip etm<'ktcdlr. 

Yumın makamatı bitaraflık siyasetleri· 
ni azimkAr bir surette tatbik etmektedirler. 
Hariçten gelen ecnebiler 48 saat zarfında 
oolise müracaat mecburlyetındcdlrlcr. 
Klllhyctll mlkdardn almnnların ııon za. 
mani arda Atin ayn ve diğer yunan şehirle
rine geldikleri anlıışılm:ıktadır. Bunların 
arısında §Uphell har ketlerlnd n dolayı 

1 komşu m mlcketl rdcn ihraç edllmlıı bir
çok eşhas da vardır. 
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AVRUPA HARBi Fransa' daki 
talebemiz KARŞISINDA AMERİKA 

Birleşik Amerika'nın şimdiki hu -
zur ve refahının sebebini araştıranlar, 
iki nokta üstünde tevakkuf ederler. 
Biri Amerika'nın coğrafi vaziyeti ve 
diğeri de memleket topraklarının taş
kın servetlere mali!< olması. 

Necip Ali KOÇOKA 
Avrupa'dan ayn şartlar içinde inkişaf 
etmiştir. Vakia cümhurreisinin bir 
monarşi kadar selahiyeti vardır. Fakat 

Hakkında gelen 
son malumat 

bazı hususlarda reisicümhurun selahi- Ankara, 14 a .a. _ Hariciye vekale-
yeti ancak kongrenin tasdik ve tasvi - tinden tebliğ edilmiştir: 
biyle bir hüküm ifade eder. Harp yap- Paris başkonsolosumuz Cevdet Dül
mak ve muahedeler cı.kdetmek rnese - ger'den Fransa'daki talebemiz hakkın
leleri Amerika'nın iç politikasında mü da hariciye vekaletine gelen telgraf
him davalardan biridir. Hususiyle cüm name aynen aşağıdadır: 
hurreisi dört senede bir doğrudan doğ- Resmi ve hususi talebeden bu saate 
ruya hallan reyleriyle intihap edildi- kadar vize ve pasaport alanlar doksan 
ği için kongre kadar da efkari umumi- beş kişidir. Büyük elçiliğin talebeye 
ye de mühim bir kuvettir. "İstiyen gidebilir", "istiyen kalabilir" 

Kendi memleketlerinin hususi vazi- tebliği üzerine konsolosluğun nakdi 
yetlerine göre tebellür eden bu siste- yardımı ile çıkış vizesi alıp haber ve
min bugünün hal ve şartlarına ne de- rerek gidenler şunlardır: 

SPOR 

Mevsimin ilk su sporlan 
programı 

Blr ik gUn evci su sporları fnaliyetlnln 
23 hazirandan itibaren başlıyncağım haber 
vermiştik. Bu mUsab:ıkııların ilk gUnUnde: 

100 metre serbest, 100 metre ısrt Ustu, 
100 metre kurbağalnma, 400 metre serbest, 
4 X 100 bayrak YIU'l§ı ve atlnmalnr yapı
lacaktır. Atlamalnrın nevileri ııunlarüır: 

Tramplen UstUnden; fırlangıçtnn öne 
bir perende (koşarak), geriye bir perende 
(durarak), 11erlyc çıkıp geriye dc'\Tllerek 
nUamıı (koşarak) atlanacaktır. .MUmkün 
olnn bölgelerde kule atlamıılar yııpılııcak 
ve su topu oynanacaktır. 

Burdur'da gençlik 

kulüpleri kuruluyor 
Beden Terbiyesi Genel Dlrektürlüğtine 

gelen malQ.mat.a nazaran, beden terbiyesi 
kanunu nizamnamesinin tatbikine dair ta.
llmatı alan Burdur vlUıyetl bölgesi dahi -
llnde kaza, nahiye ve köylerde gençlik ku
lüpleri tcşklll !ıınliyelinc başlanmıştır. 

Meclisin dünkü toplantısında 
--~----~----~----~----_... ....... _..~ ....... -----------

tadil' yapılacak 

müzakeresi esnasında 
Hakimler kanununda 

ait layihanın 

Adliye Vekilim ·z 
beyana ta u undu 

Büyiık Millet Meclisi dün 15,30 da B. Yüksek mektep mezunu Jı f 
Şemsettin Günaltay'ın relisliğ inde toplan· genç bir vektılete intisap etme!< 

C d k S
.. bir zrunan lmtihan:ı tlıbi tutu.ı~ 

mıştır. else açıl ı tan sonra, ıırt me - Adliye Vekdletıne intls:ıp ctU&' 
busu Hulki Aydın'ın vefatına ait Başveki· lmtlhnna tlıbl tutulacak olursl'. 
let tezkeresi okundu ve hatırasını tebci - Vekıl.letıne intisap etmek ıs~ 
len bir dakika ayakta sükut edildi. mezunlarının adc dini nzaıtın 

Müteakiben ruznameye g..rilerek Tokat 1 bir netice vermez. Bizim bu~ıı.rd -,. hı\kimlcrc fazla lhtıyaC'ımız ~ eD 
mebusu B. Nazım Puray'm arzuhal eneli- enıı.lcyh bu fmtlhnn us1olünUn, za~ 
meninin bir kararının umumi heyette mü- kııdar hiç bir suretle talblk ~dı f 
zakeresine dair takriri ve enciımenin maz- lan bu usulUn ipkasında hiç bır 

·· · ı ü k · B tur belki de cvc-lce nrzettiğirtl 
batası uzerın< e m za ere cereyan ettı. · zuı: val"dır. 
Nazım Puray, Sıhat ve İçtimai Muavenet B. Fuat Sirmen'in bir suali~~ 
Vekili Dr. Hulusi Alataş ve arzuhal en - Uye Vekili sözüne dcvıımla::ılııt' 
cümeni mazbata muharriri B. Hamdi Şar- rln lı ıklm muavinliğine aıınınJ 

R · at Slrmen arkadaşımız kanun s 

6. 

İki uçsuz bucaksız Okyanus'un ku
cagına sığınmış olan bu büyük ve zen· 
gin memleket haddi zatınde Avrupa'
da mesela Fransa'nm uğradığı siyasi 
tehlike ve zorluklann hiçbiri ile sim -
diye kadar karşılaşmamıştır. Ameri -
kalılar iş hayatının verdiği sulh ve ba· 
rış zihniyeti içinde, Avrupa'daki si -
yasi ihtiraslara uzaktan nefret ve is -
tihza ile bakarak Avrupa işleriyle ala
kadar olmaktan ciddi surette çekinir
ler. İşte Amerika'da ( Monroe ) kai
desi, böyle bir haleti tuhiyenin tahri· 
kiyle kutsi prensip ~aline getirilmiş 

bir düsturdur. Amerikan hak ve siya -
set telakkisiyle ( Wilson ) un gece 
gündüz çalışarak kurolağa muvaffak 
olduğu Milletler Cemi}eti'ne, cümhur 
reisinin bütün arzu ve heyecanlarına 
ragmen Senato. Amerika'nın harbe gir 
mesine mani oldu. Henüz taze bir fi -
dan gibi dikilen bu sulh ve hukuk abi
desinin bünyesine ilk darbe ne yazık 
ki Amerika'dan geldi. Milletler Ce -
miyeti Amerika'dan aldığı bu bereden 
sonra bütün ümit ve <temennilerin ak
sine olarak iyi inkişaf edemedi. Çün
klı yara büyük ve derindi. 

receye kadar uygun olduğunu müna - Ergenç, Boylu, Erhanoğlu, Ulusoy, 
kaşa etmek onlara ait bır bak olduğu Budak, lşmen, Atmersoy, Ergil, Ulu
için, bu mesele üstünde tabii tevakkuf and, Erkmenol, Yasa, Urgan, Tiner, 
etmiyeceğiz. Ancak Amerika'nın garbi Yalabuk, Batuk, Eskici, Epirden, Pe
Avrupa'da cereyan eden emsalsiz faci- kinel, Rona, Atsan, Gelenbevi, Gömü
aya daha ziyade seyırci kalması bizzat lü, Ekicioğlu, Çorluhan, Dosdoğru, 
Amerika'nın kendi hayati menfaatle - Ansen, Bayjai, Çölgeçen, Kankat, 
rine uygun gelmiyec:gini katiyetle id- Turgay, Azakoğlu, Derman, Meliha, 
dia edebiliriz. Çünkü Amcrika'nın ik- Armay, Baraz, Tiner. 

Bölge bisiklet birinciliği 

müsabakası yapılıyor 

lan, Antalya mebusu B. asıh Kaplan beya- s:uı bulunmadığını söyl diler. ıtr 
nattn bulunduktan sonra encümen mazba - nundn böyle bir madde vard; · ..,,.-. ..... 
tası kabul edildi. maddede ı,;üyle d nlliyor: lı!. • 

Halbuki daha bund..ın yirmi altı yıl 
evel Amerika için tehlike alametleri 
belirmeğe başlamıştı. O zaman Birle -
şik Amerika nezdindeki alman sefiri
nin faaliyeti Amerikalılara vakia bazı 
acı hakikatler öğretmiş, Amerika bu 
veya diğer sebeplerin tahrikiyle harbe 
girişmiş ise de el.de edilen büyük za
ferin göz kamaştırıcı şgşaası karşmn
da hakikati çabuk unutrrıak gibi bir ha. 
taya düşmüştür. Halbuki o zamandan 
bugüne kadar görülen tehlike müteza
yit bir süratle büyüdü. Memleketin 
politika ve askerlik işicriyle meşgul 

olan vatanperver zümresi şimdi bunu 
Amerikan milletine an1atmağa çalışı
yoc. Yeni fenni vasıtaiar sayesinde ar
tık zama.'l ve mekfin mefhumu ortadan 
kalkmış, ve Musa'nın sihirli değneği 
gibi bir çırpı ile Okyanuslar insan ira
desi karşısında bir ~rşaf gibi serilip 
kapanmıştır. Bugün bir mantık hata -
sına düşmeden denilcbiJir ki Okya -
nuıların kucağında kendisini cmni -
yet altında gören Amerikan dilberi, 
timdi ciddi tehlike karşısındadır. 

Bugüne kadar gelen Amerika reisi
cümhurları içinde iradesinin kuveti, 
zekasının isabetiyle cidden mütebariz 
bir vasfa malik olan cümhurreisi Ruz
vclt bu hakikati çoktan görmüş ve bu 
korkunç manzarayı bütün vatandaşla -
nna göstermek için uğraşamağa baş • 
lamıştır. Malfımdur ki Amerika istik
lilinden sonra Amerika demokrasisi 

Seyhan bölgesinde 
pamuk vaziyeti 

Adana, (Hususi) - Pamuk mahsulü hak
kında İçel ve Adana havalisine alt rakam· 
lar tesbit edilmiştir. Buna göre, İçel'de 
3056 balya klevland ve 26931 balya yerli 
pamuk stoku vardır. Seyhan hııvıılisinde 

ise 56938 balya klevland, ve 58004 balya 
yerli pamuk mevcuttur. 

Çarşı ve mahalle bekçileri 
kanun projesi 

Emniyet işleri umum müdürlüğü tarafın· 
dan hazırlanmı& bulunan çarvı ve mahalle 
bekçilerine ait kanun projesi son ıeklini 
almı11 ve Ba5vekalete verilmiştir. 

Vilayetlerin 1940 bütçeleri 

tisadi bünyesi serbest mübadele esasi Bunlardan maada yardımsız veya 
üstüne kurulmuştur. Totaliter sistem- konsolosluğa haber vermeden daha 15 
!erle Amerikan ticaret mübadelesi talebenin yurda döndüğü tahmin e -
mahdut sahada anlaşsalar bile esas iti- dilebilir. Gene iane ve iade parasından 
bariyle anlaşmalarına ihtimal verile _ ve maariften gönderilen paradan taf
mez. Bundan Amerikan faaliyeti ikti- silat ve miktarı ayrıca arzedilecek 
sadiyesi 0 kadar zarar görür ki bunun yardım ile Paris'ten cenuba gidenler 

hududunu tahdit ve tesbit edebilmek şunlardır: 
ve hatta düşünebilmek bile güçtür. A- Kalmıklar, Obay, Aytuğ, Babgoğlu, 
merika'da hüriyet, hava, su gibi bir ih- Güreli, Çopuroğlu, Bengisu, Kulay, 
tiyaçtır. Demokrasiden başka bir dün- Aybar, Rifat Cimboz, Ulucay, Dobra, 
yanın mfuıasını anlıyamıyan Amerika Burcu, Cemile, Alaiyeli. 
ruhu, totaliter zihniyetin getireceği Gene yardım görüp imtihanlarının 
yeni rejime muhakkak isyan edecek _ geç bittiği iddiasiyle şimdiye kadar 
tir. Fakat en mühim dava : yepyeni va- gitmiyenler: 
sıtalarla muharebe eden totaliter ru - Gürsoy, Özbay, Aytaç, Sayar, Ko
hun pek yakın bir atiöe Amerika'ya camemi, Akbay, Kamamcıoğlu, Taner, 
hakim olabilmesi keyti retidir. Sari bir Pir~nçcioğlu~ Ta~ancı, .?icleli'.. Barda· 
hastalık gilıi nüfuz ede.Abu manevi ku- yeşıl, Çokdegerlı, Özgur, Özt~rk, SA~
vete karşı Amerika'nın leçikmesi her- ı bu~, Çaucı, Dalayman, Necıp, Alaı-
şcyden evel kendisi için bir felaket ycBlı. 

1 
b d h" p . ,. 1A 

. • • • • u son ta e e a ı arıs ın ma um 
teşkıl edecektır. Bırleşık Amerıka bu- • . . . 

.. d"" "h" • ,.. .. kt vazıyetı dolayısıyle derhal şehrı ter-gun unya tarı ının Gonum no asın- . . . . 
d d 

· k ··h· b"" .. k ketmek ıstedıklerınden bu sabah bız-a me enıyete arşı mu ım ve uyu . . 
t "h" 1· t k d d ş hal zat prefet ıle temas ederek naklıye 
arı ı mesu ıye arşısın a ır. u - . d" B" .. 1 

d A "ka' d h 1 k t" k vasıtası ıste ım. utun vasıta arın e men nın er a a ı ararım . . . . 
müsadere edılmış olması ve cıhetı as-

vermesi lazımdır. Eğer bu kararda ge
cikecek olursa Avrupa'yı kaplıyacak 
olan karanlığın içinde Amerika'nın da 
boğulmasını mukadder saymak iktiza 
eder. 

Bu haile karşısında Amerika'nın u

zun müddet seyirci kalması beşinci 

kolun dünyanın muhtelif kıtaları üze
rinde yeni ihanetler hazırlamasına im
kan vermek demektir. İşte bunun için
dir ki, vatanperver ve durbin cümhur
reisi vatandaşlarına, hadiseleri her 
türlü parti zihniyetinin üstünde gör -
melerini tavsiye ettikten sonra ( Ame
rika'nın maddeten harp harici olduğu
nu zannedenler aldanırlar ) diye mil
letini intibaha davet etmektedir. 

Ziraat enstitüsü talebeleri 
Bursa'da 

Bursa, 14 a.a. - Ankara yüksek zi
raat enstitüsü veteriner fakültesi ta
lebelerinden 53 genç profesörleriyle 
birlikte buraya gelmişler ve tetkikle
rine başlamışlardır. 

Antalya halkevinde dünya vazi
yeti hakkında konferans 

keriyece kullanılmakta bulunması se
bebiyle imkan görülememesi üzerine 
büyük elçilikteki otomobillerden bir 
daneaini kalan talebenin en yakın ve 
emin bir yere nakli için acilen ve mu
vakkaten gönderilmesini telle ve tele
fonla istedim. 

Belçika'claki talebemiz 

Ankara, 14 a.a. - Hariciye vekale
tinden tebliğ edilmiştir: 

Belçika'daki talebemizin Almanya 
yolu ile memleketimize avdetlerini 
temin için icap eden tedbirlere te -

Pazarhks11 sallı kanunu 
yeni baıtan haurlandı 

Ticaret Vekaleti, halen Ankara, İstan -
bul ve İzmirde tatbik edilmekte olan pa -
zarlıksız satış kanununun bugüne kadar el
de edilen neticelerine göre değiştirilmesi
ne lüzum görmük ve yeni baştan bir kanun 
projesi hazırlamıııtır. Önümüzdeki günler
de Ba:ıvekilete verilecek olan proje, milli 
korunma kanunu ile fiyat mürakabesi hak
kındaki kararname hükümlerine unun ola
ark hazırlanmı~tır. 

Dün Romanya' dan benzin ve 
petrol geldi 

Bölge Bisiklet Ajanlığından: 
1940 yılı bölge blıılklct birincilikleri 16 

haziran 1940 pazar gUnU 120 kilometre me
safe Uzerinde aşağıdaki talimat dairesinde 
yapılaeaktır. 

1 - Yarışa s:ı.at tam sekizde AkköprU 
süvari karakolu önUnden başlanacaktır. 

2 - Yarış yolu: Akköprü slivari karn· 
kolu - Hava altını - Akköprü - Çubuk kö • 
yU - Akkö11rli süvari karakolu önüdür 

3 - Yanııa iştlrtık edecek müS!l.bıklara, 
ynrışın başından sonuna kadar, hariçten 
hiç bir suretle yardım yııpılamaz. 

4 - Y'ıırı ııa girecek her koşucu yiyece -
ğlnl, su bidonunu ve yedek l!uıtiklerlnl be
rnbcrlnde taşımak mecbuıiyelimledlr. 

5 - 1''avullU hııreketlerden dolllyı müsa
bıklar tarafından vaki olacak lt!rnzlar, 
yanş ibter bitmez derhal ve ıılfahen ajan
lığa bildirilmelidir. 

6 - 1940 yılı bölge birinciliklerine lştl
rtık edecek bisikletçilerin yukarıda.ki ta -
llmatı göz önünde tutnrak hnreket etme
leri ve mlisntı:ıkıının yapılacağı g!ln saat 
7,30 da Akköpr!l süvari karakolu önünde 
bulunmııları bildirilir. 

İhracatımız i~in 

tahditler 
Ankara, 14 n.a. - Ticaret Vekdletın -

den tebliğ edilmiııtir: 
2 / 18477 sayılı kararname ile birçok 

nuıllanmızın lhracı lisansa tll.bl tutulmuş
tur. İşbu kararnamenin sureti tatbikine 
mUtednlr. tııllmatname 10. 6. 1940 tarihli 
4531 sayılı resmi gıızctcde illi.o edildiğin· 
den me:r.kCır kararname bu tarlhtcn itiba
ren merlycte girmiştir. 

Aynı resmi gazetede illin edilen l sayı
lı listedeki mallara llsnns verllmlycccğln
den nltı.kadnrlann mUracııat etmemesi bil
dirilir. 

2 sayılı listede yazılı mallar için 11-
sa.ruılnr Ticaret Vekli.leti "dııı ticaret dai
resi relsliğince., verileceğinden nlCı.kadnrla
rın mezkflr daireye mUrncantları lı\z.ıındır. 

3018 sayılı kanuna müsteniden teııek -
kUl etmiş bulunan birlikler tarafından ıı. 
sanalnrı verilecek mııddeler 3 ııayılı cet
velde gösterilmiştir. İşbu cetvelde 34 ve 
188 tarife numarasına giren yumurta ve 
fındık için henüz 3018 sa;ırılı knnunıı. mtis· 
tcniden ihracatçılar birliği kurulmamı!J 
olduğUndnn, bu birlikler kuruluncıya kadar 
bu maddeler için ihracat lisansları Ticaret 
Veklı.letl dış tıcııret dairesi tarafından ve
rlleeekttr. İstanbul mıntakası hububat, 
bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatc;:ıları 
blrlijti henilz hlUI teı,;ckk!llde olduğUndıın 
bu birlik kunıluncıya kadar İstıı.nbuldan 
sevkedilecek buğday, ı;avdcı.r, mn.hlO.t, ar
pa. susam ve keten tohumu için de lisans· 
ların Ticaret Veklı.letl dış ticaret dairesi 
reisliğinden alınması lll.zım geldiği tebliğ 
olunur. ' 

Yuknnda adı geçen listelerde herhangi 
blr tadlltı.t ynpıldığ"ı takdirde keyfiyet ay
nı suretle bildirilecektir. 

Fiyat tetkik ve kontrol 

Antalya, 14 a.a. - Bingöl mebusu 
Feridun Fikri, halkevinde, dünya ah
valinın gıttikçe artan ehemiyeti do
layısiyle bugün için devle'Cin güttüğü 
milli siyaset etrafında alaka ile takip 
edilen bir konferans vermiştir. 

Bir mUddettenberl Romanyadan yurdu - kom• 0 n Un Un mesai Sİ 
muza petrol gelmemekte idi. Romanya ne ISY 

Karamürsel' de zelzele son yapılan tlcnret müzakerelerinin neti -
K cclcnmcal üzerine dUn ilk parti benzin İll-

Karamürsel, 14 a.a. - Dün ara - tanbula gelml§tlr. Bir vapurla 4680 ton 
mürsel'in Ereğli köyünde saat 13.02 benzin. diğer bir vapurla da 3480 ton ben· 
de cenuptan şarka doğru on beş sani- ı:ln. 907 ton gaz. 765 ton motörln ve 196 

ton lhraklye gelmiştir. Benzin ve petrol 
ye süren orta şiddette bir zelzele ol· lthalll.tı yeni anlaşma mucibince devam c-
muştur. decektlr. 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Fiyat 
tetkik ve mürakabe komisyonu bugün 
de toplanarak çalışmalarına devam et 
miş ve tacirlerle zümre zümre temas
larda bulunmuştur. 

EylQl, ikinc.itcıırin 1939 aylarına ait rıı - vazifesini yapmakta gösterdi,,• 
le ahll\kl gidişine alt malO.lll8 t 

porun üçtincü fıkrası hakkıdaki maliye en- daire ıl.mirlerl tıırafındnn, ınc 
cümeni mazbatasının müzakeresinde. nam- mahkemenin en yllltsek derece!~ 
zetligin memuriyet s:ıyılmıyacağma dair o- ya müddeiumuminin veya başfll r 
lan kanun hiıknıüniin tefsiri mi talebedildi- 6 ııyuıı bir verilecek delllll ta~JllLll 
ği hakkında n. Refik ince (Manisa) nın kimin veya müddeiumuminin ııJI 

kında görgü ve lıllglslne cıayaJl1oıo suali üzerine enciımen mazbata muharriri nlnnndan ve adliye ınUfetti!flCr 
B. Kemalettin Kamu, bu meselenin, 2921 larındıın alınır. rtltll 
sayılı kanunun çerçevesi içinde bir tefsir Yukarıdaki fıkrndn göst /o 
sayılabileceğini söyledi. rln bu husustaki mUtalenııırın1 

t 
kllllğlncc buna mahsus oını:ıl<_, 

BB. Refik nce ve Kemalettin Kamu'dan zırladığı usuller ve kı.ıyıUıır buı; 
sonra, bütçe encümeni mazbata muharriri sılaa Fuat Sirmen arkadnşınıı~e 
B. Salah Yarı:ı söz aldı ve tealluku itibari· na çok ebemiyct veriyorlar. )il 
l b b.. ·· l d dıklan tecrUbcler Uzerlne tın ,., 
e maz atanın utçe encumen n en geçme- mnsını ileri sürllyorlar. Fakat ,,.. 

sini istedi ve B. Refik İnce'nin verdigi bir gene nazari bir tmtıhnn olrı.C'S 
takrirle mazbatanın maliye ve bütçe encÜ· ki bir hAklm bir nıalıkcmeYI tl 
menlerine havalesi kabul edildi. yete kadar nasıl ııevlt ve idare 11 İstanbul mebusu B. Ziya Karamilrsel'in gibi tft.llkler yapmı§tır, lUzurrılıcll ' 

zumsuz mahkemeyi uzatmış 111 el'' 
arzuhal encümeninin iki kararının umumi 
heyette müzakere edilmesine dair takriri 
ile arzuhal enc!imeni mazbataların müzake-
resimle B. Ziya Kııramürsel ve encümen 
mazbatıı muharriri R. Hamdi Şarlan söz 
aldılar. Mazbatalardan Enver Türksala ait 

hukuki hA.dlselerc karşı n!l.Sl\~ 
tır '? Bu hususta g!lstcrcccğl 1 titr 
için cs.:ı.s tutmak d:ıh:ı ciddi 
dır. ırı 

Pı ·" t Slrmen (Hlzc) - Nil dt 
şekilde kurar vermek mevkiill 

Adliye Veldli 1''ethl OkYBl' ııt-
olan tekrar encümene iade edildi. Bursa· - NnmzeUerden bahsetmJyorU ııt 

terin hlıkimllk mesleğine geçti 
geçirecekleri imtihanlardan b3İ'J;l 
Sonra buyurdular ki AnltaT8 ~ 

da Ali Şenyayla'ya ait ikinci mazbata mü
zakere neticesinde aynen kabul olundu. 

Bundan sonra, hakimler kanunu ile bu 
kanunun b:ızı maddelerini tadil eden 3206, 
3501 sayılı kanunların bazı maddeler.inin de 
ğiştirilmesine ve bazı maddeler iUlvesine 
dair kanun Hiyihası ile ııdliye encümeni 
mazbatasının müzakeresine geç.ildi. 

Üçüncü maddenin dördüncü paragrafı -
nın değiştirilmesi hakkındaki Dr. Osman 
Şevki Uludağ'ın tııkrlrl reddedildikten 50ll· 

ra madde aynen kabul edildi. 
Kanunda mevcut imtihan usulünün kal -

kllıtcsindcn mecburi hizmete ti 
talebe çıkıyor. Adliye VekMC tt 
hyur. P~kl bunlar imtıhııntL td 
mıdır? Eğer olactlk.sa deınclt ı.ır 
hanı veremlycnler çıkanlacıa){11 Fuat Sirmcn (füze) -- Te. 
etmemiş mevktinc J.."1rccek 11 el 
kimse hakkındıı ne gibi mu~~ 
yorsa bunlnr lı:ıkkındıı da fW~ 
yapılacaktır. ı:ıı 

Adliye Vekili (devamla) :;- :.ı• 
dar imtihan usulU n.:ızari l:l,..ı 
tır. Faydası olmadığı ı:-!bl rıdii~ 
edecekleri de nzaltmaktndır. tl,,r, 

dmlmasının sebebi hakkında Rize mebusu yorum. Ba§kn vekfı.lctıcrc ııı,,.ı 
B. Fuat Sirmen'in sualine encümen namı· yüksek mektep mezuıılanna 111tı 
na cevap verildi. Tekrar söz alan B. Fuat mlycn bir kaidenin adllyeY ı';J' 
Sirmen'in bazı maddelerin tavzihini tale - ceklere tatbik edilmesinde bir ~ 
betmesi üzerine Adliye Vekili B. Fet\li dıtıına kanllm. ı.ır• Vekilin beynnatındıın so cı ,. 
Okyar şu beyanatta bulundu: busu B. Fuat Slrmen'ln aıtııı dll'" 

re!inl teklif eden tnkrlrl o!<ull~ 
rıitlbara aıınmıynrak madde Adliye Vekili'nin beyanatı 

"- Fuat Sirmcn arkadaşımız eski kanu· 
nun hükmünü iptal etmiyelim ve imtihan 
usulünü muhafnaz edelim, diyorlar. Fakat 
şimdiye kadar kanunda mevcut olan bu u
sul zaruretten dolayı tatbik edilememiştir. 
Bi;ı; bu yeni kanunda imtihanı kaldırıyor -
sak 16.fzan kaldırıyoruz. Esasen şimdi ha.
hakimleri daha sıkı bir imtihana tabi tutu
yoruz. Evelemirde mazbata muharriri ar -
kadaşımızın pek güzel ifade ettiği veçhile, 
staja tabi olanların, iki sene zarfında seci
yeleri, iktidarları na.zarı itibara alınacak 
ve ondan sonra ehliyetleri sabit olanlar 
muavin sıfatiyle hakimlik sınıfına geçecek
tir. Bir defa hii.kimlik sınıfına geçtikten 
sonra hakimler mütemadi surette imtiha • 
na tabidir. Bunların verdikleri kararlar -
dan temyiz mahkemesine gelenler temyizce 
tetkik olunacak ve ona göre terfi edecek 
veya etmiyeceklerdir. İki defa terfiden 
mahrum olanlar da meslekten tasfiye edile
ceklerdir. İmtih3ndan muksat hakimin li
yakatinin tecrübe edilmesi ise bundan da
ha büyük imtihan tasavvur etmiyorum. Ya· 
zı ile herhangi bir telebe gibi hakimi im -
tihana tabi tutmakta hiç bir faydıı yoktur. 
Nazari olarak imtihan verenlerin meslekte 
muvaffıık olacaklarına dair elimizde bir se
net yoktur. Onun için namzetlerin ayrıca 
nazari olarak imtihana tibi olmalarında 
fayda görmüyorum, belki zarar da vardır. 

edildi. ııı 
Bundan sonra diğer bazı tıf• 

zerinde ufak tAdlller yapıtnııŞ 
p:ıza.rtcsi günU toplanacaktır• 

Damga resoıl 
kanununun 

tatbikının ııa~ 
11ıe 

Fevkıılade vaziyet dola>'15 ~ ( 
resimlere zam yapılmasına 941> 
3828 sayılı kanun 1 haziraı_1 JJll 
meriyct mevkiine girmişti· _1 

"il" "' damga resmi kanununun 11 1 !111'..J 
de maktu resimlere zam ~pı r".J 
satanlarla, bazı bankalar, ba

11 

ler ve halk tarafından ynıılı~ 16 _J 
mesela istidalara eskisi gibi ~ufllYI 
pul y3pıştırılııcağı halde 2~ ııı 
yapıştıranlar görülmtiştür. '11 
nunla damga resmi kanununıJJlre 

·!1lle desinde yazılı maktu resı ,,1 1 
Dahiliye Veklileti, vilayet husuı;i idare· 

]erinin 1940 biltçelerinden 54 tanesini yük· 
ııek tasdika arzetmiş ve bunlardan 19 u tas
dik edilerek vilayetlere tebliğ edilmi§tir. 
Vekalet, Kırşehir, Bursa, Eliizıg, Çoruh, 
Maraş, Çankın. Niğde, Çorum vilayetleri 
butçelerinin hazırlığını da ikmal etmi§tlr. 
Bugünlerde Başvekalete verecektir. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ııııı~ııı~ıııııı 
ya'nın kolayca tahrıp edılebılecek 

3, 4, 5, ve 6 ıncı fasıllarındıı t~ıı' 
simlere yüzde on zam yaP1 

111 
beyanname, nüfus hüviyet ~ 
lenme kağıdı, posta telgfll ıtı 
tevzi olunan illinnıınıeler, su tııl 
!erinde istimal edilecek oı:ırı 1 • 
letnamelerin ve damga re: ,.1. 

Zonguldak - Kozlu demiryolunun 
münakasa şartnameleri 

hazırlanıyor 

Nafıa V eklileti Zonguldıılc'tan başlıya -
rak Kozlu'ya varmak iızere yapılacak olan 
yeni demiryolu hattının münakasa· proje 
ve şartnamelerini hazırlamaktadır. Vekalet, 
hattın inşasını en kısa bır zamanda eksilt· 
meye çıkaracaktır. 

Tiftik cemiyeti 

umumi heyeti bugün 

toplanıyor 

Tı.irkiye tiftik cemiyeti umumi heyeti bu
gun saat 14 de Benddereslndeki umumi 
merkez binasında 1940 senesi senelik umu
mi ıçtlmaını yapacaktır. Bugünkü içtima -
da i.dare heyetinin senelik raporu, müra • 
kiplerin 1939 yılı hesap cetveli, 1940 vari
dat ve masraf bütçeı;i müzakere, tetkik ve 
tıısdik olunacaktır. Bundan sonra nizamna· 
menin bazı maddelerlnın degiştirilmesi 

hakkında idare heyeti teklıfi ile umumi re 
iı ve merkez idare heyetı azaları ile mü 

Her hangi bir yer 

Y eni harbın dünya coğrafyası
na armağan ettiğı tlibirlerden 

birisi de şu oldu : " Herhangi bir 
yer,,! 

Fransa'da herhangi bir yer, lngil
tere"de herhangi bir yer, Almanya -
da herhangi bir yet, zamanımızın 

gizli ve mahrem coğr&fyasında söy
liyene malum, dinliyenc meç~ul bi
rer ismihas halini 'llmıştJr. 

Bu tlibir, hazan kü.;uk bir müsade-• 
menin vukua geldigi bır köy, hazan 
harekata başlanan genış bir bölge, 
bazan meşhur bir Iehir, hatta hazan 
bir memleketin merkezi manasına 
geliyor. 

lşi bir de tersinden alınız: en 
meşhur ısinılerin yerme bile bu ta
birleri koysalardı I 

Bana kalırsa duyan, dinliyen ve 
okuyanların sinirlerını korumak i
çin bu, daha iyi olurdu. 

Bazan düşen ve yahut bırakılan 
bir yerin şöhreti. etrafta telaşlı yan
kılar uyan</, .. l)liyor. 

Herban ı bu er iUıa , beıban-

'#AN l~l IL~I~ 
gi bir yer verilmiş 1 Bütün haberleri 
şimdilik böyle kabul ediniz. Çünkü 
dünyanın en büyük <ıskerinin sözün
ce" hattı müdafaa yoktur; sathı mil
daf aa vardır. ,, 

"'*. 
Şivesizlik ! 

Yaşı ileri/emiş, yahut erken ev -
lenmiş bazı gazetecilPiın yetişen ço
cukları da ana veya babalarının mes
leklerine intisaba ba~ladılar. Bu su
retle bizde yeni bir, ikı ve yahut üç 
matbuat hanedanı teşekkül ediyor, 
demektir. 

Bu gençlerden bir tant>sinin evel
ki gün " Gözüne çarpan .. Tarı oku
dum. B uyazının içinde bir cümle 
şöyle başlıyordu : 

" Her birkaç dakikada bir cebin
den siyah bir kutu çıkarıp ••• " 

Pek genç meslekd 1ş:mızın bir şive 
batası yaptığını, tabu, larkediyoı -

sunuz. Bunu düzeltmeğe kalkışmak 
acaba bir amcalık bozcu sayılmaz 
mı? 

••• 
Sakal! 

Harbın sakal mod3sını yeniden 
canlandırdığını söyliiyorlar. 

Gerçek olsa gerek l Çünkü kadı
nın saçı gibi, erkeğin sakalı da mo
daya kolay uyan şeylerdendir. 

Ben, sulhta da, harpta da modaya 
uymamış bir tek <>aka! tanıyorum : 
Dostum sakallı Celdl'in sakalı. O ka· 
dar ki umumi harpte bu dostun as
kerlik vesikasının ' aJameti farikai 
sabite ,, hanesinde " sakallıdır ., ya
zılı olduğunu rivayet ederler. 

• •• 
Garibime gitti ! 

Bir in&iliz aqam gazetesi, f tal -

endüstri merkezlerirıi salık veriyor-

muş. 

Garibime gitti. Mezkfır akşam ga
zetesi, bu merkezler -eğer edilecekse. 
tahrip edildikten sonra bunu müta
lea değil de, haber Ieklinde versey
di, daha doğru olm:ız mı idi ? 

Bitaraflık ! 

Birçok hususlara aklı ermediği 

halde dünya siyasetine dair söz söy

lemek, mütalea yiirütmck ı"tiyadın· 
da olan ekseriyete mensup birisi 

diyordu ki: 

- Şu "bitaraflık" kelimesi de si

nirime dokunuyor, doğrusu. 

Bu kelime yüzünden ne türlü fa

cialar doğdu, bilirsiniz. Şimdi ltal
ya'nın harbe girmesi üzerine Amc
rika'nın bitaraflığını genişlettiğini 

öğreniyoruz. 
T. 1. 

11 inci maddesinin 38, 40. ',1 
g0 sıı •• 

58. 61, 62. 66, 68, 78 ve bil v 

rında yazılı di(:er evrakın. det'' 
olmadığı, Maliye Veka~etı~ıl~ 
murlarına tamimen teblıt 

--- ~a 
Yeni Adliye ve . 

·es' kanun proJ 
~ 1 

··ıeşelı 11 
Adliye Veklilctinde rnu 111,ş t.ı 

m"syon tarafından hazırlfll'I. u e 
• sı 

liye teşkilitı kanun proJ·~ler ıl' 
kliletçe yapılan son tetkı '1'~1 

Mütnlealan alınmak Uzer~ 0 11"' 
Jı Vckii.letlere gonderıleC\111e ıl' 
tinn.f mahkemelerinin ıesk1 

Ieri de ihtiva etmektedır. --- ' b. "le~ Mesut ır e (JO' 
. . · genç ıı 

Cebccı hastanesının şıı.tı' 
1 

operntor yüzbaşı Hikrnet :13ııf ti 
Vekaleti müfettişlerınde~ e ti~ 
man'ın kızı Baynn KadrıY c 
ğün merasimleri dün~due ı1ı 

. ıı -"' Orduevi salonlarında gu ,,ııı"-
smda yapılmıştır. GcnÇ ' 
ômiir temenni ederia. 
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nı·· ucadelesi 

il. h . 
b ll.rb1n· 
. .._İltl N ın inki§af tarzı, 

tre hi.'-• apoJyon Fransası ile 
b l{ltn 1 . 

lrıı.1 ... d ngıltere impara
llı' .. , a " 
ııtld 1 Yuz otuz be§ sene 

1d0irıı ~Y.~ benziyen bir va
>or. F'r rıırnckte olduğunu 
tti h arısız d enü k or usunun mu· 
t, hir h ~ ırılnıarnış olmakla 
tri .. afta 1 h tUru" .. eve başlıyan al· 
•r Yu" 
t ~ nih şu durdurulama· 
~11.f\'ekil~Yet iıgal edildi. 
tii ttilı:a 1 ~eynaud, evelki 

lldet'd· ... Curnhurreisi Ruz· 
tUıı· ıgı rn "d ı ın, Af • eııaJ a franııız 
~ ~~k~ h -
il' Çelı:il • Ya, atta A· 

· ~ey11 llleaınden bahset· 
~ t-'r.. &.ud diyor ki: 

"ll&a'-d 
~'llıa.li A. a~ koğulacak o-

~· e .<\nıe • frıka'ya, lüzumu 
~·~ rıka'd k' • • , ., a ı arazımıze 

1 bıı , •. 
') <>ıler ' lta.r

11 
• Fransa'nm Al· 

, İçin .?1ukavemet azmini 
Ilı.. ıoyle •• ı. ... t, nmııtır. Fakat 

r,f tnarn· 1 
0~ lııdarı . ıy e alman asker· 

raır .. 1§gali ihtimalini ilk 
tkttd' i!oılerirn' • •. .. d , lt ır, lı" ızın onun e 

•lı 1taa1 Al 0 Yle bir vaziyette 
~ «eçın~anya'nın hakimi

; iilte.. ~I bulunacaktır. O 
'Ilı' •e ıl A i~ llcade) e lmanya ara-

tıı &on e rapolyon'un 1807 
~li;ııelj~a ~giltere ile giriş
. • F'lh rnucadelesine ben-

' ıfde ı:r a~ika Napolyon 

d t llkd erınden ve bilhassa 
ıı.ıı etti~· 
h• &ozır gı rneşhur Tilsit 

"t ır ""t~ Avrupa kıtasında 
. lioıı,lld Yette kalmıştı. Bel-

1~tllıda .:.doğrudan doğruya 
'd lh~ç~i 1

•• Danimarka nüfu. 
' h:.ı_. tlı. lspanya'da ve 

' . ..l{ırn· 

'ı lıtila_, 
1Yet kunnu§tu. Al-

,., L ll\a ~ d 
tih· ııtralJı" ugramış ora a 
!i} 1• lterıd·g~, Ren konfederaa

ler '- 111ne tabi bir takım 
•to ıı:ı.ırın 
~t ~ ~a Uftu. Avusturya 

ll h· Poly0 ' b ~ bil ır n a oyun eg-
t e "e~ sonra kendisine kı
~ 1' .\vt'\l ek mecburiyetinde 

10,, ti,l>o) Pa kıtasında diğer 
.. r,ı 1 Yon' • . l ııı;. ar un elıne geçmı-
d 1 >'tık: farkta bir Rusya, bir 
t\'J .. rı ... d' . tde lltlttirı·"'rn ıkı Balkan an-

ı:ı o'tn ın topraklarını ih-
1 'l\ •o anı. memleketleriydi. 
)oll. nra k •• 

le, ıle d ıtaya bakım olan 
d e llraa eni2:lere hakim olan 

!)~~ e~aki mücadele bet 

k~ ,lllti!t Bu seneler içinde 
'ç•Çızı bu ;reyi açlıktan öl-

~'dlı. Özı evlete karşı ticaret 
ll~ilt' lle.~e lıerlin'de, sonra da 

t ~·etf"' · · t l'e lld •gı ıkı beyanname 
,,'tat ~ alariyle ticareti me-
laı:~ia ~Polyon lngiltere'yi 
•~ •erıe • ıcbllr edemediği gi-
111\ ''nd 1)

11
1l,cl)a le c Rusya'ya karşı 
~ ~ tna .. ~dar lngiltere de 
~ıe '•~llai g u~ edemedi. 

• ç~efair va2:ıyetini, tarihi ha· 
""' ltG L 1·e~bhlek ekseriya hata
·q " 

0 rı • · ~ &.tiyetl ırıne benzer gibi 
~l~lld .. b~r Yakından tetkik 

il .. u "k )/' lıltrı Yu farklar oldu-
t~ ·t'trı :nla beraber, bugün 
~ki~ e ~llJ> 7upa kıtasındaki 
t~ ilden ° Yon'un 1807 sene· 

Çt~'ltnd '~~eler zarfındaki 
~ ~· eltıeaj il ~. benzerliğin na· 
'İlci n ~Utnkün değildir. 
& it la 

0 ladaki farka da 
~ llt% ~ıtndır: 

tQ .. ku AI 
t~ l 'al'le rnanyanın lehine 
dı' as nebilir k' d o hA 

~. a •en ı, enız a· 
Qtı,tlk~tii11 ~bevelki gibi mutlak 
L ~ L.1 lefe u hakimiyet, 135 
.._ .._... "'vuku . • 
l. "' ı.l{ırtıiy . temın etmı· 
~ ııı;... etı rn·· 'lJı ""eti unakaşa eden 
t 1') 'da. he meydana gelmiıtir 
~ ~ haki r halde bugün için 
d "ab ın v · t 1 er .. azıyettedir. Bu· 

' 

l\,.•ı ' ege h 
.\) " 1 ter , .r ava hakimi· 

~tl~~lltıy:, n.ın eline geçecek 
~ ~tıtG 1 Ftarı "!n vaziyeti, 135 

t>· Olabit~a nın vaziyetinden 
•i ır. 

ı 't tıla r lar f 
~\~t ,;alt ka;d ta~ it" _:-.:it~re'nin 
1 ttı11~1lr ki I e~ılecek bir va
't 4~b· llbil ~b~gıltere'nin o za· 

~'" 111
delti ukaaı ve hatta 
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f 
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t~ "' ır ~ tır~I ı bir • Almanya'nın 
'e ın . 1rrne • · . ~~ . bth· lldılt b' k ıçın tarıhte 
ıı· ı d ır h 

i. tıı,, ·~, e bud aınle yapma-
"' .,,, "l'd ur 
~, 1 d, h· ır ki •• 
>,4 11tift "kitnj ~R~r Almanya 
\ .. lıt d ere İl l'etını kurduktan · y' L 8. k e sulh 
'Ilı· ·Q'ıtı <>tnıu nı Yapamazsa 
~ j ~1~ D.b ttladde enıleketlerden 
~~ L lu1c,
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DÜNYA HA. BERLER~ _. 
. . 

İngiliz Kıraliçesi Fransız 
kadınlarma hitap etti : 
"Fransız ordusunun kahraman şef ve,, 

" askerleri önünde· hürmetle eğiliriz ! ,, 
Londrıı.. 14 a.a. - İngiltere kırallçcsl 

bu akşam radyoda fransız kadınlarına bir 
hitabede bulunmulJ ve demiştir ki: 

"- Fransa'nın kadınlarına, şu anda 
yalnız kendi toprağını değil, fakat bUtun 
dUnyanın hUrlyetıertnl mUdataa etmekte 
olan kahraman ve §anlı Fransn'nın kadın· 
llırına, onların ıstırap ve cesaretlerinin bi· 
zim kalplerimizde uyandırdığı muhabbet 
ve hayranlık duygularını bildirmek iste -
rlm. 

ki, mallarının zlyarna, ocaklarının harap ol
masına, istilaya ve bombardımanlara oikti· 
yet etmeksizin katlandılar. Biz biliyoruz ki, 
fransız kadınları vatanın selametini temin 
için her ııcylerini ve hatta hayatlarını bü
tün yürekleriyle verirler. Kendini müdafaa 
için bu gibi erkeklere ve kendisini sevmek 
için de bu gibi kadınlara malik olan bir 
millet zaferi ergeç cebren kazanacaktır. 

Dünyanın bütün hür milletlerinin kayıtsız 
ve şartsız olarak müzaharetine hak kazan
mıstır. 

" Şimdi iyiyiz ,. diyeceğimiz 
günler gelecek 

• 

ltalyan resmi 
. tebliğine göre 
askeri vaziyet 

İtalyan orduları umumt kıırargtüıından, 
14 a.a. - 3 ııumn.rlı tebliğ: 

Alp cephesinin bazı noktalannd::ı kUUçk 
milfrezelerin fruı.llyeti görülmUştur. DUş
mnnın Godls1a gec,;idlnl ele gec,;lrmek için 
yapmış olduğu teşcbbUs tnrdedilmlştlr. 
Merkezi Akdenlzde dUşman tahtelbahlrle
rinln donanmamızın fnnllyctlne fnanl ol -
mnk teşebbUslerl neticesiz kalmıştır. 

İtalyan tnyyarclcrl fııallyetlerlne de -
vam ederek Tunus mıntnkasınd::ıld hnva 
hareket Uslerinl mUesslr surette bomb:ırdı
man etmişlerdir. Hlgers hııreket üsııUne 
karşı bir tanrnız yapılmış ve pek nlç:ıktın 
bu hava llmanındııki tayyareler bombardı
man edilmiştir. 

Provencc'da kO.ln l<Tlence UssUlharekcsl 
ile Tulon'dakl ruıkerl tesisat da bombardı· 
man edilmiştir. Bir tayyare Ussillhu.rcltesl
ne dönm<'mlştlr. 

Düşmanın hareket llssU ile aarzlsl i\ze
rindckl lteşlt faaliyetlerine ı;enlş mikyas-

-·-r iii'iiii•nr•nı,~·· ................... ,"' 
D U N it U ~ 
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ISTANBUL G 
Yeni Sabah 
Garip bir harp ' 

Hllsoyln Cahit Yalçın, DU D&.fllX al
tında diyor ki: 

" Alman propagandacılarının dedik
leri doğnı çıktı. İtalyan ordusu hareke
te geçmek için alınan crkfı.nıharblyesl
nln bir il}aretl kAfldlr., diyorlardı. Hal
buki itnlyanlar harbe mUdılha.le saatini 
hlir surette lntnhnp eclcccklcrlnl söylU
yorlardı. Bunun :ı:cvahlri kurtannat;a 
mahsus sözler olduğ'u, ttaıya'nın hnrp 
Utın etmesinin tarzı ile ve harbi takip e
den şu dört, be§ gUnlUk hlll'ekeUerlyle 
tahnlckuk etmiştir denilebilir.,, 

Muharir fro.nsız ordusunun azim ve 
mfı.ncvl kuvetlnln yerinde olduğnu tebar 
rilz cttlrcrelc diyor ki: 

"Almnnlann hUcum takatı kemllp 
de ltalyanlardan medet umdukları ve 
J:o'ran.s:ı harbine İtalya'dan Almanya ta
rikiyle yetişen itnlyan kuvetlcrlni sev
kcttlklcrlnl görllrlerse düşmanı kati su
rette A.clz bırakmak Umldinln frnnsız
lara biltlin bUtün tııze bir ııcvk ve ha,. 
rnrct vereceği ııUpheslzdir . ., 

a.a. Matbuat Servisi 

hudutlarını her giln daha fa.7.la tahkim 
ederek B1UlJ1 altında bir milyondan faz
la asker bulunduruyor. Dostluklarının 
kıymetini çok iyi bilen ve muhtemel 
düşmanlıkları hes;ıplıynbllen bu siyaset 
kıral etrafında toplanmıe sımsıkı mtlU 
birliğin burçları Tuna boyunda ve Kar
paUarda yUksclcn memleket ölçllsUnde 
bilyilk kaluine dayanmaktadır. 

1ııtc size h.nklkl Romanya.,, 

TAN 
Amerika müttefiklere ne kadar 
ya.rdım edebilir ? 

M. Zekeriya Sertel, diyor ki: 
"Amerika'da efkarıumumi!-·e günden 

güne müttefiklerin lehine inkiı;af etmek· 
tedir. Demokrasilerin h:ırbi kaybetme • 
lerl ihtimali Amerika'yı sinirlendinnek· 
te ve müttefiklere yardım edilmesi cerc
ynnını kuvetlendirmektedir. Cümhurrei
sinin geçen günkü nutku amerikan cfki
rı umumiyesindoki bu asabiyetin ifade • 
ııidir." 

Müttefiklerin askerce değil, malze • 
mece yardıma muhtaç oldukla.nnı teba
rüz ettiren muharrir diyor ki: 

Fransız ordusunun, tarihte dahn bir 
misli gl>rülmedlk heyecan ve sebatla dövü
şen şet ve askerleri önünde eğiliriz. Fakat 
aynı zamanda, çocuklarını, kocnlarını, 
knrdetJleriJ:ıl takip eden fransız kadınları • 
nı dıı dUşUnllyonız. Fransn'yı dalma pek 
çok sevmiş olıın ben, bugUn sizin gibi, si
zinle beraber urtırap çekiyorum. Daha tn
mamlyle iki sene olmadı. Parls'ln İngiltere 
kırnl ve kırallçeslnl kabul için o knd:ır gll· 
zel stlslenmlş olduğu o gllzel yaz gllnlerl· 
nl daima dllşünUyorum. Fransız milleti, 
bizi çok derin bir tarzda mütehassis 1:d~n 
bir heyecan ve nıllrllvclle, hilkUnıctlnl· 
zin bize yaptığı kabule lştirfı.k etmişti. 

Birkaç gun evci hastanelerimizde Dun -
kerque'den dönen fransız hastn ve yaralıla· 
rını .ı:iyaret ediyordum, her birine birkaç 
kelime fransızca söyliyerek yar;ılarının va
ziyetini soruyordum. Hepsi. hatta en teh • 
likeli vaziyette olanlar bile bana, iyiyim, 
diyorlardı. Fena günlerden sonra, muka -
vemet ve çalışmak sayesinde teslihatları • 
mızdaki gecikmeyi teltifi ederek milletle • 
rimizin ele biribirine, '.'şimdi iyiyiz" diye-

ta devam edilmiştir. ~ 
Şimali İtalyan Afrlkıuıında dUşm~ 

taııklnrın muzahareti ile Mısır in olan hu· 
dudumuzdııkl mevzilere karşı yapmış ol • 
duğu taarruzlar tard<'dllmlştır. 

İtalyanların ilk hamlede mUtteflkie
re gemi teslim etmiş olduklarına işaı-et 
eden muhıın1r, İtnlyanların mUstemle
lt<.>lrrlnl Jmybetmek ve oradaki orduları
nı blr imha t<'hllkcslne maruz bırıık
mıık vaziyetinde kaldıklarını söyllyerek 
diyor ki: 

"Amcrika'run bugwı Avrupa'ya asker 
göndermesine imkan yoktur. Çunkü ame
rikan ordusunun bugiin.kü mevcudu ane<ıt 
240 bin kişiden ibarettir. Bu lruvet, Amo
rika'nın ıkendi müdafaası için orada kal
mıya mecburdur. Şimdiden sonra aske -
re alınacak efradın yetiştirilmesini bck
lemiy~ iı;e bugün.idi şartlar müsait delil
dir. Fakat materyel ve tayyare bakımm
d.'.ln yapılacırk müessir bir yardım Avru
pa harbinde derhal tesirini gösterebilir. 

" Sizin felaketiniz, bizim de 
lelaketimizcliı· .. ,, 

0 zaman fransız kadınlarının kalbini bilecekleri zamanın geleceğine bütün kal -
benim kalbimin yanı başında çarptığını bimle inanıyorum. 
duymuştum. İşte, bu acıklı gllnde o !ran· 1 Milşterek zaref için sizin ve bütün mem· 
sız kadınlarına sadece şunu söylemek iste- . . ' 
rim kl onların flllO.kcti bizim de fclO.kctl. leketınızın şerefı olan fedakarlıklarınızı 
mlzdlr. taklit etmıye ha:ı:ır olan İngiliz kadınlarının 

Biz pekall biliyoruz ki, fransız kadınla - müşfik sempatisiyle birlikte size, bu ak • 
rının bu harpteki vaziyeti fransız erkekle- sam, yaralı askerlerinize borçlu olduğum 
rinin vaziyeti kadar asildir. Biz biliyoruz bu ümitleri getirmek istedim.,. 

Mısır hududunda 
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İngiliz - İtalyan kıtaları 
arasında çarpışma o du 

Afrika tayyare eri İtalyan 
bir şehre hücum ettiler 

Tayyarelerin suratle mUdahalcsl Uzcrl
ne blrka<: tıınk tahrip edilmiş ve bir mlk -
darı da hss::ıra uğratılmıştır. 

Şarld İtalyan Afrikasında 11 haziran 
fecir vnktl Kcnya'da dılşmıın kuvetleri top· 
"ll ateşinin himayesi nltında ve bir ho.va 
bombardımanı >·apmak suretiyle ta!l.ITtlza 
gec,;mişlcrdir. Bu hnrckC'llcr, Moialc mın -
takasından gelmiştir. Bu taarruz hnflf za
yiat ile tardedilınlştir. Elimizde kalmış o
lan esirler lll'a.'llnda bir lnglllz zabiti ile 
bir ingillz zahit vekili vardır. 

Tayyarelerimiz SOdıı.n llm nını ve Aden 
t:ıyyarellmnnını :Moiale'dc alrlncele mey
dana getirilmiş olan layy:ırclerln inmesi
ne mahsus sahayı bombardıman etmiştir. 

İki tayyare Uslcrlne dönmemişlerdir. 
Dil§manın F.:rltre'dekl hnva seferl"rl e

hemlyctslz hnsarnta sebebiyet vermiştir. 
Bir düşman tayyaresi dlişUrtllmUştUr. 

Alm resmi leblf ğine 
göre askeri ~ e 

Führer'in umumi karargahı, 14 a.a. -
Alman orduları başkumandanlıı;ının tebll -
ği: 

Garpte büyiık seferin ikinci safhası, za -
ferle nihayctlcnmiştir. Şimali fransız cep-
hesinin mukavemeti kırılmıştır. Paris'in 

Cenubi 
Somali' sinde 

Pretorlıı., 14 a.a. - Royter: Cenubi Af. 
rlka birliği rcsmt tebliği: 

biye reisinin emrine tlibi olnuısıruı 
vermiştir. 

k ı earıı cihetinde, Seine nehri, geniş bir cep • 
arar he üzerinden geçilmiştir. Hnvre işgal edil-

"DUn tayyarelcrimz Klsmoyn mıntnka
sında bombardıman hUcumları ynpnuşlar 
ve nskeı1 tahnşşUt kamplarına darbeler in
dirmişlerdir. DUşmo.n hava mUdataa top -
ları harekete geçmiştir. Tayyarelerlmizin 
hepsi Uslerlne dönmUştilr . ., 

Cenubi Afrika tayyarelerinin bombar
dıman ettikleri Kisınoya şehri İtalyan So
mali'slnln tam cenubunda ve Kenya hudu· 
du lizerlndedlr. 

BugUnkU resmi gazete, cenubi Afrika 
snhrıı scyyıır kuvetıerinln hlillhnzırda §&r· 

kl Afrlkado. hizmette bulunduklarını bil· 
dtrmektedlr. 

!talyanların bir Kenya polisiyle bir or-

F ranıız resmi tebliği 
Fransa. 14 a.a. - H haziran tarihli 

traıısız akşam tebliğinde, lta.lyan cephe -
sinde cereyan e<ıen harekrı.t hakkında şöy
le denilmektedir: 

13/14 haziran gecesi, b:ıhrlyeye ait hu
sus! bir tayyare !llosu Vcncdlk clvarındıı 
mayi mahrukat stoklarını bombardıman 
etmiş ve yakmıştır. Diğer bir tayyare fi
losu da Homa üzerine beyannameler at
mıştır. 

Harp gemilerimiz, ltalyan sahillerinde 
endlistri tesisatını vedemiryolunu bombar
dıman etmişlerdir. 

Fransız - itcilyan cephesi 
hala sakin 

du başçavuıııınu İtalya harbe girmeden e • 
vel esir aldıkları resmen bildirilmektedir. 
tl,; kişi de Kenya tarafındaki Habeş hudu
dunda gezerlerken tevkif edilmişlerdir. l<Tansa, 14 a.a. - Fransız - 1tnlynn 
ltalyan elçisi Mısır'dan ayrılıyor cephesi hfı.ltı sakindir. Garibald!cilcr ht\lcn 

Fransadn bulunan ltalyan mUtrezelrtne 
Kahire, 14 n.a. - İtalyanın Mısır elçisi hUrlyet ve demokrasi saflarında yer alma· 

Kont Mazzolinl, maiyeti erkft.nlyle beraber ları için mUracnntta bulunmuşlıırdır. Bu 
Suriye, Filistin, Romanya tarikiyle mem- dfı.vetnnmede bir Garlbaldl lejyonunun te· 
leketıne gitmek üzere derhal Knhlre'yl şekkill ettiği vcsembolilniln de fransız, 1 -
terkedecektır. talyan ve ili.tin kardeşliği olduğu blldtril· 

Mısır'daki ltalynn menafllnln himayesi mckte ve "Fransa'dn bulunan bUlUn ital • 
Mısır İsveç elçiliğine tevdi edilmlı;ıtlr. t- yanların lcjyonumuzn Jltlhak ederek va -
tnlyadnki Mısır mcnatllnln himayesi de zlfclerinl yapacaklarına kanllz, sizi ba
Roma'dakl Blrleııtk Amerika sc!nrctıne rındırmış olan I<rnnsa tehlikededir,. dcnll-
tevdl olunmuııtur. mektedlr. 

lıkenderiye' de alarm Sempatilerinden ııllphe edllen bazı !tal· 
İskenderlye. 14 a.a. - Royter: BugUn yanlar tevkif edllmlşlerdlr. Bunlardan o -

burada bir alarm tııaret verilmiştir. Alarm tuzu bugün Belfor'dıı tevkif edilmiştir. 
saat 12,2~ ten ıs e kadar sUnnUştUr. Bir İtalyan kaleıi bombardıman 
Mısır hududunda çarpıımalar edildi 
Londra, 14 a.a. - İngiliz rady?la~ı: dün Kahire, 14 n.n. - İngiliz hava kuvctlerl 

öğleden sonra Mısır hududun.da ıngılız ve Afrlkndaki ltalyıı.n aakeı1 hedeflerine hil
ital an kıtalıırı arasında küçük çarpışmalar cumlarına devam etmiştir. İngiliz hava 

Y ••• • • • • tir kuvetlerlnln bir tebliğine nazaran, lngillz 
vukua geldıgını bıldır:mış . · . 1 bombardıman tayyareleri Mısır Trablus -

Sudan'ın iki kiiçük şehrıne ıtalyan tay • garp hududu üzerinde bulunan' Capnı;ı;zo 
yarelerinin hücum ettiği ve az zarar ver • kalesine birçok bomba atmıştır. 
d·kı ri ilave edilmektedir. Şarki ltalyan Afrlkasında Asıınb'a atı-

1 e .. lan bombalar hedeflerine isabet etmlşler-
M al taya beş hava ~ucumu dir. Aden'e vııkt olan İtalyan hUcumu ea -

ld nasındıı bir ltnlynn boınbardımnn tnyynre-
yapı ı. M it "zerine si alevler içinde dilşUrUlmUştilr. 

Malta, 14 a.a. - Ro~.e~.'- a a u ' ltalya'nın gemi kayıbı : 210.855 
Uçü öileden evci ve ikısı ogleden sonra ol-
mak üzrre beş hava hücumu yapılmıatır. ton 

' b' · · de ya Londra, 14 a.a. - BugUn Londra sal!· 
ıkı. in.,.iliz askeri ölmÜIJ ve ırısı • .. hlyetu mnhfillcr!nde öğrenildiğine göre, 

ralanmıştır. şimdiye kadar mUtteflklcr tnrafından zap-
Harp kaçağı kontrolü dolayıı;iyle harbin tedllen veya ıtalyanlar tarafından batın· 

ilanından evel Mnlta'ya getirilmiş olo.n dört lan gemiler 210.85~ tonllrı.toya baliğ olm~ 

ı'talyan vapuru müsadere edilmhıtir. Bu va- tur. İngiliz ana vatan sularında 80.000 
ı 1 

tonluk gemi bulunmııktadır. 
purlardan birisi, İtalyan tebaasının ta • 
yaya iade olunma&t için ı;erbeı;t bırakılmış
tır. Filhakika, hükümet, italyanlarm Mal • 
tada kalmasını arzu etmemektedir. 

Fransa'nın şarkcenubunda 
Londra, 14 a.a. - Fransız radyosunun 

bildirdiğine göre, itnlyan tayyareleri, dün 
gece, Fransa'nın cenubu şarki mıntakası 
üzerinde uçmuşlar ise de hava dafi topları 
düşmanı çabuk surette geri çekilıniye mec
bur etmiljlerdir. Birçok kiııi yaralı vardır. 

F Cl§İd milisleri genel kurmay 
emrinde 

İtalya'da bir mahal, 14 a.a. - Musolini, 
umumi erkanıharbiye reis muavini eeneral 
Soddu'yu harbiye müsteşarlığına tayin et -
miş ve faşist milisleri erkanıharbiyesi rei
sinin doğrudan doğruya umumi erki.nıhar-

1807 Fransası gibi be, ve 
hut da 1914 Almanyaaı gibi 

ya.
dört 

sene bckliyemez. 
A. Ş. ESMER 

Macaristan' da 
ekalliyetlerin 

vaziyeti ne olacak ! . 
Budapeşte, 14 a.a. - Teleki, Mncarls

tan'da bulunan muhtelif ekalliyetlerin muh· 
tariyetl hakkın.da oklu haç fııikaı;ına men -
sup iki mebus tarafından verilmiş olan ka • 
nun layihasını ıiddetle tenkit etmiııtir. 

Teleki, bu projenin devletin esslı mena
fiine mugayir olduğunu söylemi~ ve pro -
jcnin mebusluk sıfatlyle telifi gayri kabil 
İıddedilmesiin istemiştir. 

Ait olduğu encümen Teleki'nin teklifini 
kabul ettiği takdirde zikri geçen iki me • 
busun, mebusluklan sakit ve kendileri si· 
yast hukuktan mahrum olacaklardır. 

miştir. Pariı'ten Sedan civannd:ı Mnjino 
hattına kadar bütün cephe üzerinde, dıiş -
m.an ricat etmekteı.lir. Birçok noktada, zırh
lı ve motörlü fırkalarımız ricat halindeki 
kolları yarmışlar ve bu kollan geçmiııler • 
dir. Kaçan düşman, bUtün teçhizatını ter -
ketmiııtir. 

Piyade fırkaları, Paris'in müdafaasını 
zorlamış:a.rdır. Düşman lruvetleri, fransız 
hükümct merkezini himayeye kafi gelme -
mi&tlr. Bu sabahtanberi, muzaffer kıtala -
rımız Paris'e girmektedir. 

Marne'ın şarkında, Vitry • le • Fran -
çois işgal edilmilitİr. Argonne ormanının 

cenup kıyısına varılmıljtır. Diın akşam Ver
dun'un §)imali şarkisinde 304 rakımlı ölü a
dam tepesi hücumla alınmıştır. Mnjino hat
tının kilidi olan Montmedy zaptedilmlştir. 
Düşmanın imhasına kadar takibedilmesi 

planının üçiincü devresi başlamıştır. Bu 
sabah, kıtalarımız, Sarre cephesinde. Ma -
jino hattına cepheden hücuma kalkmışlar
dır. 

Gayri müsait hava şeraitine rağmen mu
harebe filolarımız, pike hareketi yapan tay
yarelerimiz ve imha gruplarımız, 13 hazi
randa cephenin muhtelif noktalannda, ka -
rada yapılan mücadeleye iştirik etmişler -
dir. Asker tahaşşütleri ve hasmın gerile • 
rinde hareket eden piyade ve nakliye kol
ları, muvaffakiyetle bombardıman edilmiş
tir. Ezciimle Marne'ın şarkında, tayyare 
meydanlarında, istasyonlarda ve dcmiryol
ları üzerinde mühim tertibat yapılmıştır. 
Havre sahillerinde, iki nakliye gcmiı;i batı
rılabllmiştir. Birisi 10 bin tonluk olmak Ü· 

zere üç nakliye gemisi de ciddi hasara uğ
ratılıruetır. Havre'ın şimalinde hava da.fi 
topları, altı düşman nakliye gemisini batır
mış, diğer üç nakliye gemisini de ciddi ha
sara tığratmış ve bir İngiliz torpido mılh • 
ribini geri dönmiye mecbur etmiştir. 
Düşman dün, 19 tayyare kaybetmiştir. 

Bunlardan üçü hava muharebelerinde düş
müş, diğer üçü tayyare clıifi topları tarafın
dan düııürfilmüş, geri kalanı yerde tahrip 
edilmiştir. İki alman tayyaresi kayıptır. 

Bir denizaltı gemisi 13 haziranda 17 bin 
tonilatoluk ingiliz Scotstovn yardımcı kru
vuörünti batırmıştır. Diğer bir denizaltı 
gemisi de Hebrides adalarının şimalinde 
kuvetli bir himaye altında kafile içinde 
ıoyredcın iki bin tonluk bir nakliye gemi -
sini batırmağa muvaffak olmuştur. 

Dönen Sefirler 
Londra, 14 a.n. - İtalyan bllyUk elc,;lsl 

Bnstlanlnl ve ailesi de dahil olmak üzere 
diplomatik pasaportu h!mll 700 ltalynn. 
İtalyaya gitmek üzere bugün Gln.scov'da 
bir lngillz vapuruna blnmlşlcrdir. Bu va -
pur, Lizbon'a gidecek ve mahiyetini bil -
dirmek Uzcre gece elektrikle ı11ıklı buluna
ealttır. 

* Roma, 14 a.a. - Polonya, Hollanda ve 
Norvcç'in sefaret ve konsolosluktan eridin 
ve memurini dün akoam hususi trenlerle 
Roına'dan aynlmışlardır. 
Aynı trenlerle gazeteciler ve vazifeleri 

itibariyle t~lya'da ikamet etmekte olan 
diğer sevat da Roma'yı tcrketmlolerdlr. 

''Bütün bu zararların göze alınmMı 
yalnız bır şey lsbat ed'er: Fransız cep.. 
h sinde altrıanlar pek sılu§mışlaı·dır. 
Fransız mukavemeti devam ederse ta
mam n bitkin bir hale ı:;clcccklerlni g!>r
mUşlerdlr. Böyle bir erl>1p bitme :telA
kcti vukua gelmeden ateşin hızı sönme
den ev 1 nteşln Uzerlnc tnlll§ atmak ve 
yeni bir gayret göstermek lUzumunu 
duymu$1ardır İşte ltalyan gençliği bu 
alman hırsıcanıno. kurban oluyor.,, 

Cumhuriyet 
Romanya' dan görülen 
manzaraların hakikati 

Yunus Nadi, BükrC§'ten gönderdiği ya-
zula diyor ki: 

" Romanya'da ~ok olduğu rivayet edi
legelen Almanyadan gelen alınanların mlk 
tarı üzerinde tahminlerde bulunabilecek 
muhtelif :ı:atlarla görüştüm. Böylelikle 
gene az~ok mübalağalı olduğunda şiıphe 
olmıyan mikdar 8 ili 10 bin haddi ara -
ı;ında dolaıımağı geçmemiştir. 

Romanyo.dakl beşinci kol taallyetlnln 
de şişirilmiş bir havadis olduğuna tıa
ret eden muharrir, kıratın tahta çıkıııı 
dolayıslylc yapılan şenliklerin hA.IA e
serlerini muhafaza (ittiğini söylilyor ve 
diyor ki: 

"Kıral Ka,rol, zamannı lcaplo.nnı en 
iyi anlıyan, memleket ve milletini bu 
icaplara uygun terakki adımlarlyle dur
madan yUrllten yUluıck lnymetll bir hU
ktlmdardır ki, vücuda getirdiği eserlerin 
en bU;>11ğllnti bizce Romanya.dıı husulünU 
temin ettiği mllll birlik te§kll eder de
nilse hatt1 olmaz ve bu milli birlik hat
tA ckulllyeUcrc de ffunll olan bir ifade
dir ... 

Muharrir maknleslnt ş!Syle bitiriyor: 
"Romanya'nın ha.rlcJ siyaseti?. ma!Qm: 

mtlll hudut ve hukukun slyanetlni batı 
kaide tutan bir bitaraflık. Romanya her
kesle hoş geçiniyor ve böyle yaparken 

Onun için Amerika'nm müttefiklue h« 
türlü yardımı yapmak hususunda verdiği 
karar bugiın için Amcrika'dan beklene • 
bilecek müzaharctin azamisidir." 

Tasviri ef ar 
lngilter~':re harp ilanı hatası ı 

Ebüzziyazade Velid, Londra rndyo -
sunda İtalya'nm İngiltere'ye harp ilin 
ettiği bildirilirken kullanılan bir cumle 
dolayısile küçük bir tarihi tetkikten sonra 
ingllizlerin havacılık bakımından ~ 
lik oldukları imkinlo.n ltalyanlarm çok 
üstünde bulduğunu söylüyor ve diyor ki: 

"Bu, ingiliz - italyan harbinin yalnrır 
havaya ait safhasıdır. Denize gelince, i
talyanların 120 tahtelbahirine rağmen 
ingilizledn ergcç İtalya ile Trablusugarp 
arasındaki muvasalayı kesecekleri do 
muhakkaktır. Bu takdirde italyanlann 
yalnız garp Trablusunda değil, Habeşis
tan'daki vaziyetlerinin de ne olacağını: 

tahmin etmek güç değildir. Hul&.sa şim
diye kadar çok hesaplı ve basiretli gibi 
görünen B. Musolininin, memlclretinl 
İngiltcre'ye !karoı bir harbe sürliklemck
le yaptığı hatiya akıl erdirmek mümkün 
olınıyor. Bu hatl.rıın İtalya için tevlit e
deceği akibetlerin ne olacağını ise yakın 
bir zaman gösterecektir .. 

İhtikara mücadele Paul Reynaud'un 
(Başı 1 inci sayfada) 

ğl memurlRr tarafından ifa edilecektir. 
Bu sureUe fiyat murakabe tC§kllA.tımıbz 

meydana getlrilml&ı olmaktadır. 
S - Bu teşkllrı.ta verilen talimatta bll

hn.ssn şu noktalar lizcrinde durulmuştur: 

son hitabı 
(BQı 1. inci sayfada) 

dinni§tir. Avrupa kıta.sındaki bU
yük istila harpleri gibi, bu harbin 
de iki devri olmak mukaddcrdirı 
darbeler devri, takatler devril 

Bugünkü ve yarınki vnziyet için
de, 8İrle§İk Amerika devletlerinin 
tam ve kati yar.dımı esaslı bir amil 
olduğuna §Üphe yoktur. Ancak Bü-

Bir mnlın fiyatı muayyen bir seviye 
arzctmekte iken, talebin artması, mal 
mevcudunun llZAlması, ithal lmktınlarının 
darnlmnsı veya külliyen kapanması gibi 
maliyet unsurlarına taalluk etmlyen sebep.. 
!erle fiyatların yilkseltllmesl tecviz edile
mez. Bu gibi sebepleri ileri sUrcrek fiyat
lıırını arttırnnlar milli korunma kanunu· 
nıın 82 ve 69 uncu mııddelerlne tevfikan 
derhnl cumhuriyet milddeiumumlllklertnc 
tevdi edileceklerdir. yük Britanya sanayi ve kaynaklan 

Fiyatların yUkseltllmeslnl ancak mnll- ile birleşen Birleşik devletler sanıı-
yet unsurlıırının artması me§nı kılabilir. , • ~ • · • 
Fakat maliyetin her artışı da satıı fiyatı- yı ve kaynaklan, kıta hakımıyetı-
nı yUkseltmck için muhik sebep teşkil et- ne kar§ı bir kıtalar mücadelesinin 
mez. Bir malın muayyen. bir ticaret ı:ıube· mesnedini ve teminatını te§kil ede
slndc mutat olmıyan müteaddit ellerden b' • 
geçirilmesi suretiyle de fiyatı artmııı ola- ılır. 
bilir. Bu takdirde, araya giren yabancı el· Avrupa ve insaniyet alemi büyük 
!er milli korunma kanununun 82 inci mnd- bir buhran içindedir. Bu buhranı 
desinde sözU geçen zincirleme ticaret su- . • 
çumı işlemiş olurlar. Bunun cezıı.sı ô9 un- tarıhte yenne koymak, ve cağraf-
cu maddede yazılıdır. yada yerine koymak lazımdır. A-

Zlnclrleme ticaret suçunun vukuu içln 'k b 'h •· 1 h. d · • 
mutlnka bir ticaret ışubeslne yabancı kim-1 mer~ a, u cı anşumu a ısenın, 
seleıln arnyn girmesi de icap etmez. Aynı ergeç, kendi tnlii Üzerindeki tesi
tıcaret şubesinde çalışan tacirler arasında ri ne olacağını biliyor Paul Rey • 
mnlın mutattan fazla olarak devretmesi de • • • na 
aynı mahiyettedir. ud, onun reısıne ıunu sormaktadır: 

Bir m:ılı mUteaddlt devirler yaptıktan "bizim demokrasilerin kendi gaf. 
sonra satın almış olıın sonuncu tacirin va- letl • ·· d d .. t "ki • 
ziyeUne gelince, bu tacir, o malı kaça nl- • ~r~ >:~~!' en U§ u . erı ıshrnp 
ınıı.ı ise bunun Uzerlne normal kArını illlve halını goruyorı;unuz. Sız de uyan
edcrck salı§ yapan hllsnlinlyetli bir tacir makta bizim gibi geç mi kalacakaı-
vaztyctincle görlineblllr. Hakikat böyle ? 
değildir. nız • ,, 

Her tacir, piyasada, meşgul olduğu V nziyet, meçhuller ve muamma-
maddelerin maliyet esasına mUstenlt olan! lar içindedir. Harp devam ettikçe 
hakiki fiyatını blllr. Blnaenıılcyh 50 ku - fh fh b h ' ruş değdiğini bildiği bir malı, hıı'.ıkın za. ~a a sa a, u meç ullcrin açıldı· 
rarına olarak, 100 kuruıııı satın almağa ve gını ve muammaların çözüldüğünü 
ona göre satmnğa rıza gösteren tacir de göreceğiz. Her halde bug" 1 d 
zincirleme ticaretin hudutları içine gir - f 1 ki un er e 
mlıı olur. en az a uza aıan §ey sulhtur. En 

BUtUn bu hallerde mlllt korunma kanu- büyük meçhul, en çetin 
1

muamma O! 
nunun 32 inci maddesi delA.lctlyle 59 un- istikbal, soğuk kani • b · ı· · • 
cu maddesindeki mUcyyldelcr tatbik cdl - ı d . . . ı ~ e asıret ı ıra
lccektlr. 1 e sahıplerının sabnnı, fikir ve 

Murakabe teşkllAtına verilen talimat tedbir ı;a.labetini bekliyor Uz b. 
meyanında tilrcarımızın bilmesini lllzum - harbin d b I . · un ır 
lu gördUğUmllz bir nokta da şudur: ~ • ar e er devnnde, şaşkınlı-

Avnıpa'da veya sair menşe memleket- gı ve ısabetsizliği bertaraf edecek 
terinde bir malın fiyatının artmnkta olma- bassalar bunlard 
sı dolavıslyle memleketimizde de o mal F • ır. 
fiyatlarının otomatik surette arttırılması • ,. ransa ılk muharebeJrini ve Pa-
kabul edilemez.. Böyle bir mala daha pahalı rıs ı kaybetti. Fa.kat siperdeki ord • 
olarak filen memlekete IUıal edilmedik· sunun k . u 
çe, sırf menşe memleketlerde kurların yUk- mu avemetınden, vazifesi 
selmesl sebebi !len sUrUlerek, bizim fiyat- başındaki başvekilinin son hitabın
lnrımızın da arttınlmBSl bahsi geçen 82 dan anlıyoruz ki ne azim 
inci ve fi9 uncu maddelerin vUmulU dahili- r t d . k b ' ne cesa-
nc girer. c ' ne e amanını ay etmiştir. 

. Ttıccarlarımızın bu noktnlar üzerine Falih Rıfkı ATAY 
dıkkat bnkmunı çekeriz. 

Vergiler etrafında toplanacak 
ihsai malumat 

Maliye Vekfıletı, kazanç, iktısadt buh
ran. muvazene ve hava kuvetlerine ylll'. 
dım vergilerine alt Jhsat malQmata esas 
olmıık Uzere mesul muha.slpleroe tutulacak 
defterler ve tanzim olunacak ıstatlatikler 
hakkında bir izahname huırlaınııbr. 

B. Hasan Saka Atina'da 
Atina, 14 a.a. - Balkan antantı e

konqmik konseyindeki türk heyeti' re
isi B. Haaan Saka, Belgrad'dan bura
ya gelmi§tir. Bugün İstanbul'a hare
ı.et edeoeı.t4r. 
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İstanbul' da iki Fikirler ve 

casusu avası 

insanlar : 
• • 

ıcın 
..:> 

Fransa 

(, __ __ 
TURJ{if 

--( Rodyo DifUzyon ~::: 
TÜRKİYE H.ndyosu - }.]' Kan verme devri 

b d 
Nurullah AT AÇ ----< oaı~n uzun! 

m. 182 Kes ' 120 

m. {)4(i5 Kt'S I ~ 
m. 15l!l~ Kes I 2 f 

Hastalardan kan almak usulü he· insanın damarlarına ba!lka bir in· aş a l FRANSA, Montaigne'in, Descar- 'nin mısrağlarını? y_anı?dan Ronsard 1 i~~ 
kimlikte asırlarca hnkim olmuştu. sandan yahut bir hayvandan kan tes'ın, Moliere'in, Voltaire'in, Diderot ınkileri, Racine'ınkılerı, Yahya Ke • ıo.74 
Hemen her hastalıkta kan alınır ve vermek usulü ancak XVll inci asır· İstanbul, 14 (Telefonla) - Açık- nun, Musset'nin, Baudelaire'in, Berg- I mal'inkilerle beraber Verlaine'inki-
büyük adamların tedavisinde daha da, kanın bütün vücut . içeri.sinde , göz gazetesi sahibi Mehmet İhsan 1 son'un memleketi, bugün benim gibi teri, Supervielle'i~_kile~i . duyuyo -
ziyade dikkat göstermek lazım ol • deveran ettiğinin keşfedılmesınden Yazgan ile Rıza Çandarlı ecnebi dev- olanların gönlümüzü, kafamızı kapla· rum. Fransa bugun ıztırap ıçın
duğundnn onun bazılarından bütün sonra başlamıştır. Zaten, ondan Ön· let hesabına casusluk yap naktan suç 1 mış olan hislerin, fikirlerin Fransa- de; bu iztırabın benim içime de işle· 
ömürlerinde yüz defa kan alındığı ce bu usulün netice vereceğini dü- lu olarak t.ugün ikinci af.,ır cezada sı, sevdiğimiz Fransa, bizim Fransa- memesine, benim de iztirabım olma -
olurdu. Kan almak usulü hekimlik- şünmek mümkün olamazdı •. O ke • muhakeme edilmr~e başhndıhr. Tah- 1 mız şimdi çok acı günler yaşıyor. Bir masına i~kan mı var? Fransa'nın za-
te hain varsa da eski haline göre o- şiften sonra bazı hekimler hayvan- kikat evr h nazaran vaktivle Di. tebliğ Alman ordularının Paris'e gir- ferine sevinmek için, itiraf edeyim ki, 
na pek nadir olarak müracaat edi· dan hayvana kan nakletmeyi tecrü- yarıbek•r, Malatya, Van ve Bit,fa'de mekte olduklarını bildiriyor... Bunu bir sebep bulamıyorum; fakat onun 
lir. be etmişlerdi. B_una muvaffak ?lun· ı g~zete bav= ıiği. muhabHiti \ e m<ıt- düşününce içimizde bir perişanlık elemine iştirak için gönlüm bin bir 

Buna karşılık kan vermek usulü ca kuzu kanını ınsana da vennışler- b..,"lcılık \aprn Mehmet th'l~n y., 7 _ duymamağa imkan yok. sebep buluyor. 
gittikçe daha ziyade şöhret bulmak- di. Bu suretle bir kaç hasta iyi edil- gan lstano. ida Rıza c~n .. b"ll ile ta- ş· d' k d h" b' 1 k t Bizim sevdiğimiz Fransa .. Biliyo-

d B"lh b f k" h · b'lh b' 'k' d ı· ı 11 1 ım ıye a ar ıç ır mcm c e e, . . . _. , ta ır. ı assa u se er ı arp o u· mış ve ı assa ır ı ı e ı a u an-, nışmı<j rrnı•ı.la Arıkgöz ~azftesiı:i h" b" .11 k k" b 1 a· rum kı benım sevdıgım Fransa nın 
sulü en yüksek derecesine çıkarmış· mış gibi görünmekle beraber daha r.cşrc 

0

l;:ıc':ımış b~ arad•ı rıiı ecrebı Hı~d. ırlm~ ete ak~şlı hın es .e
1
m
1 

el ıml · harp ile pek alakası yoktur. İlerliyen 
d ·ı b'I' H ı 1 h · d k ı k d - d k " • .. a ıse erın sev ı e azı mı et er e . ,. . _ . · tır, enı c ı ır. ermem e teltc arp zıya e ııa atı !ar ol ugun an an se•a'"cth·ı t den 1Jara alaıak ai.t!ı ıı.,. I d 1 _ k .11• . •1Ahl Alman orduları Corneılle ı çıı,nıye • 

"d f h ı ki ·· ı·· b" b" -L-ıt 0 ost ugumuzun esı c ıgı, sı a arı • •• . .. . . . ve mu a na azır ı arının en mu- verme usu u ıren ırc r1tgue en İ.>erler ·ıez·reğe b ı~lamış ır ,:\~azn•m· ı _ 1 1 mez. Mallarme nın şıırını sılemcz ; 
himlerindcn biri de yaralanarak çok düşmüş. hatta Paris'teki büyük ı-:rın l.u ı: r z hah"' •eri ecıı"~·i lıir dev-' ~ızı l~atıtı~~ız zam;.~ ar 

0 ~-~~~ur. La Brııyere, Nerval, galebe ve mağ -
kan kaybedecek olanlnrn kan ver • mahkeme bu usulün tatbil<;ni yasak let konsoloshaneslnc bildir~n bir mek-1 f kyı ar a uşınanfı ukşı_nand 1 ım; ı ltıbiyet tanımıyan alemin ebedi şere· 
m k U'"zcre kan mcrke le . kurmak t . t" a at ona karşı ne ret, ın uyma - f" . . 1 d" "D"" •. ··ı .. e z rı , e mış ı. tubu ele geçirilmiştir Muhaeme d t ~l b - ıne erışmış er ır. uşunu muş o -
k 1 - ı · F k · ı "b' ki · ' ım. nsan o~ unu, u topragın nere· .. .. . an arını vermege razı o an ınsan· a at, ınsan ar gı • yasa arın devlet emniyetine taal!Uk ettig-i için . d k lan şey dunya durdukça kalır Bı-
1 ·· d h b ı d k d ·· ·· b d" l - d sın e vaşarsa yaşasın, ne ren·te ve . '·-· . • . arı once en azır u un urma tır. a omru e e ı o amı:.dıgın an geçen ı gizli cereyan edecektir . • k 1 • F zım sevdıgımız Fransızları her mıl -
O · · b k XIX d h b ı d · hangı ır tan o ursa olsun severım. a . . : nun ıçın u zamana an verme u11cu asrın a a aş angıcın a k b h bb . h '. . . b' letın tanrılaşmış ınsaları ıle beraber 
devri demek pek de yanlış olmaz. - ~ir taraftan da kan alıp vermek at u m~ a etın .. er ~ıllet 1~~n . ır oturdukları sofradan kimse, kimse 

E k • h k" l" - · · le • • ı l ld - d f / b 1 olmasını ıstemek mumkun de gıldır: .. s ı zaman e ım ıgının en "'' · ıçın şırınga ar yapı mış o ugun an ransa ya ya anCI :na 1 . • • Ü kaldıramaz ... Fakat ıı:;ı bu derece saf 
ti• t l d ı - t • b h k' 1 k d k bu pek de ınsanı hır şey olmaz. ze- .. . _ _. ve ı vası a arın an o an •:ı;ın;.,ıcyı - azı e ım er uzu an, oyun· . ~ _ • ruh sahasına dokmemız dogru degıl· 

• 1 b' l l ,_, d"kl · d d d k l k · ı ı k k rınde dogdugumuz topragı. kanını ta- . . . . w. • ınsan ar ır ev C.ıc .. ;r.\ Okren 1 erı an, \ ınn an nn n ara ınsnn arın s"oKma yasa . . . w • • •• dır. o ın~anların yetıştıf'ı toprak sım-
"b' k ı ı·· .. d d · d J <! 1 d" B şıyıp dılını konuştu.,umuz mılletı o- '3 

6• ı an a ma usu uııu e enız ay- amar arına !lırıııga etmış cı ı. a- . b • • di kızıl kan ve kara !..ül içinde. J:!on-
grn denilen hayvandan öğrendikle- zrları da aağlam insanlardan kan a- Paris, 14 a a. - Maliye, ticaret ve tekıler~:n. daha çok sevme~ız ne ~~- ı sard'ı Bourgueil bahçelerinden Ner-
rini rivayet ederler. Fakat kan ver· !arak yaralılara ve hastalara kan sanayi nazırı bilumum yabancı emti- d~r .. ~abıı ı.s_e. a~ ço_k ta?ıdı?m~z, dılı· val'i İle-d~-France kırlarından °ayıra-
mek usulü insan oğlunun kendi ak- verirlerdi. Kendilerini sağlam far- anın ithalini menetmiştir. 30 haziran nı ~gre.ndıgımız bır_ mılletı, dı5er ec- bilir miy' ' Sylvie'nin rak. ~tiği yer
lrndan çıkmış gibi görünür. Bundan 2-::den hekimler arasında kendi kan· 1940 tarihine kadar ithal ruhsatiye- nkebdı mtılbı~:d1:re Bt~1rcıh ke:me~ızl de_ 0 ı lerde sımdi top sesleri, hem de düs -1 
d ı k ··1 d k k · ı h l ı b'l b a ar a ıı ır ı mem un soy emış · 
• ~ ayıt" te 

1 
emmu ek ~r~ ;erç_e t~n 

1 
arını tasta ;r~nn veren er 

1 
ı: :· sini ve kambiyo şahadetnamesini ha- "Her insanın· iki vatanı vardır: ken~ 1 ":~n toplarının sesl~ri .var. Bütün bii· ı 

ı~ ne ıcekerdvcrmc "kıçı.n udyı~ın- kunmu§ u ... k a a1 ~ odzamakn ar ak a mil olmıyan ithalatçılar kendilerine di vatanı bir, Fransa iki," Sulh zama- y~~k Fransızları ye:ıştıren. bütün bü- , 
cı aıııra a ar gecı mışse e ınııa· an verme usu un en çı an sn at· gdmiş yabancı malları istisnai olarak . . .. . yuk n'ransızların bıze scvmeği öğret- , 
nın kendi aklının eseri olan bir usu- lıklar ondan görülen faydalardan gu··mrl··ıkten geçı"rebı"leceklerdir. nında, Fransa nın satveth gunerınde 1 t"kl · ·ıı t · · ,,. · t" · · d B ı. ••. •• d" • • J el" 1 Crı mı e şım Jı 17. ıran ıçın e. U 
lün tenkiye ve kan almak usulleri daha çok oldug-undan bu usul gene uu sozu sevme ım: ora sınır en 1 • k d ·· 1 · · 1 - · · dd . • . . nun ırsısın a goz erımız nası ya -
gibi bundan ııonra rağbetten dütmi- rağbetten düşmüıtü. Robert kollejinden diploma f'm. :ı:u t etı; ~dd~ıgım d~~.1~~- şarmasın? 
yeceği umulur. Buna ııebep, ilkin, bir insand"an a· alanlar arıt. ~ ır .~Vrımt · a hal~k dradn~ı.~ dıud' ~~ Ümidim mi kesildi? Muhabbet ye-

K 1 .. ·· k" 1 1 k b 1 b' . · me ının: a an te ı e e ır e ıgı . F 'd .. . . . . an verme usu unun es ı mısır ı· ınan anın aş <a ır ınsana verı- .. b k . 1 k lb' b .. .. h k"k ıs tanıiraz • ran'"1 an umıdımızı kes-
i d b ı ld · · İstanbul, 14 (Telefonla) - 1stan- ~un ur u an a ım. u sozun a ı a 1 . . • -ar arasın ıı aı amı!l o uğu rıvayet !inceye kadar pıhtılanmasına manı t . k" d . M .. . rne ~ h 1Hl dei'i-ıldır. O a"'aç. geç de ol-
edilir. Fakat o zamanda insan ya - olacak bir maddenin - laboratu - buldaki Amerikan Kolejinın erkek ını ın ar e emıyor. asamın uzerı- sa, nihayet zafer ciçefti~i. zafer mey-
hut hayvan kanını hastalara vermek varlarda bilindiği halde - hasta te· kısmı talebelrine 77 inci ders yılı ne bakıyorum: Sağımda, solumda fran vesini yetiştirir. Büyük Fransa ı sev· 
için nnıııl teknik kullanıldığını eski davi eden hekimlerce bilinmeme· diplomala• ı bugün torenlc verihli. sızca kitaplar var, bildiklerimin yarı- diğim Fransa. senin d · : "Karşında 
mısırlı hekimler bildirmedikler:i gi- siydi. Sonra o madde öğrenilmiş ve sından çok fazlasını onlardan öğren- son terane-i ruhum benim mcdid • Bir 
bi o uııulü beğenen, dili yunanlı fa. zaten yeni icat edilen cihazlar ona Hollanda hindisi anında dim: hafızamı yokluyorum : Fuzuli- sayha-i ümit olacaktır: Ümit, Ümit ... " 
knt kendisi bizim kadıköylü Hero· da lüzum bırnkmamı§hr. 
fil hekim bile yazmamı§ olduğundan Fakat kan verme usulünün yayıl
pek eski zamanlarda \atbik edilen masına daha büyük ve en mühim 
uııulün kan vermek değil, kan içir- engel her insanın kanı biribirine 
mek olduğu kuvetle tahmin edilir. benzediğini nzannedilmesi olmu§tu. 

dikr<afe değer bir hadise Papalığın gazetesi 
Roma, 14 a.a. - Ortııda dolaşmakta olan 

şayialara rağmen "Osservatore Romano" 
neşriyatını tatil etmiş clel:ildir. Papalık ma
kamının gazetesi bermutat clün öğleden son
ra intişar etmiştir. 

Kurtar.lan Yunan 

denizcileri 

13 30 
13.35 
13.50 

CUMARTESİ: ıS· 
•c el 

Program, ve met11 c 
Ajüns ve meteorol cı 
Müzik. Çal:ınlar: 

z:.ıııt~ Fahri Kopuz, o·::ıı 
Hayri TJmer. 
ten. ft 
ı - S dull·'ı a a • 
(Açıldı ne~ · ı r). $ 
2 - Hikmet Y: 
(Be nesiri ha"locn · lı 
3 - Rif t beY ~ 11 
(Vaslınla c ·a pc si 
4 - .•••• h eynı 
yun yayılır). 5' 
S - •••• - h o;eynı 
bir tutu mu ). ıı 5 

14.15 ı-alk t r ;.ile AZ 
rı Recep. ııı: 

14.30 Mü ' : R' ya et c ) 
(şef: İhsan Kur. C• 

ı - Maquet: ma'i)0ıo 
2 - Waldteufel: ·rı( 
3 - Rossini: Set111 

uvertüru. r 
4 - Luigir.;: :Mısı d 

ıs ıs 'ıS.30 Miııdk: cıızb~:~ı:t 
18 00 Program, ve meın lf 
18 05 Müzik: hafif muıık 

0
r 

18.30 Miııdk: radyo caz 
İbrahım Özgur) 

19.00 Konu~ma. C ~t' 
19.15 Muzik. Çabnlar: o~-ı 

rı Kopuz, Zulr:u "' 
Üfler. . 1 
I - Okuyan: Azııec.t 
ı - H. Yusuf • b c 
beşer mislin var !11

1 r 
• 2 - .... - hicaz $

3 

yaşıyorum). . lı 
3 - Tanburi Alı • 
(Tersa gu el"m). ~ 
4 - H. Ar"f bey • 
(Küşade tnliim). ıı-r. • 
II - 01 uyn.n: Mıı r 
ı - Sel. Pınar • kar' 
na görill verdim). 
2 - Şu\:rıi Tunar. ·) 
(Hnst:ı bir ümit ıle 
3 - •...• huseynt t• 
kalktım). .. i tıır 
4 - ••••• huseyn 
mak). 

ı9.45 Memleket nat ayart• 
oroloji haberleri. ~~ 

20.00 ?l~uzık. Çalanlar.: n'rıe 
rı Kopuz. Burı ~· 
dakoglu. Okuyan: r~ 
1 - Lcmı • raı:ıt $3 
sinem dahi). . 
2 - ....• rast şıırlc•· 
tul01uyor). , 
3 - Dede - rast şark•· 
çıkmaz asla). 
4 - Refik Fersaıı • 
(Geçti ruya ıı;ibı). 

. ı f 
5 - Ş. Zıya • HıcJI 
ben sana bende). . l 

larail oğulları bir çok adetlerini Halbuki insanlar kan bakımından 
eski mısırlılardan almıı oldukların- gruplara ayrılırlar. Bir gruptan 0 • 

dan, vaktiyle onlara isnat edilen ve lan insanın kanı başka bir gruptan 
eski znmıın çocuklarını haylıca kor· inııana verilince snkatlrk çıkar, teh
kutmu!l olan iğneli fıçı hikayeleri tikeli olur. 
de o ihtimale kuvet verir. Ondan dolayı kan verme usulü, 

Tokyo, 14 a.a. - Japon hariciye ne
zaretinin sözcüsünün bildirdiğine gö
re, Japonya, bir Hollanda tayyaresi
nin Hollanda Hindistanı açıklarında 
bir Japon balıkçı kayığına ateş açmış 
olmasını Hollanda Hindistanı nezdin
de protesto edecektir. 

.,. 
İPOLA NEGRJ 

1 
ZARAH LEANDER 

Madrid, 14 a.a. - Pazartesi aksamı 
I Finistere burnu açıklarında haber ve
~ilmeden torpillenen Violando Gov . 
• d • •. 120.20 

1, 1 an rıs yunan vapuru murettebatın • 
dan sağ kalan 20 kişi Santiago • de • 20.30 

Galicia'da karaya çıkmıştır. Bunların 20.50 

ekserisi yaralıdır. Torpillenme hadi -

Müzik: Halk tiirkuıerı 
ses. ti 
Konuşma (gür.un nı 

Gerek eski mısırlılarda, gerek da- insanlardaki kan grupları başka 1 
ha sonra başka kavimlerde kan ver· başka olduğu - yakın zamanda -
mekten yahut daha doğrusu kan iç- öğrenilinceye kadar ondan bekleni
mckten beklenilen fayda ilkin ihti- len faydayı tamam verememişti. 
yarların ömrünü uzatmaktı. Çocuk Şimdi kan grupları bilgisi hasıl ol· 
knnınm tercih edilmesi de bundan duğundan kan verme usulü iyice 
ileri gelmitti. Çocuk kanı bulamı • yerleşerek hayırlı neticeler vermek· 
yanlar da kuzu kanı içerlerdi. Bu U· tedir. 
sulde gençle§en ihtiyarların bulun· 
duğu bilinemezse de daha sonraları 

G.A. 

çocuk kanı verem hastalığına, sara • 
hastalığına, bir de, yüzde çıkan çil- E trüsk 1 sta n bu I' o gitti 

lzmir, 14 a.a. - Devlet denizyol
larının Etrüsk vapuru dün 10,30 da li
manımıza gelmiş ve saat 18 de tekrar 
lstanbul'a dönmüştür. 

lere karşı tesirli ilnç olarak tanın
mıştı. Ancak kanı içilecek çocuğun 
kırmızı saçlı olmaması !lart ko§utur· 
du ••• Böyle, çocuk kanını yahut pek 
kuvetli bir adamın kanını içmek a· 
delinin bazı yerlerde hala gizlice 
cari olduğunu rivayet edenler var· İnönü kampına gidecek gençler 
dır ••• İntikam almak için dütman 
kanı içildiğini de tarih kitapları ri· 
vayet ederler ••• 

Adana, (Hususi) - Şehrimiz Türkkuşu 

kampından (A) brövesi alan 56 genç bu • 
günlerde İnönü kampına gideceklerdir. 

- Bunı.n chemiyeti yok... Derhal git. annesine 
her şeyi an1i't ... Ya, bu zavallı çocuk bir delilik ya· 
pıp hayatına kıyarsa? ... 

Maria, tekrar bir kahkaha att!: 
- Büyük bir iskanda! olur .•. Gazeteler gunıerc, 

benden bahsederler ... Bir tiyatro yıldızı için bundar 
daha mükemmel bir reklam tasavvur edilemez ... Mak 
si, kimbilir ne hale gelir .. Köröşi, kudurur ... 

Gizella, daha fazla tahammül edemedi. Heyecan 
la ablasının sözünü kesti: 

Türk - Alman ihzarı ticaret 
anlaşması ı 

Birkaç aydan beri Türkiye ile Almanya 
arasında bir ticaret anlaşmnsı akdi zımnın
da miızakereler cereyan etmekte bulunduğu 
ma!Uındur. İstihbaratımıza nazaran bu kere 
bu miızakercler neticesinde bir ihzari anlaş
maya vüsul kabil olmuş ve metinler dün ta
raf~ynce imza edilmiştir. Esas itibarile bir 
taraftan bir takım mallarımızın ihracatını 
temin eden ve di~er taraftan Almanya'dan, 
evelce Almanya'ya yapılmış siparişlerimiz
den bir kısmı da dahıl olmak üzere memle-
ketimize ithalat imkanını veren bu anlaşma 
çerçevesi içinde veki olacak emtia mübade
lesi bu hususta acılacak muayyen bir hesap 
üzerinden ve bu hesap tn bir terakümü ön.
liyecek ve böylece ithalat mukabili ihracatı 
müemmen kılacak bir şekilde cereyan ede-
ccktir. 

Esas anlaşma için müzakerelere 
edilecektir. (a.a.) 
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puz. Okuyan: Must tr• 
Muzik: kuçuk orkeS 
Aşkın). . 
ı - Hans Schneider· 
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JEANETTE MACDONALD 22.00 Serbest saat. 
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ri: ziraat, esham • t 
nukut borsası (fiyat)iıe Rin - Tin Tin 
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22.50 Konuşma (ecncbı d\ 
kısa-dalga postnsıyle) 

22.50 Müzik: cazband <PJ~ı'f' 
kadar yalnız uzun· ıll• 

23.25/23.30 Yarınki progrıı. 

kuvetli ve güzel bir erkek giriyor ... Bu erle~:; 
yapılı, narin Maksi'nin yanında bir heykel ka rıl 
betli ve muhteşemdir. Böyle bir crkekin. mııg131ı 
şı, senir\ önünde hürmet ve aşkla eğiliyor··· 

11 
dın için bundan daha bü) uk hır ze\ t>, burıd~o 
güzel bir saadet tasavvur olunabilir mi? ~ () 
ken, sesinde öyle erkekçe bir ahenk var k•' <il' 

larında dolaşan kanın, bir alev gibi bütilrı ~ 
nu yaktığını duyuyorsun... Yaşamak! ... yaş 
İhtiyarlamadan, ölmeden kıyamete kadar yıışl' ılP 

- Ne kadar kalspizsin abla!... 
Maria, cevap vermedi. Uzun bir müddet müsteh· 

zi bakışlarla Gizella'yı süzdü. Sonra mevzuu değiş· 

tirdi: 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TORUMKUNEY 
Bir saniye sustu. Masanın üstündeki kuttı 

bonbon aldı. Tekrar söze başladı: ııd 
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Maksi, gene beniViyana'ya götürmekten vaz 
geçti. Fakat, ona inat gideceğim. O, götürmezse kont 
Köröşi götürecek. Kontla görüştüm. Tiyatrodan izin 
aldım. 

- Maksi'nin, bundan haberi var mı? 
- Şimdilik yok. Zamanı gelince tabi olacak. Bak, 

az kalsın unutuyordum. Sen ne marifetler yapmış· 
sın? 

- Ben mi? Ne yapmışım? 
Maria, kaşlarını çattı: 
- Benden mi saklıyorsun? Bir matbaada, Mak

.,i'nin, kardeşinin yanında bir işe girmişsin. 

- Maksi mi söyledi? 
Maria, kız kardeşinin yanına yaklaştı. Çenesini 

tuttu. Kuvetlice sıktı. Dişlerinin arasından fıaıldadı 
- Utanmıyor musun? 
- Niçin? Çalışmak ayıp mı? 

- Bir kadının çalışması sadece abdalhktır. Ah -
dallık ise, bir yaradılış meselesidir. Fakat, benden 
gizli işler yapmağa nasıl cesaret ettin ? Demek, se11 
böyle riyakar, böyle kurnazsın öyle mi? Benim vası
talarımla tanıdığın erkeklerle samimi oluyorsun, ya
zihanelerine gidiyorsun, kendilerinden yardım isti · 
yorsun ve btitlin bunları benden saklıyorsun. Bu &· 

yıp değil ım? Bu ıerait altında ben, aana nasıl iti
mat edebilirim? Günün birinde, ufacık bir menfaat 

mukabilinde, beni başkalarına satmıyacağını kim te
min eder? Senin böyle bir karakter sahibi olduğunu 
asla düşünememiştim. Kim bilir, hakkımda Maksi'ye 
neler söyledin? 

Şapkasını başından çıkarıp, kanapenin üzerine 
fırlattı. Uzun şapka iğnesini tehditkar bir atvırla 
Gizella'ya gösterdi. 

Gizella, keder ve korku içinde yatağına kapandı. 
Hıçkırarak ağlamağa başladı: 

- Haksızsın abla 1 Diye inledi. Senin için hiç bir 
şey söylemedim... Bu akşam, sana her şeyi anlata· 
caktım. Bu saate kadar uyumadım ... Bekledim ... Sa· 
na daha evel de bahsedecektim. Fakat, benimle alaJ 
edeceksin, abdal diyeceksin diye korktum. Benim, sa 
na ihanet edebileceğimi nasıl düşünürsün? .. , Mösyö 
Maksi de, israr etti. Sen ablana bir ıey söyleme. Ben 
anlatırım, dedi. Yemin ederim ki; hiç bir gUnahım 
yoktur .. Aaman yarabbi, bu dUnya ne kadar kötil i· 
mi§ ... 

Maria, güldü: 

- Dünya, dünya çok gUzeldir. Kötü olan sensin. 
Düşüncelerini ve hareketlerini benden gizliyorsun. 
Fakat, arkadaşlarımla arkamdan dalaveralar çevirme· 
sini mükemmel beceriyorsun. Benimle samimi olmak
ta ne mahzur görüyorsun, bunu anlayamıyorum? Ben 
sana iyilikten ha§ka ne yaptım? Evime aldım. Bütün 
kudretimle sana yardım temcğe çalıftım. Kabahatim 
bumu1 

Gizella, başını y
0

astıklara iyice gömdü. Boğula, bo· 
ğula ağlıyordu. Maksi ile görüştüğü zaman Maria'
nın aleyhinde tek bir kelime bile söylememişti. Bu 
cihetten vicdanı müsterihti. Yalnız Loşonsi Vilmoş'a 
gönderilen mektup işinde dürüst hareket etmemişti. 
Ablasının yazdığı mektubu yırtıp, yerine bir başkası
nı yazmağa hakkı yoktu. İşte, onun yanlış bir düşün
cesi yüzünden, zavallı bir delikanlı hayatını mahvet
meğe karar vermiş bulunuyordu. Bu ne feci bir şey-

- Budala 1 Sen hayatı henüz ne biliyorsun? Ya· 
şamak !. .. Yaşamak ne hoş 'ne tatlı bir şeydir. Bunu 
hc;;yatın zevkini çıkarmasını bilenler takdir eder. 
Dünyayı tersinden gören, yaşamanın lezzetini tatmı
yan abdallara, böyle ıstırap çekmek düşer. Güzel bir 
kadın için, biraz zekası olduktan sonra dünyanın lez
zetine doyulmaz. Düşün bir kere, odanda oturuyor
sun. !çeri hinnetçl giriyor. Elinde büyük bir ıUl bu
keti vardır. Korkarak uzatıyor. Ehemiyet vermeden • 

· alıyorsun. Kırmızı güllerin arasından beyaz bir kart 
vizit ışıldıyor. Karta bakıyorsun. Kont Köröşi. Hiz
metçi kadın, çekinerek mırıldanıyor: 

- Kont hazretleri ziyaretinize gelmiş. Lütfen ka· 
bulünü rica ediyor. 

Bir kont, zengin ve şöhretli bir erkek, huzuruna 
~irmek için antrede heyecanla bekliyor. Elinle biraz 
ihmalkAr fakat, kibar bir hareket yapıyorsun. 

- Kendilerini bekliyorum. 
!seri iODlJ omuzlu, uı:un bo lu, keskin bakı ıı. 

- Ama, .sen bunu anlayamıyorsun. Heın l<C 
yatını, hem de benim hayatımı zehirliyorsun-·" 

Gizella, ağlı yarak yatağından fır1adı: fıııl' 
- Sana yük olduğumu biliyorum ... Daba 

batını bozmıyacağım ... 
Elbiselerine doğru koştu. ıı 

,, rıll 
Maria, onu kollarından yakaladı. Yatagı e 
- Çıldırdın mı, gecenin bu saatinde ner~~ 

ceksin? Saçma sapan işler yapıyorsun, ustel• f 
darılıyorsun öyle mi? Ben, seni af ediyorıı~· ç 
teşekkür edeceğin yerde, gece yarısı iskarıdllesl' 
mak istiyorsun. Bravo! ... Hem öyle yüksek 

5 
,-f 

lıyarak konuşma. Belki; madam Şipoş. dinler 

rın Maksi'ye anlatır. • tıiÇ t.: 

- Kont Köröşi'den bahsederken, aklına 
si gelmiyordu. 

- Sus artık, terbiyesiz 1 
Gizelia, tekrar fırladı: 1191 

per 
- Bırak beni abla, yalvarırım sana.. . ibi" 

radan gideceğim ... Bizim kıyamete kadar bır 
anlamamıza imkan yoktur... ,11ııS . 'rı ) 

Maria, biraz yumuşadı. Kız kardeşını C 

okşadı: sııtl' 1 
. d k" . k . tiyor r - Pekı yavrum, ma am ı gıtme ıs ııtl 

dersin. Artık, işe de girdin. Para kazanıyor~ııt' 
lığını aldığın zaman kendine güzel bir odll dİ· 
İstediğin gibi yaşarsın. Şimdi oldu mu J-Ja) 



... 

Parıs 'in arkasından 
aı1ı Paris 

{) ~Yanırı en büyük kültür 
e tned · "ıı bir· enıyet merkezle-

İtibilr 1 
olan Paris, dün sabah-

dır. Pil ~n alrnan çizmesi altın-
11 -va/1~ P~rlum'ünde kan ko-
111 halta ~rıs nıodası, gamalı 
''~er) ~•Yle ezilmiştir. Fran· 
'· erı ad t k .. .. 1 "rın h . e ce ço ustun a -

da. llar' aşın hücumları kar§ı
}I. ın Paris•· b''t"" A b"d 
ı··~' Yer ı u un a ı e-
111'.•ııj Öl; .. sernıemek, onun gü-

dtı 11 çilrp urrnenıek için, düş
~~rlık ~Şrnak azminden bile 
to~ Ya. 

1 
aprnışlar. ve her hal· 

~lııda: arı ~ökerek şehrin iki 
/!erin gb~ı çekilmişlerdir. 

dj 1 Paria b"ır telgrafına göre 
1
• Bur.' •r nıezar sükUtu için

. ,l>a.ııcuu~ ha!k, evlerine çekil
~dirrrı~ aı-ı ındirmi§, kepenk-

lııı b ıkş, bu karanlık gecenin 
t e ı· 

• ~ ıa.fe •Yor •.• Bu sabahın ilk 
'ııaı~ lrır takının altında yatan 

1 llıe~ll.r~~hu~ askerinin mukad
bııRiin stundeki alevdir. Fa-

t ~lltı:ıp) Yarın belki de tcmer
~~ltını Paa~ın_a gönderilecek olan 

~ri İnıi tislıler, bu alevi, çekil
' ?tlar Ya karnplan içinde gÖ· 
h dıy0rı' Yalnız yüreklerinde 
ah bekı'r .•. Karanlık odalarda 

•ı bir g\j=niyor. Dü§en Paris el
~ hııgun 

7
• ayaklanacaktır: fa

rı' ıs.,0 O Yaşındaki ihtiyar is-
e " ı_ ' lekra p . ,. .. 

ıo"ıtı.. r arısın uze-
ftsa ~f ~turmu§tur •• 

~e lngilfere 
s iıtıd· 

p 
1

. hakikate bakalım: 
lcr ıtrıs'in d .• • .. 

-ı .~ Çok a ~ U§mesı, mutte· 
RiiııJetd gır bir darbedir. Fa

t-rı. bir Jı~eııberi bilinen ve bek
'ttlrı tıı.11 :dise olmak itibariyle 

dllr.'1tcla~ a~.ak, onları· kati ka
d'ıı 'i•ldi~ ~?ndürecek bir hadi
•I\ ~ tad ıtekinı b-.ınu Reynıı..
d da lnl Yoda söylediği nutkun· 

ldclt harp'Yoruz. Fransa, sonuna 
.\rl"~edinc edecektir. Kati zaferi 

th a'dak~Ye kadar, icabederse, 
b; de" 

1 
arazisine çekilerek 

~"'° ı, '-d al'll edecektir. Ve bu 
' ti ller de tanklar ve motörlü 

e~·ı 
b tr, f:e gı • saatin yelkovanı, 

't,~llhar keler, mevsimler, yaz, 
t" ~ih 1~ Ye ilkbahar kazana· 

di111 l, tr 111 Zafere İman husu-
. er· b ansa ·ı l . . lilt- 1 ird· ı e ngıltere'nın 
b~ lııtıeti ır. Ve dün İngiltere 

,,~ leyitlleırettiği beyannamede 
b~tG.ıı'r ile bderek demiştir ki: 
dİııe lllerıb ahasına olursa olsun, 
~ıı.111kıtdar alarırnızı en son had
~b. e k"t" dkullanarak, harbin 
1 "'> )L " it ·~· ~,,, t oirı··. ıgı zararlan tamir 
L '"il> t 1&'ı il l ~i ~ ııarb e ça ışarak, sonuna 
~i b· 11.rarı e devam etmek için en 
~·~ b ~ere ~121 ve taahhütlerimi
~ ı ~ lıarb aha tekrar ediyoruz. 
>u~~1n o) .. e, Fransa'nın emniye
, tıı·· "nu 
tij İJ lıttef'Jc• n~aya kadar ve bü-
ttrı.ı e llyağ 1 1ınız bütün büyüklü
•1~1,tdece~ ·kalkıncaya kadar de
't,~11( kec gl 12 ! " lngiltere de ka-

~u e erj 
lr na kıt . n Parlak aabahı o-
alj • nadir. 

~enın nutku 

~ 
~İr •k dii§eceğini evelki 
~ llıtıcj~e'a~ tahmin ediyorduk. 
~~ı deR~;adı. Peygamberler 
>ııq 'di. V ır. liasta ihtizar ha-
tıl;.~ din) ... d~- Reynaud'nun rad· 
~ -.ı .. ... 1 • 
ltl'j 01e11 b·gı?'iz nutkunda, sev· 

~~ilı "ardı. 1~~~sanın ıstırap inil
. r,,. ere k u~ akşam radyoda 
~ 'çe fra ralıçesini dinledik. 
li e b llsızca .. l .. d S 
~ ~,~1 "eYrı , soy uyor u. e-
'd111~t "ar~Ud nun sesindeki ih

>l)•d 8.rına h: Kraliçe Fransız 
d~ fe~-~i: "s· ~tap ediyor ve di
~ttj "lteu ~zın felaketiniz bizim 

~i~~liıte~~di~! Fakat bu fela· 
'~ı.'' l<raı· bıı- surette atlata· 

~.llj 1Yi ları/çe, Paris'i tanıyan, 
d,ıı ~e ''i Yan bir kadındır. 
~tt ~fis•:a~~" olmak bakımın· 
~i~~tlefi~ı:z ~&§ı döküyor. Fa-
•l~ti teçlikt r ılk felaket sade

~~ " ili lopı en sonra derhal ken
,tı~ b(i>'iika?111lardır. Şimdi ta-
)' arı ıng·r k 4- a ç 1 ız uvetleri, al-
tıı,, ha.le, fraa'"Pışrnak ihtirasiyle 
Ilı' ~f hBız t ki 

b 
linli.. ~ll\ty opra arına çık-

' r I or. Lı· b' .. 1§ • rad ı-ııs, ır an sur-

~~· hik;mdör. 

S 1llld' 1 :Par· " · 
rl! b ÇeltiJ . 111 ın ısinde biz de 

~. ,1 t\aı,rıı .elırn, ve öbür cephe
~,4i ~a~ıa · alınan tebliğine gö-
" ''' r ceph . ~ b ar:in enın şarkında 
:ld1 tıb hattı:t hattı istikametinde 
'ile 0>'\trı cenuba doğru imti

" .,~dit'ttıi Cal laarruzlannı §id
"""llt...L ı erd' ~ ır. Ayrıca Sar· 

'lllda Maginot'ya te-

peden bir hücum ba§lamı§ht'. Da
ha a§ağıda alınanlar, Chalons Sur 
Marne'ı aldıktan sonra St. Dizier 
ve Rumilly'ye kadar ilerlemişler
dir. Fransızlar da bu ilerleyişi ka
bul etmektedirler. Almanların 

gayesinin, birkaç defa i§aret etti
ğimiz gibi, Maginot'yu arkadan 
sarmak olduğu anla§ılıyor. Mak· 
satları kendi tebliğlerine göre, 
Verdun'de İşgal ettikleri "Ölü a
dam,, tepesinden şarka teveccüh 
etmek ve bu hareketi Maginot'ya 
doğru cepheden yaptıkları hü
cumla birleştirmek olsa gerektir. 
Fakat müttefikler bu taarruzu 
püskürtmüşlerdir. Burada gafil 
avlanmamışlardır. 

Domokrasilerde 

. 

B ir noktaya ehemiyet]e işa-

ret edelim: Fransızların 
son çekilişi katiyen bir panik çeki
lişi değildir. Fransızlar, kahir al
man hücumlariyle daima irtibatı 
tesis ederek yeni mevziler almış
lardır. Bizzat Reynaud bu asker· 
lerin Dunkerque müdafilerinden 
daha büyük bir kahramanlıkla 

harp ettiklerini söylemektedir. 
Fransızlac her karış topraı\n kan· 
!arını b.rakarak, vücu•.annı geri 
çeknıekt<'clirler. r-:lbe~te alman 
ilerleyişinin bir münteha noktası 
olmak lazım gelir. flerlemeyİ al
man erkanıharbiyesi, fakat mün
tehayı müttefikler tayin etmişler
dir; bu münteha sulh değil, sonu
na kadar harptir. 

Ruzvelt elbette demokrasinin 
zaferi namına istenilen yardımı 
vermekte gecikmiyecektir. Daha 
§İmdiden 80 yeni bombardıman 
tayyaresi gönderilmesine müsaa
de vermiştir. 92 bombardıman 
tayyaresi Atlantikte yoldadır. 40 
avcı tayyaresi 40 deniz tayyaresi 
de:-hal hareket edect>ktir. 

Arnt"rika Mebuslar meclisi, 
miit~et ikler için bir nıilyar 670 
mi!yon dolarlık harp malzemesi 
imal edilmesi hakkındaki kanun 
projesini 401 reyle tasvip etmiş
tir. 

Bunlar Reynaud'nun mesajının 
ilk akisleridir. 

lfalya'ya gelince 

• J talya'ya gelince, İtalyan 
radyolarından yalnız al

man zaferlerinin hikayelerini 
dinliyoruz. Başkasının zaferinden 
istifade aramak için başkasının 
zaferini öğmek eski adetleridir. 
Lakırdılar dışında hadiselerde 
mühim bir değişiklik yoktur. Yal
nız Alp cephesinde ufak ba7 ı çar
pışmalar baş:amı§hr. Mısır, Trab
lus hududunda da çarpışmaların 
devam ettiği haber verilmektedir. 
İngiliz tayyareleri ltalya'nın Af. 
rika'daki üslerini müessir surette 
bombardıman etmişlerdir. Cenubi 
Afrika tayyarelerinin Habe§istan'
daki bombardımanları bilhassa 
müessir olmu§tur. Mısır'a gelince, 
dün lakenderiye'de alarım veril
miş ve ltalyan elçisi Mazzolini ve 
birçok İtalyanlar Mısır'ı terket· 
mişlerdir. ' 

Bu ayrılı§, İtalyanların Afrika. 
dan ve Akdeniz'den ayrılıtlarınm 
bir aembolu müdür? 

Mümtaz Faik FENiK 

Müttefik hava kuvellerinin 
dünkü faaliyeti 

(Başı 1 iner sayfada) 

cephe Uzer!nde düşman mUnakaldtına ve 
kollarına taarruz etmiştir. Harp tayyare
lerimiz birçok muhıı.rebelerc muvaffakı
yetle !ştlrlık eylemiştir. 

lngiliz tebliği 
Londra, 14 a.a. - Amfralh~ın tebliği: 
DUn, pcıııembe sabahı, bahriye tayyn. 

releri Trondhelm Fiyor'da alman bah
riye cUziltamlıı.rına hücumlar yapmışlar -
dır. 

Scharnhorst zırhlısının baca arkasına 
ağır bomba ile bir isabet vuku bulmuştur. 
Aynı zırhlıda ikinci bir lımbetln daha ol
duğu blldirilmcktedlr. 

Fransa cephesindeki faaliyet 
Londra, 14 a.a. - Hava Nezareti tebliği: 
Dün, bütün gün İngiliz hava kuvetlerine 

mensup orta bombardıman tayyare filola -
rı Seine nehri üzerindeki köprü başlarını 
bombalamak suretiyle müttefik kıtaatı tak
viye etmişlerdir. 

Rouen'in garbine düşen harp mmtaka • 
sındaki kıtaat tecemmularına ve zırhlı O· 

tomobil kollarına da taarruz edilmi~tir. 
Beş tayyarcmiz eksiktir. 

Gece ağır bombardıman tayyarelerimiz, 
Rauen mıntakasından Majino'ya kadar u -
zanan kısımda muvasala hatlan Ü· 

zerindeki askeri hedeflere hücum etmiş • 
]erdir. Demiryolu köprülerine, yol iltisak 
noktalılnna. emtia garlarına ve petrol de · 
polarma isabetler olmuştur. 
Düşman kolları da bombalanmrştrr. Mü· 

himmat depolan berhava edilmiş ve dü5man 
ı tarafından işgal edilen ormanlarda yangın-

ı 
la~ ~ıakrılmııtrr. Bir tayyarcmiz dönme -
mı ıtır. • 

ULUS -5-

• 
Reyno'nun hitabı ve Amerika 1 • • Bü •• u 

Beyaz sarayda ıu sözler söyleniyor : 
kuvet er· F a! Halen yapılması mümkün 

olan herşey y ı aktadır 
(Başı ı. iner sayfada) 1 Frant;ız ordularının kahramanlığı 

sındakl lnh!UU kabul etmez birliği herke- Londra 14 a a _ Butiın gazeteler fran-
se ilfın etmeğl de bir vazife tellı.kki cdı- ' · · • 
yoruz . .Miletlerlmizin başına yakın bir Ati· srz ordulannın, d:ıımi ve kahramanane ce • 
de çökecek muhtelif şrklldeki feliıketlerl l saretlerıne, ve fransız hukumet'nin kati az. 
şimdiden takdır edemeyiz. 1''akat eminiz mine hayranhklarını bıldırmekte müttefik 

Londra, 14 a.a. - Amerika birleşik 
devletleri hükümeti, müttefiklere 80 
yeni bombardıman tayyaresi gönderil
mesine müsaade vermiştir. 92 bombar
dıman tayyaresi, Atlantik'te yoldadır. 
40 avcı tayaresi ve 40 deniz tayyaresi 
de hemen derhal hareket edecektir. 
Amerika Birleşik devletleri mebusan 

meclisi, müttefikler için bir milyar 
670 milyon dolarlık harp malzemesi 
imal edilmesi hakkındaki kamın pro
jesini bir muhalif reye karşı 401 reyle 
tasvip etmiştir. Bu rakam. B. Ruz -
velt'in ayan meclisine teklif ettiği ra
kamı 320 milyon geçmektedir. 

Beyaz sarayın ceıJabı 

Vaşington, 14 a.a. - Reuter: 
B. Reynaud'nun hitabı hakkında 

dü~ akşam beyaz sarayda şu sözler 
söylenmiştir: ''Halen yapılması miim· 
kün olan her şey yapılmaktadır." 

Bu mütalea, dün akşam elde edile
bilen yegane mütaleadır. 

Amerika'nın inşa ettireceği 
yeni gemiler 

fa tek~u::- etmiştir. Bu sebepten, halen 
bütün amerika fr:ını;; nın anıcnka bir
leşik dc"letleriııe yı:ıptığı t::ı.1 ·ti bil -
ıniyen .)'almamıştır. 
Nevycı k Her:ı!ıl Tribune rı:;·ı:r ki: 

ki milletlerimizin tam birll~lnl bu içine a- ı b 1 kt d 
tıldığımız cehennem ateşleri en kaU suret· u unma a ır. . 
te temin eyliyeccktir. Bu gaıeteler, Buyuk Brıtanya ıle Fransa 

Fransa climhurlyet hilkUmctlne, Frun- arasında mevcut sarsılmaz tesan.ıdu der • 
sadR. Ustlinde yaş:ıdığımız ada üzerinde, hal tc!>ar ıiz ettırıyor ve bu tesanudun bu i
Okyanusların geniş ufuklarında veya ha- kı dev'etı zafere goturecegi umıdını izhar 
vRlard:ı, her ne pahasına olursa olaun, blı- • 

"Fr.t'lsızlar, mücadeleye ılcvam e- tiln ıncnabilmlzi en son haddine kadar ıs- edıyorlar. Paris'ı açık şehir olarak ilan et· 
decekl~rdir. Bu n :.ic.ı(cleye s<'n ver- tlmal ederek ve harbin husule g t rdtği mcn.n makul hır karar oldut,'llnu ilave cdi • 

k 1 • ., ;ı · .. -. '- d ..- 1 • • • E 1 zararları tamir için el blrllf,-1 ile ı: h .U'ıık 1 me • ,.,~rtJ crı .. ı.ı ma.ıvı c: •• er. 11 • sonuna kadar hnrbe devam etmek ıçn en yor ar 
gf.r dün cı.:-ıl·n :al :o aşağ• yuharı 1 kati kararımızı ve taalıhUdumılzü bir kere Daıly Tclegraph şoyle yazıyor: 
ıJ'lğru i.;e, tı.ı ti!l·ı 'i :n önill'e. , aır.ız daha tekrar ediyoruz Biz bu h:ırb Fran- "Dı.ny da vasi mıkyasta medeniyet, hıi-

. . . . . · sanın emniyeti temin olununrıyn ve buyuk riyet, entele'.tuel kudret dersleri vermiş o-
kuvetlı bır yardımla geçılebılır: E - müttefikimiz bUtUn bUytiklilğU ile aya a lan nı.ır şehrine daha fazl.1 hasarat yapmak 
vel<l vakıt kazanmak için İngiltere· kalkıncıya kadar devam edC'ccğiz. Biz bu fırsatırı du mana vermemek her halde çok 
nin kafi derecede yardımı ve bilahe- harbe zulum gören, esaret altına du tını - m~kul bı' r harckettı"r." B. Reyn~ud'nun B. 

. . . len milletler lstlkHUlennl istihsal cdıncı- "' .... 
re, muvazeneyı yenıclen az çok tesıs ye ve n:ızl feUıketlndcn kuı tuluncı~a ka - Roosevelt'e hitabesi çok geç neşredildiğin-
için hür dünyanın seferber edilecek dar devam edeceğiz lllz bu karanlık gece- den gazeteler bunun hakkrn.da mtitalcalar -
fabrikalarının kafi yardımı. lerln p:ırlak bir sabahı ol~r ğı~a her va· da bulunamamıştrr. Fakat buyuk serlevha· 

kltldnden d:ıha zlyadC' kanılz '\: annın gü· 
Ümit, belki de zayıftır, yardım bel- neşi bu~n beki diğlmizd u dahn 5 ıratll tar haberi neşretmışlerdır. 

ki de halen elde mevcut deyildir. Fa- ı bir surette ufuktan yUkst lec ktır.. Fransa'ya yapılan yardımlardan dolayı 

k b h f k ı.· •• • d h. memnu• ıyet gosterilmektcdir. 
at .u ususta en u a uır umıt _a ı ı Büyük ingiliz kuvctleri Fransa' da 

var ıse. muharebeye devama deger. Londrıı, 14 a.a. İn ılterc'ntn cenup Bütün tedbirler alındı 
B R · · · · A "k g Tımes gazctcsı şoyle yazıyor: . eynaud'nun dedığı gıbı merı a sahilindeki bir limandan blldırllıyor: 
daki Fransız arazisinden idare edile· 1 • Son ı;Unlerde bu Iını ınd n gemi kemi "Verı:ebilecek. her şey yola çıkmrştır. 

k 1 d h
• . _ ,, I UstUne hareket ctn,lş ve Frıuısaya ycnı bir Butun memleketın medenıyct davası olarak 

Ce o S3 a ı yıne deger. kuvdseferiyeyl ımklctmlşlcrdır. Kıtaatın telakki ettıgi bu mucadelenin takvıyesi için 
N evyork Times gazetesi, başmaka- hareketi esnasında hazır bulunan ""llZete - , b t tedbirler alınmıştır. Fransızların. 
• . .. .. . eller, garp cepheslnd iti mUtteflk kuvetle· u un 

esını, bugunku vazıvette Fransızların re gönderilen yardımın bUyUk mlkyıısına misli gorulmemiş bir kahramanlıkla dal -
gösterdikleri kahramanlığa hasretmek. şehadet ctmclttedirlC'r. galanm:ısını devam ettirdiklerı sancak, yal-
te ve şöyle demektedir : Kuvdstfrrlycyi te kil t•den askerlerden nız medenıyetin sa~ca r Jegil, fakat bızim 

d ,. birçoğU Dunkcı·k cehennemim tanı· . . . · k d. · 1 • • • 
Vaşingtoıı. 14 a a. - Kongrenın O· Ne cepheden gelen haberler ne mı ol nlı:ı.rdandır ve tekrar düşmanla kıır· keııdı mılletımızın ve en ı umıt e~ımızın 

naııma i~in bu milyar 308 mih·o'1 do- cephe gerisinden alman telgraflar şılaşmak için iştical etmektedırlcr. Diğer- sancağrdır. Elımı:ıden gelen her ıeyı yapı
larlık tahsisat kabul etmesi üzerine son k' ·· · d h 1 · it d b'' l c>rı ilk defa harp rdccek yeni cfrattır. yoruz, ve daha fazlasını da yapmağa ama -

, . . . se ız gun.un . ar. e. erı a ın a ır Hepsinde yeni ve bol teçhizat vardır. Yüz- deyiz. Fransa ile hemhudut olmaga şımdi • 
ceman 420.000 ,tonluk 22 harp gemısı ınhıdam oldugu fakrını vermemekte - ıercc top levazım kamyonları, tonlarca k d ld • ııd daha çok fa•la n•ım . 

·ı . d' p . ,. .. . . k t ııkl d n birçok t ye a ar o ugu an ~ -sipariş edilmiştir. Bu gemı erın ara- ır. arısın str.ııtejlk tahlıyesı şunu ccphan ve ıtaıı ı n ı.: c ren .. 
d 5 000 1 k "k' ffıharp ge · b · · k. · · , görli!Uyordu Yaşa ı\vfi.Zelerl yükselen kı- lıyız. 

sın a 4 . ton u ı ı sa - ıs at etmıştır .ı sıvıl •ransızlar da mu ta.ııtln dolu ·ve gri r nge buyanmı buyuk Fransız ordusu kahramanca çarprşmağa 
misi 8.000 tonluk iki kruvazör, 8 dest- harebe meydanındaki askerler kadar nakliye gemileri limanı terkcderkrn nh - ı devam ederken, millet yeniden teşkilatla • 
royer, 6 tahtelbahir, 2 tayyare gemisi kahramanlık gösterebilmektedir .. , tınıda d v gibi vinçler sahra topları, kam- nıyor. Tar7.ı hayatrnı tanzim ediyor ve her 

· b" ı yonlar ve sair teçhizatı dold ırmıılarını . 
bir tahtelbahir taşıyan gemı ve ır • bekllycn gemilere yUk!Uyorlardı. Limana 

1 
yenı muşk 1 zuhurunda ırkın kendınc haa 

mayn dökücü gemi bulunmaktadır. Kanada' da tesır giden yollar boyunca uzun askeri kollar I olan kabi ıyetiyle, ona karşı koymak için 
, k k d Ottawa; 14. a.a. - B. Rcynaud'nun ı;emılcrc blnm k Uzcre sıra beklerken sc-- vaziyete int bak etmektedir. Büyük millo-

B. Reynaud nun nut u ongre el B. Ruzvelt'e yapmış <•lduğu son me - mRdn bir tnyynre daire çizerek duşmanın, tin cesaret ve şecaatr hiç bir zaman bu ha-
derin bir heyecan uyandırdı saj Ottowa'da pek büyük bir tesir yap. ~~::ı ~ö:.U~ı~r~~~umuna karşı tarassut vn- i zıran ayında olduı:u ka.dar parlamanuştı." 
·Vaşington, 14 a.a. - Reuter: mıştır. 

B. Reynaud'nun nutku, kongre I Bütün mahafilde hüküm süren kana 
mahfillerini derin surette heyecana at, Birleşik Amerika'nın demokrasi 

d .. ·· ·u·ştu··r Fakat Vaşingtonda, 1 ~eri kendi hallerine terkctmiyeceği • 
uşurrn . l d' 1 •• 

•• u 
fransaya karşı olan sempa~i hissi, a- 1 ır. B. Ruzve tın ccva'.n Ka~a.dahlara, 
şağı yukarı bir iktidarsızlık hissi ile 

1 

bu dev!et a~amının, bır po!ıtıkac~ mı (Başı ı inci sayfada) j rara, halen Amerik"anın Tours'da bu· 
birlikte kendisini göstermektedir. vo~sa ın.sanıyetperve~ ~ahsıyet mı ol- danlığının Fransa hiikümet merkezini lunan Polonya büyük elçisi B. Bid· 
Miittefiklere yardım etmekte en ziya- dugunu ısbat edecektır. müdafaa etmek husu,;undaki niyetini dle"e telefonla bildirilmiş ve B. Bid· 
de hahişli bulunanlar bile, bugün harp B. Ruzvelt'in beyanatı akim bırakmıştır. Bunun neticesinde dle bu haberi Tours'dan telgrafla Va-
ilanına mütemayil görünmemektedir. Vaşington, 14 n.a. - Buı;Unkli gazeteci- Paris açık şehir ilfın cdilmi~tir. Mu - şington"a çekmiştir. 

Beyaz saray adına söz söy.lmeğe ıer toplantısında B. Ruzveı~ evelkl bcya. zaffer .alman kı~aları bu dakıkada Pa- B. Bullit'in verdiği haber, ayrıca 
!Ah. tt b. t .. 1 d "ştir. natını tckrarhyarak mUttefıklerc kabil o - ris'e gırmektedır. "şehir sakindir" demektedir. 

se a ıye ar ır za şoy e cmı · lan her yardımın yapılmnkta olduğunu 
"-Müttefiklere, bizim için müm- söylC'nılştır. ı Almanya' da şenlik Paris'te bir mezar sükritü var 

kün olan her şeyi göndermcği hızlaş- B. Huzvell, n. Rcynnud nun ikin<'! mU· Berlin: 14. a.a. - D. N. B. ajansının Londra, 14 a.a. - Almanların filen 
. racnntını hen Uz almndığını blldlrml;:;tfr. . . . ~. .. 

tarıyoruz. Fakat, nısbeten zayıf olan Sekiz dzad:ın mllrekkep bir milli müdafaa bıldırdıgıne gore, alm •n kıtalarının muhasara altına almış oldukları Pa-
bu yardımın kendisini hisscttirebil • komitesi teşkil edildiğini ve ordunun art- Paris'e girmesi ve Norveç seferinin ris'e girdikleri esnada, Paris, ıssız so
mesi için bir kaç hafta lfizımdır." tırılmnsı ve ordu tahsis7tının 1 49s.ooo.ooo neticelenmesi sebebiyle B. Hitler Al· kakları ile hazin bir manzara arzedi-

dolara lblfl.ğı lıakkındakı kanun projesinin , .. .. . '.. .. 
imza cdlldığlnl beyan etmiştir. manya da butun evlerm uç gun bayrak- yordu. Ekseri Fransızlar, evlerinde 

Amerikan" gazetelriııin yazdıkları 

N k 14 R t 
• Amerika'nın verdiği harp 

cvyor , a.a. - eu er. l . 
Gazeteler, B. Reynaud'nun mesajı- V 
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1
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a zem1esgiı 11 
f 

· .. h · k aş n on, a.a. - n z ve rnnsız 
na genış sutunlar ta sıs etme te ve mllbnyaa komisyonu reisi, Amerika hUkU· 
runerikan radyoları da geniş suı ette 1 metinin. müttefikler'" yeni harp malzemc
rnütala'i.ıar yürü :ne. !;•.fdir. Rt)r1 v ılar sinin tcsllmlni kabıI kıldığını bugtin be. 

, . . . . . . · yan etmiştir. Bu malzemenin büyük bir 
B Reyrıc.ud nun ı:oz "rını l>l• ç<>k de kısmı, top, cephane ve teçhizattır. 

111111111111111111111111111111111111 

B. aul Reynaud'nun 
metni • 

mesa11nın 

!arla donatılmasını ve çanların her gün ve kepenkleri inik dükkanlarında kal
on beş dakika çalınmasını emretmiştir. maktadır. Şehir, bir mezar gibi sesiz-

Amerika elçisi Patis'te kalıyor di. Köprüler ve bütün binalar sağlam 

L d 14 _ A "ka irleşik olaralt kalmıştır. Fakat banliyödeki 
on ra, a.a. merı b"' ··k f b 'k 1 be h d"l · · 

d 1 l · • p · b'· .. k e risi B uyu a rı a ar r ava e ı mıştır. 
ev et erının arıs uyu ~ · p . • b" k · ·ı· k 1 p 

B 11. d 'k t e ·ıı·te 1 arıs te ır aç ıngı ız a mıştır. a· u ıt, yanın a amerı an a aş mı - . , . 
· l' b"" 'k ı ·ı·k mu"ste rıs te kalanlar arasında Parıs baş pes-n ve ataşenava ı. uyu e çı ı • . S . .. 

ı k t ld ğ halde 1 koposu kardınal uhard, Amenka bu-
şkarıd~el a tı "kse ~.e er ?

1
. ulu k Pa ' yük elçisi Bullit ve birkaç amerikalı 

or ıp omatı mumessı ı o ara • . 
. , k 1 k d B B 11.t ~ehı'r 1• gazetecı de vardır. 

rıs te a ma ta ır. . u ı , :.. -
daresinin kan dökülmeden devrine Alman haberleri yalanlanıyor 
büyük yardımda bulunacağı kanaatin· Londra, 14 a a. - Londra askeri mahfil-
dedir. !eri, Manş denizındcn Montmedy'de Maji. 

Paris sakin . 
no hattına kadar butlın fransız cephesinin 
yarılmış oldugu hakkındaki alman haber • 

Fransrz Başvl'kili B. Paul Reynaud'nun ı nnın müsaade ettiği hudutlara kadar, ame· Vaşington, 14 a.a. - B. Bullit'in lerinı yalanlamaktadır. 
eve/ki akşam verdiği nutku radyodan din - rikan yardımının miıttefiklere yapılmasmr Paris'te kalmak hakkında verdiği ka- Fransız mukabil hücumları 
liyerek dünkü sayımızda y:ı7.mıştık. Bugizn B. Roosevelt'ten bir kaç defa talebettim. Fransa. 14 a.a. _ 14 haziran fransrz ak-
de bu nutuk hakkında Anadolu Ajansına Bu akşam kendisine son bir müracaat yap- sunun sarfettiği kahramanane gayret- şam teblıgı: Muharebe denizden Argonn'a 
gell'n telgrafı aaşğrya koyuyoruz : tım, yanın tedbirlerin zamanı değildir. leri tebarüz ettirmiş ve sözlerine şöy- kndar ccphenın heyeti umumiyesi üzerin • 

Bugu··n Fransa"nın bizzat hayatı mevzuu ha· ) d • t. d d t t f k b k ı d Tours, 14 a.a. - B. Reynaud radyoda bir e evam etmış ır: c evam e mış ır, a at azı r.o ta ar a 
nutuk irat ederek başlıca şunlarr söylemiş- histir." "- Paris'in ilerisinde, Paris'in ge- ı daha az şiddctlı olmuştur. 
tir: Muharebenin şiddeti her gün artı- · · d mücadele edeceğiz. Vilayetle- Emrolunoo çekilış ve bilhassa Paris or -

"Vatana darbeler indiren felliketli şu za· yor. Mamafih, demokrasilerin müştc- ~~~~z:en birisine girip kapanacağız du~~1~u:' ~~ ~abahkı tebligde bıldınlcn geri 
manda fransız ordusunun, askerlcrımizin, rek zaferine karşı artan bir itimadı- ve buradan da koğulacak oluursak, şi- çe 1 ışı P an arımıza uygun olarak yapıl -
kumandanlarının kahramanlığını dünyaya mız vardır. Ümit edebiliriz ki, müş- ali Afrika'ya ve icabederse Ameri- mış:ır. Kıtaatımız muteaddit defalar mu • 
bildirmek isterim. Onlan muharebenin or· "k k 1 . . ·1· l - .. m . '-· 1 kabı! tanrru.ı:larda bulunmuşlardır. rı uvet erının mag up o acagı gun kadaki topraklarımıza gıdecegız... D b b h s ,. b' d k' 

1 .. d B d . .. • . u"Şmanın u sa l arrc ın gar ın e ı 
tasını a gor um. e5 gun mü detlc uyuma- yaklas.mıştır. Bu biıyuk ımtıhanda Bu"·t·u·n bunları Amerikan milletine 

mevzılerımıze tank ve tayyarelenn de yar-
mış, yürüyüşlerle, muharebelerle bitap duş- mazimizin ananesine layık olduğumu- 1 izah etmesini B. Ruzvelt'ten rica et- dımiyle çok şiddetli bır hucumda bulun • 
müş insanlar, dıişmanın sinirlerini parça - -· M"ll · · b" k zu gösterecgız. ı etımız ırço çe- tikten sonra B. Reynaud sözlerine muştur. Bu hucum duşman içın agır zayiat· 
ladığını zannettigi bu insanlar, harbin ni • 

tin devreler görmüştür, fakat her za· şöyle devam etmiştir: I la tardedılmıştir. hai neticesinden şüphe etmemektedirler. 
Memleketin nkibetinden &üpheleri yoktur. man dayanı~'.şızdır. "- Sizinle konuşmakta olduğum şu 1 Almanlar mültecilere ate§ 
Denizden Argonn'a kadar cereyan etmekte Gelecek gunlerde her ne olu:s~ o~- saatte, diğer bir diktatör Fransayı ar- ediyorlar 
olan muharebede gösterilen kahramanlık, ı sun fransızlar, ıstırap çekmesını bı- kasından vurmuştur. Yeni bir hudut Fraıısa, 14 a.a. - Tours'a gelen muh.a • 
Dunkerque ordulannın kahramanhğmr leceklerdir. Fransızlar vakur olsun- tehdit edilmektedir: deniz harbi açı- cirler P.arıs'ın 32 k ılometre şimali şarki • 
geçmişti~. ~ransa ruhu mağlüp ol.ma~ıştır. 1 1ar, kardeş olsunlar. Vatan !aralıdır, lacaktır. sındc bombalandıklarını v~ mıt~alyoz ato-
Bu ruh ıstılficryı her zaman gcrı surmUt fakat dirilme günü gelecektır. B. k .. 1 . ld . şıne tutulduklarını soylemışlerdır. Arala 

h.k. 1 B .. h"' • ır aç gun eve sıze yapmış o u b kl . 1 veya ona a ım o muştur. utun ur ın • Birleşik Amerika Reisicümhuru B. w •• 
1 

.. 1 rıııdan ırço arı o muştur. 
sanlar şimdi bilmelidir ki Hitler'i pUinın- . gum muracaata, u uvvucenap a cevap k .. 
d ffnk 1 ak ' k nı Ruzvelt'e bu gece son bır talepte bu- 1 verdiniz. Bugün, sizden daha geniş Fransız ıtaları mukemmel 

a mu va o m tan menetme zama 1 _ Ş. d. .. 1 b · h b h d • l 
gelmiştir. Fransız ordusu, dünya hür insan-, unacagım.. ım ı oy e ır. ~u are e 1 bir yardım talep etmek vazifemdir. 1 arp e ıyor ar .. . 
!arının ancak bir piştarıdır. Bu muharebe· başlıyor kı Fransanın hakıkı mevcu- Birleşik Amerikanın, seferi kuvetle- FransR, 14 a.a. - Harp hatları uıerınde 
yi kaybederken, duşmana biıyük zayiat ver- diyeti bunun neticesine bağlıdır. B. rin gönderilmesi hariç, bütün vasıta· uçan y.ık ek rutbelı bır ingıliz zabiti dı -
dirdik ve maneviyatını çok sarstık. 1dbar· Ruzvelt'ten istediğim şey Fransa'nın ]arla maddi yardımlarını verdiklerini yo.~ kı: . . 
l " d k ·ı · k d t" b h t k l d t "d· . . · ı - Ordu mukemmel hır tarzdn harbet -arımr7.a raı;men emo rası erın u re ı er aya a masına yar ım e mesı ır. alenen beyan ctmenızı ısrarla rıca e-
payansrz kalmaktadır. Ümit etmek hakkı - Dünyaya hakim olmak üzere bulunan derim. Henüz çok geç olmadan bunu dmekte ve çok faık kuvetlere karşı sagla~ 
mızdır ki bütun bu kudretin terazinin ke· ku t" . h t k . . Ati t" - . .. • d . urmaktadrr. İıab ed lemıyecek olan bır • ve ı ım a e me ıçın an ıgın o- yapmanızı da ısrarla rıca e erım. p "k · b 1 k ş · -. d 
fesine atılacağr yaklaşmaktadır Bunun i . b"" f d k"" ı l h r d . . . anı l \IO se cp er yo tur eraıt &ı;ır ır 
çindir ki kalplerimizde ümidi ~uh:ıfaza et· ur t~ra ın an. ~t e er a ın e tayya- .. s teş~~niev~l ı.9~7 de bızzat kendınız v~ hazı rlıınm unış bır arazı uzerındc harbe-
mekteyiz. Gene bu sebeptendir ki Fransa- relerın gelmesı lazımdır . ., şoyle soylemıştınız .= • dıyoruz. Fakat duşman da nısbctcn tetkik 
nın hür bir hükümet muhafaza 'cunesine B. Reynaud'nun B. Ruzvelt'e "Dünya milletlerının yüzde doksa- edılmemiş bır mıntakaya girmektedir." 
kanır verdik ve Paris'i terkettik. Hitlcr'in mesajr nının sulbü, hüriyeti ve emniyeti, di-
kanunt hükümeti ilgn ederek. başka yerler· Fransız başvekili B. Paul Reyna- ğer yüzde onu tarafından tehlikeye 
ele kurmağa teeşbbüs ettiğine muşabih ud'nun Amerika Cümhurreisi B. Ruz- konulmaktadır.,, 1 Fransa'nın da bir kukla hükumetinden baş- velt'e gönderdiği mesajın metninden 1 Şimdi hepimizi tehdit etmekte olan 
kı bir hükümete malik olmadıgını dunyaya dünkü sayımızda kısaca bahsetmiş- ölüm tehlikesine karşı, dünya millet
ilan etmesini men için de bu hareket elzem tik. Bugün bu mesajın Anadolu ajan- !erinin bu yüzde doksanı için birleş· , 
bulunuyordu. sına gelen daha m\lfassal bir metnini me saati gelmiştir. Müttefiklerin ken-

o! 
se'!r 

. 
f H ;yan 

.... ,,_ .. 
g ruı•u 

Dıinyanın Fransa'ya karşr olan hayranh- d · k 1 1 
ğınr biliyoruz, fakat şimdi yarah Fransa • aşağıya koyuyoruz: .ı urtu uş arı ~e .a~nı zamanda Ame- Moskova 14 a a. - Tas ajansr veriyor: 

d'ğ demokrasilere dönmek hakkr ve Fransa, 14 a.a. - B. Reynaud B. rıkan demokrasısının kurtuluşu için Har ciyı: Halk kom se·ı B Molotof 13 
nın, ı er ' • b" · ·· d k b ·· d kt d ki • ·· 1 • onlara. şunlan söylemek hakkı vardır: Be- Ruzvelt e ır mesaj gon erere ugun e yapma a ol u arı bu hayatı mu- h:ız"randa ltalya sefirı B. Rosso'yu kabul 
nim sizin üzerinizde haklarım .vardır, şim· artık ~em~n Paris kapılarında bulu-

1
1 c~.del~d;. Amerikan milletinin tesanü-, et:ni~:r. Mulikat yarım saate yakın sur • 

di ııra sizindir. Birl~ik Amerıka karuınla- nan bır duşmana karşı fransız ordu· dune ıtımadım vardır.,, mu~tur. 
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ViLAYETLER 
vukubulacak gecikmelerin muteber sayıl -
mıyacağı ilan olunur. (4720-37S9) 12768 

Kanal inşası Kamyon şasesi alınacak 
Antalyada Su lşleri 16 ıncı Şube Mu. lstanbul Belediyesinden : 

hendıslığindeo: Mezbaha et nakliyatı işinde kullanıJ.mak 

İsteklilerin teklif zarflarını ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3, cü ma.ddclcriyle şartna
mede yazılı vesaiki eksiltme saatinden 
bir saat evci komisyona vermeleri, belli 
gün ve saatta hara merkezinde hazır bu-
lunmaları. (2867) 12884 

1 - Alanya lmsabusının Dlm çayından üzere luzumu olan 14 adet iki tonluk uzun Satılık apartman 
g tirllecck sulama knn:ılının 21 + 161 - ve 6 adet birbuçuk tonluk kıs:ı motörlü lstanbul Defterdarlığından: 

m
27 tr 1

8k42k kllolınkctrelerl harnfasi ındabkl k 6651 kamyon şasesi kapalı zarf usulıyle eksilt· Bcyoglunda Kuledibinde Şahkulu mahal· 
e ı ana ısmının r ve u ısım· 1 · · K .. ··k b .... k h d k k" Ka 

daki imalltı sınaıye işi kapalı zarf usully- meye konulmuştur. Mecmuunun tahmin be- esın.ın u~u İ ve uyu. crv. e • esd ı ·k·. 
le ekslltmeğe çıkarılmıııtır. ı deli 68200 lira ve ilk teminatı 4660 liradır., ranfıl yem lk beledıye sokagın a es ı 

2 İşin lteşif bedeli 16391 !ıra S9 kuruş- Şartname 171 kuruş mukabilinde fen i:ı· 29,31 yenı 2S, 27, 49, s1. 30, 32 sayıları o-
tur • .. .. .. • .. lan evelce ev ve matbaa halen altında beş 

3 Eksiltme 28 h:ızlrnn 040 cuma gUnU len mudurlugunden alınacaktır. İhale 27-6 diikk!inı olan üç katlı 15 odalı kargir a-
sant 15 te Antalya.da su ııııerl 16 ıııcı ııu· ·940 r>crşembe günü saat ıs de daimi en - partıman 22970 lira muhıı.mmcn bedel üze. 
be muhendisliği blnasındıı yapılacaktır. cümende yapılacaktır. rinden kapalı zarf usuliyle bilmüzayede 

4 - Bu ıııc alt §artnıunc. proje ve plô.n· Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek· s~tılac~ktır:. Sat!ş bed~li nak~t v~ya 2; İn· 
lar Antnlyada §Ubc mUhcndlsllğlnde Alan- . . . cı tertıp mubadıl tasfıye vesıkasıylc defa. 
yada kısım mtihendlsllğtnde ve Ankarada tupları 94o yılına aıt tıcaret odası vesıka- ten ödenecektir. Müzayede 4 / tcmmuz/ 940 
su işi rl reisliğinde mesai snntlerl dahilin· lariyle tarifatı kanuniye çevresinde hazır- perşembe günü saat ıs de milli eml5.k mil
de ~örebilirlcr. lıyııcakları teklif mektupları ihale günü sa- dürlüğünde toplanacak olan komisyonda a-

5 Bu işe nlt teminat mlkd:ı.n 1229 il· at 14 te kııdar daimi encümene vermeleri. c;ılacaktır. Muvakkat teminat 1723 liradır. 
ra 39 kuruştur (4.Sı 7 •2828 ) l28l8 Teklif zarflarının müzayedenin o.çılma sa-

6 bteklllerln eksiltme gUnUndl'n sc- atından bir saat evelinc kııdar mezkur ko-
k!• gUn eve! şube mUhcncllsllğinc mUraca- 168 göçmen evi yaptırılacak misyon reisliğine tevdi edilmesi lazımdır. 
at ve cvelce yapmış olduklıırı lıılcri gös- (474612761) 12876 
tertr vesikalar ibraz ederek bu işe glrebl- Yozgat !skin Müdürlütünden: 
leceklerinc dair ehliyetname almaları m- 1 - Yozgat'a şose ile baglı 35 kilometre 
:z.ımdır. mesafede Sorgun kazası merkezinde (20) 

7 İsteklilerin yukarıda yazılı mlkdar-
da teminat mektubu veya makbuzunu, ti· ve bu kazaya ait olup kaza merkezine 15 ki-
carct odasına kayıt olduklarına dıılr vesi- lometrc mesafede bulunan Snrıhamzalı kö
ka ile chllyetnameyl tekllf mektublyle yünde (148) ki topu (168) göı;men evi top. 
birlikte ihale saatinden bir snnt evellne tan veya gurup halinde kapalı zarf usuliy!e 
kadar Antalyada su l11lerl 16 ıncı ıube mU-
hendlsllğlnde mUteşekkll el<siltnıe komla - eksiltmeye konmu~tur. 
yonu relallğfııe tevdi etmeleri veya posta 2 - İskan dairesi elin.de mevcut bulunan 
ile göndermeleri 111.zımdır. Postada vaki o- 168 metre mikab muhtelif ebatta mamul 
lacak teahhur kabul edilmez. (4599/ 2688) 

Yol inşaatı 
f stanbul Belediyesinden : 

l273D 

lP. 6. 940 çarşamba günil uat 15 de ~stan
bul umumi meclisi daimi encümen odasıada 
422,356 lira 95 kuruş kesif bedelli, İstıınuul 
belediyesi sınırları itinde muhtelif yerlerde 
yl'ptırılacak asfalt, parke ve sair cins 'fOl· 
ların in$aatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri ~e
nel. hususi ve fenni eartnamelcri proje ve 
keşif hül5.sasile cuna mütcferri diğer eH:ıl: 
2J lira 12 kuruş mukabilinde fen işleri mıi
dürlıifünden verilecektir. 

çam keresteyi ev başına birer metre mikip 
hesabiyle ve ihale bedeli uzcrindcn tutarı· 
nı düşmek şartiyle inşaat nıahalhnde müte
ahhide defaten teslim edecektir. Miıtcbaki 
kereste ve bilumum malzemci inşaiye mev
cut fenni şartname ve malzeme cetveline 
göre kullanılmak şartiyle inşaat anahtar 
teslimi mütC3.hhide aittir. 

3 - Beher evin keşif bedeli isklinca ve
rilecek bir metre mikap kereste bedeli diış
mcden 604 lira 64 kuruştur. 

4 - Bu evlerden Sorgun kazası merke -
zinde yapılacak (20)ev bir gurup ve Sarı
hamzalıda yapılacak (148) evde (60), (48), 
( 40) olarak inliaatın tamamı dört grupa ay
rılmıştır. 

ZIRAA T VEKALETi 

61 kalem ecza saire alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve Se -

roloji Müessesesi Direktörlüğünden : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına müessc

"'C ihtiyacı için 61 kalem ecza ve mevaddı 
miılevvene ve alaniz maddeler açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2119 lira 90 
kuruitur. 

3 - Muvakkat teminatı 1S9 lira olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
devletçe kabule şayan hazine tahvili te
minat olarak kabul olunur. Tahvillerin de 
hazineye teslimi şarttır. 

4 - İhalesi 15161940 cumartesi günü 
saat 11 dedir. Şartnamesi müesseseden be
delsiz olarak verilir. 

S - 2490 sayılı kanunda yazılı şartları 
haiz olan isteklilerin tayin edilen gün ve 
saatte ziraat vekaleti muhasebe müdürlü
{:ilndc müteşekkil satın alma komisyonuna 
mürncnat etmeleri. (2606) 12607 

ENSTiTÜLER 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Ehemmiyetli konef ranslar 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessese -

sinden : 
Merkez hıfzıssıhha müessesesinde kan 

nakli ve velayet tayini hakkında fevkali -
de ehemiyetli olan kan E:ruplarına ait na -
zari ve teknik olmak üzere htıziranm 14 ün
cü cuma, 17 inci pazartesi, 20 inci perııem
be günleri saat 16 da iiç konferans verile -
cektir. 

Alakadar olan meslek arkadaşlarının ay
nı tarih ve saatlerde bu konferanslara iş -
tir!ik etmek üzere müesseseye teşrifleri ri-
ca olunur. (282S) 12817 

Matbaacıiara 
Sıhat ve lçtimat' Muavenet Vekaletin-

den: 
1 - Muktazi kağıtlı ve kaplık kağıdı Ve

kalete ait olmak üzere 1940 mali yılı ıç:n. 
de beher sayısı (8 • 12) 'crma hcsP.b:yıe 
((101, 102, 103, 104, 105, 106,) sayılı sıhiye 
mecmualannın tabı işi açık eksiltmeye ko
nulmuştur, 

2 - Bu mecmuaların muhammen baskı 
bedeli klişeleriyle birlikte (2,000) lirn ve 
muvakkat teminat miktarı da (150) lira
dır. 

3 - İhale 217/1940 salı günü saat 15 de 
vekalette müte:iekkil hususi komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Şartname her gün komisyonda gö
rülebilir. 

5 - Nakit olarak teminat vermek isti
yenlcrin daha eve! müracaat ederek parayı 
vezneye yatırmaları ve makbuzunu komis
yona tevdi eylemeleri lazımdır. 

(2834) 12882 

Kuru ot alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

Merkez llılzıssıhha Müessesesi Satrn Al
ma Komisyonundan: 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesi hay
vanlarınnı 160000 kilo kuru ot ihtiyacı ka
palı zarf usuliyle 15/ 6/ 940 tarihinden iti
baren eksil tmcye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 8800 lira mu-
vakkat teminat 660 liradır. 

3 - Şartname Ankarada merkez hıfzıs· 
sıhha müessesesi satın alma komisyonun
dan parnsız alınır. 

1steklilcrin, bu işe benzer iş yaptığına da 
ir vesikalarına istinaden ihale tarihin.deıı 8 
gün evci İstanbul belediyesi fen işleri nıÜ· 
dürlilğüne müracaatla alacakları fenni ffilİ· 
yet ve P40 yılın'! alt ticaret odası vesiknlıı
rile 2064-4 lira 36 kuruşluk ilk teminat mcık
buz veya mektuplanyle 2490 numaralı ka-

S - Umumi keşif tutarı Sorgun'daki (20) 
ev için 12092 lira 80 kuruş, Sarıhamzalıda 
yapılacaklardan 40 ev için 2418S lira 60 
kuru:ı, 48 ev için 29022 lira 72 kuruş, 60 ev 
için 36278 lira 40 kuruş ki topu (101579) 
lira (S2) kuruştur. 

4 - Eksiltme 2716/940 perşembe gilnü 
saat 11 de mıiessesedc mlitcşckkil satın al

Ankara Yüksek Zıraat Enstıtüsü Rektör- ma komisyonunda yapılacaktır. 
S - Teklif mektupları muayyen gilndc 

saat 10 na katlar komisyona verilmiş olma-

Kiralık bakkal dükkanı 

lüğünden : 
nunun tarifau çerçevesinde hazırlıyacak -
lan teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermeleri la- 6 - % 7 buçuk hesabiyle ilk teminat ak

çesi 20 ev için 906 lira 96 kuruş, 40 ev için 
1813 lira 92 kuruş, 48 ev için 2176 lira 70 
kuruş, 60 ev için de 2720 lira 88 kuruş olup 
topu 7618 lira 46 kuruştur. 

1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü bi- lıdır. Mektuplar miıhür mumu ile mühürlü 
nası içindeki bakkal dükkinının icarı 1940 olacaktır. 

6 - Muvakkat teminat mukabili nakit 
veya nakit mahiyetindeki evrakın Maliye zımdır. (4472/2586) 12649 

senesi haziranından 1941 senesi sonuna ka
dar bir yıl mliddetçe arttırmaya konulmuş-

Parke yol inşaatı 
Erzurum Valiliğinden : 

vekaleti merkez mııh!lsebecilifi veznesine 
tur. yatırılması için taliplerin daha evci komis-

2 - Bit yıllık muhammen bedel (702) yona müracaatla birer irsaliye almaları 
lira.dır. 15.zım.dır. (2860) 128833 1 - Erzurum, Palandöken, Hınıs yolu -

nun şehir dahilinden geçen kısmının tes -
vıyesi ve parke kaldırım döşenmesi işi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

7 - Eksiltme 1-7-940 paazrtcsi günü sa· 
at (15) de Yozgat iskan müdıirlüğünde mü
teşekkil komisyonca yapılacaktır. 

8 - Eksiltme ve fenni şartname ile plfin 
525 kuruş mukabilinde iskan müdürlüğün -
den alınır. 

3 - 17-6-940 tarihine müsadif pazartesi 
eiinü saat 11 de rektörlük binasında müte
şekkil komisyon tarafından ihalesi yapıla-
caktır. • 

4 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 

A. LEVAZIM AMIRLICJ 

içme suyu alınacak 
Ankara I.evaZ1m Amirlitı Satın Alma 

2 - On bir bin altı yüz otuz iki (11632) 
lira (94) kuruş keşif bedelli bu işin ihalesi 
27-6-940 perşembe günü saat 5 de vilayet 
makamında toplanacak olan daimi cncü -
men tarafından yapılacaktır. 

9 - Teklif mektupları eksiltme saatin -
den bir saat eveti olan saat 14 de komis -
yon rlyaseine tevdi edilmiş bulunmalıdır. 

10 - Taliplerin ehliyet vesikaları ile 

S - Daha fazla izahat ve parasız şartna
Komisyonundan : 

me almak istiycnlcrin daire müdürlüğün~ 
1260s 

l - 300.000 litre içme 8Uyu açık eksilt· 

3 - Muvakkat teminatı 873 lira 50 ku
nı tur. 

4 - İstekliler eksiltmeye girebilmek i -
çin ıhale gününden en az sekiz gUn evci vl
liyete müracaatla ehliyet vesikası almala
n mecburidir. 

S - Talipler bu işe ait şartn:ıme ve sai
reyı her gün vilayet daimi encümen kale -
minde ve nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunun ikin
ci ve üçüncü maddelerinde yazılı vesika -
larla birlikte teminat ve teklif mektupla -
rını 22 inci madde veçhile ihale saatinden 
bir saat cvclinc kadar vilbet daimi encü -
meni reisliğine vermeleri ve postada 

müracaatlan. (4910-2904) 12900 

Ahir inşa ettirilecek 
Konya Harası Müdıirlüğünden: 

Keşif bedeli (20458) lira 83 kuruş olan 
inek ahırı i~aatı lS-6-940 tarihinden iti· 
baren on beş gün müddetle ve kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (1534) lira (41) ku· 
ruş olup hara veznesine yatırılacak ve ek
siltme 1/7/940 tarihinde pazartesi gunü 
saat 15.30 da Konya hara merkezinde mil· 
teşekkil inşaat komisyonunda yapılacaktır. 
Proje ve şartnameleri hara müdürlüğünden 
ve Konyıı. villiyct veteriner müdürlüğünden 
bir llrn bedel ile verilir. 

müracaatları (2573) 

• 
BEDEN TERBİYESi GENEL D. 

Mütercim aranıyor 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü -

ğünden : 
Açık bulunan bir ingilizce ve bir 

fransızca mütercimliğine talip olanla
rın müsabaka imtihanları yapılmak ii
zere 17 haziran pazartesi günü sabahı 
saat 9 da Neşriyat ve Propaganda mü
dürlüğüne müracaatları. (2847) 12842 

Muhtelif yiyecek alınacak 
lstanbul Sıhhi müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan 

Cin.si 
Ekmek 
Fınmeala 

Knrrunruı etl 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Süt 
Ktl.se yoğurdu 
Kilo yoğurdu 

·ı.ıutfak yumurtası 
GUnlUk yumurta 

Sadeyağı 

Zeytinyağı 

Zeytin 
Zeytin 
Beyaz sabun 
Yeşil sabun 

Tereyağı 

Azı 

705000 
31000 

82500 
61000 

8900 
68000 

159000 
10500 
14000 

280000 
190000 

29500 

Çoğu 

Si2000 kilo 
44500 .. 

99000 
85000 
15000 
89000 " .. 

187000 .. 
16000 ndet 
lSWO kilo 

3SOOOO adet 
255000 .. 

Muhammen 
fiyat 

Ku. Sa. 
10 25 
15 

55 
68 
54 
40 

12 
o 

18 

2 
4 00 

38200 kilo 180 

18200 25000 kilo 62 
WOO 7500 ,. 22 
5250 7300 .. 28 

24400 32500 .. 37 
11550 1 i850 .. 26 

4250 5300 .. 125 

Kuru kaysı 2300 3350 ., DO 
Kuru faStılye çalı 25000 30000 .. 26 
Kuru fasulye horoz 13100 l6i00 ., 28 
N lhut 25300 32000 ., 20 
Pırınç 35000 45000 ,, 30 
Pirinç 48200 64000 ., 32 
Y şll mercimek 1400 2000 ., 22 
Kırmu:ı mercimek 11050 16400 ., lS 
Kuru UzUm 12100 15900 ., 25 
Kuru barbunya lSf.00 24600 ., 20 
Kuru soğan 35500 49000 .. 7 
Patates (battal) 40000 50000 ., 8 
Patates (kaba) 48000 61000 ., 9 
Bulgur 42500 4 500 ., 14 
Sorfa 19300 24500 ., 6 
Domates salçası 25110 8900 ., 28 
Tuz 25500 31000 .. 6 

:Muvakkat 
teminat 
L1. Ku. 
7204 13 

ll05S 75 

1992 75 

1430 63 

3724 50 

2689 50 

534 3S 

6921 76 

Şartname 

bedell 

480 

738 

133 

Şekli 
kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

249 kapalı 

180 kapalı 

kapalı 

462 kapalı 

Eksiltme tarihi 
26. 6. 940 çaroamba snatıo 

26. 6. 940 çarşamba saat 15,30 

28. 6. 940 cuma saat 15 

28. 6. 940 cuma saat 15,80 

3. 7. 940 çarııamba saat 15 

3. 7. 940 çarıırı.ınba saat 15,30 

3. 7. 940 çarşamba saat 16 

:'.'i. 7. 940 cuma saat llS 

-~~~~~~~~~~-~~-----~--~---·~~~~~~~~~-~~~~~~~~-

Toz şeker 
K sme ııeker 

M krırna unlu 
M 1 ~rnıı i'"l'Jllkll 
$""hrlyc unlu 
Ş l•rfve irmikli 
Pir nç unu 
Un 
Kııslrns 

İrmik 

64400 82000 .. 37 
4000 6000 .. 40 

20000 21\000 .. 21 
7500 10 00 .. 26 

15000 20000 .. 21 
2 00 3800 .. 26 
5150 6550 " 25 

21300 29100 .. ıs 
700 850 .. 26 
900 1450 .. 25 

B vaz p ynlr 8250 11200 ,, 45 
Kn.ş:ır p ynlrl 4200 5400 ., 80 

2455 50 163 kapalı O. 7. 940 cuma saat 16 ------ ~--~-

1551 53 kapalı ıo. 7. 940 çarşamba sn.at 15 

702 kapalı 10. 7. 940 çarııamba saat 15,30 

Sıht müesseselerin 1940 yılı lhtıyaçlnn olbaptakl şartname ıe numuneleri veçhlle eksiltmeye konulmuştur. 
ı - F:ksiltme Çağaloğlunda Sıhnt ve İçtimai Muavenet mUdUrlUğU binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksıltmenln şekli. glln ve saatleri, muhammn fiyat, muvakkat garanti mlk darları karşılarında gösterllmtııtır. 
3 - Kap:ılı zartla yapılacak ekslltme le. için ihale saatinden bir sant evet istekliler teklifi havi ve ağzı mUhUrlU zarfları

nı makbuz mukablllnde komisyona verme lerl lAzımdır. Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı hem de ı-akamla ya
:r.ılmruıı knnıınt mccburlyettcdlr. 

4 - İstekliler umum mUesseselerln btl tün ihtiyaçları veya bir müessesenin bir §artname dahilinde bulunan bUtlln ihti
yaçları ıc;ln teklifte bulunacaklardır. 

5 fstcklller 1940 yılı ticaret odası veslkaıılyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve muvakkat garanti makbuz veya 
lruıkn mektuplarını kApalı •zarfların fc;erhlne koymaları lAzımdır. 4699) 12771 

meal 21-G-940 saat 15 de Ankara Lv. Amirli-
ği satın alma komisyonunda ycıpılacaktır . 

2 - :Muhammen bedeli 11150 llrn, ilk te
mlnntı 14G lira 25 kuruştur. Şartnamesi ko-
misyonda gör{i)Ur. (2696) 12695 

Arpa kırdırılacak 
Ankara 141'.'Vazım amırlığı satın alma KO: 

l - 700 ton arpa kırdırılması açık ek
siltmesi 22/ 6/ 940 saat 11 de Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4200 lira ilk te
minatı 315 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. (2695) 12705 

Tabure iskemlesi yaptırılacak 
Anklır.ıı Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 100 ııdet tabure iskemlesi yaptırıla

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17-6-940 saat 
14 de Ankara Lv. amirliği satın alma ko • 
misyonwıda yapılacaktır. 

2 - Muh:ımmen bedeli 350 lira, kati te
minatı 53 liradır. 5vsıı.f komisyonda görü -
lür. 

(289P) 12896 

Tahmil ve tahliye işleri 
Ankara LcvnZ1m Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 15000 ton vagonlardan tahmil tah. 

liye pazarlığında talip çıkmadığından tek
rar pazarlıkla eksiltmesi 20/6/940 sııat ıs 

de Ankara Lv. amirliği satın alma komis • 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli S250 lira ilk te -
ıninatı 393 lira 7S kuruştur. Şartnamesi ko-
misyonda görülür. (2897) 12894 

lKTISA T VEKALETi 

Benzin alınacak 
lktısat Vekaletinden : 
1 - (5000) litresi makam otomobi

li ve (2000) litresi motosikletlel'!! ait 
olmak üzere (7000) litre benzin satın 
alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli (1750) 
lira ve muvakkat teminatı (131) lira 
(85) kuruştur. 

3 - İhale 27 haziran 940 perşembe 
günü saat {10) da levazım müdürlü
ğünde toplanacak olan satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin şartnameyi görmek 
ve % 7,5 111uvakkat teminatı yatırmak 
üzere levazım müdürlüğüne müraca
atları ilfın olunur. 

12779 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Memur alınacak 
Ankara P. T. T. Umıımi Mudurlujandın 

İdarenıize ,-iıkuk, lise ve orta ukul ınuanlum· 
dan müsabaka ile mtaıar alınauıktır. 

Bu miiıııbııl<alar İttirilı İçin arıınacal< vesikala
rın neri ve mahiyeti her vüiyetin P. T. T. merkez 
miidürliiklerindeo ofrcoilir. 

lmıilıanlara viliyet merkezlerinde, orta olıal me· 
zııaları İçio 3 lcmmuz 940 çarıaınba. lise meııınla
rı için 5 lcııımuz 940 cııma ve yüksek okul munn
ları için 8 tc1ı1muz 940 pazarlesi ıünleri saat tııaı 
(9) da bııtlaaualıtır. 

Talipltrio evrakı müsbitelerini tamamlayıp 'fili· 
yrt P. T. T. miidürhıklerioe müncıt1lla uım n 
aclıeıleriıü ka1dettiııneleri lüzum• ÜiD oluour. 

(2670) 12671 

BAŞVEKALET 

Matbaacılara 
Başvekalet istatistik Umum Müdürlü· 

ğü Eksıltme ve ihale Komisyonundan: 
ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltme ve 1-

lıal esi yapı 1 acak ol ar 353 forma tıLlımln e
dil en 10 aylık harici ticaret istatistik mec· 
muaları bastll ılacaktır. 

:. - 16 sayfalık beher formıısına 30 lira 
fiyat tahmin edllmiı.;tlr. Eksiltmeye lştirD.k 
ed kil: <;O 7,5 hesabiyle 795 liralık mu· 
vakknt teminat ıcsllmsı vermeleri !Azım· 
dır. 

3 Ekslltmet haziran 1940 ıı.yınıL lS 
•nC'i salı gUnU saat 15 tet istatistik umum 
mUdUrlllğU binasında toplanacak olan ko· 
misyonda ) 1pılacaktır. Eksiltmenin nçıl 

ındın bir snn• eveı zarfJnnıı lcQmisyon 
• ı r vcrllmesl L\zımdı: Bu bııptaki 
rt11.,,.,, .. ltom1s· 'I kdtlpllğinden ıq•"nPbl· 

lir. (2596) 12642 

Matbaacılara 
Başvekalet lstatıstık Umum Müdürlü-

1;Ü Eksiltme ve !bale Komısyonundan: 
1 - Açık eksiltme vcı lhl\le usullyle 

1939 senesi ikinci, UçUnc:l ve dördUncU kt
ım lınrlcl tlcıırct istatistik yıllıklarından 
" n ... h.,s~ırılncaldır. ' 
2 - 60 forma ve 16 sayfalık beher for· 

m'ISl kin 35 lirn tahmin olunan bu eserler 
için rt,. 7 5 hf'sablvlr ırıS llrnlık muvakkat 
teminat veslkıısı verllnıelc Uızımdır. 

3 1 imle ı !)40 s nrsi h ızlraıı ayının 
18 inci salı gUnU saat 15,30 da umum mU -
dllrlllk binasında toplanacak olan lrnmis -
yonda ııçılacaktır. NUmune dairede görUIUr 
Ve §llrtname komisyon kdtlpllğindcn iste -
neblllr. (2597) 12641 

Matbaacılara 
Başvek8let istatistik Umum Müdürlü

ğü Eksiltme vet ihale Komisyonundan: 
1 - Açık eksiltme ve 1hnle uııııliyle 

1940 senesi umumt nU!us snyımı için 
25 - 200 sayfalık 68 x 100 1/ 16 ebadında 
274600 adet: sayım defteri bııstırılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel :5000 liradır. 
Muvakkat teminat olarak % 7,5 kuruş 
hesabiyle 375 liralık banka mektubu veya 
hazine makbuzu verilmesi 111.zmıdır. 

3 - İhale 1!140 haziran ayının ıs inci 
sah gUnU sauı H,30 da istatistik umum 
mlldUrlllğU blnnsınclu. tııplnnacnk olan ko· 
misyonda yapılacaktır. Niinıune ve r;ıartna
ıne bedelsiz olarak komisyon kl\tipliğlnden 
lstmeblllr. (250S) 12640 

DAHiLiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Vekalet makam otomobili için açık 

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

şartnamesinde yazılıdır. Eksiltme 
27. 6. 940 perşembe giinli saat 15 de 
vekalet binasında toplanacak, satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin eksiltmeye girebilmek için 
2490 sayılı kanunda yazılı şeraiti haiz 
ve vesikaları hamil bulunmaları la
zımdır. İstekliler şartnameleri para
sız olarak her gün vekalet levazım 

müdürlüğünden alabilirler. 
(2783) 12780 

OKULLAR 

Bir aşçı aranıyor 
Harp Okulu Komutanlıfından : 
Hnrp okulu aşçıba5rlığı münhaldir. İyi 

bir aşçı temin edilmesi maksadiylc 75 lira 
ücretli bir aşçı deneme ile alınacaktır. Ta
liplerin 20-6-940 tarihine kadar okula mü -
racaatları. (2852) 12845 

NAFIA VEKALETi 

Şose inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 
1 - Siirt - Bitlis yolunun Siirt - Hay -

dar köprüsü kısmı ile Kurtalan iı;tasyonu -
Bıışur kopriisü iltisakı yollarının 56 kilo -
metreden ibaret tesviyei türabiye, sınai i
malat ve şose inşaatı (800.311) lira (80) 
kuru5 kc:ıif bedeli üzerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 23-6·940 tarihine müsa -
dif cuma günü saat 15 te Nafıa Vekaletinde 
şose ve köprüler reisliği odasında yapıla -
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütc
f erri diğer evrak Diyarbakır ve Siirt Na
fıa müdürlüklerinde görlilcbileceği gibi 
(4.000) kuru~ mukabilinde ııoscler reisli • 
ğindcn alınabilecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli -
lerin eksiltme tarihinden en az sekiz ırün 
eve! bir istida ile Nafıa Vekliletine müra
caat ederek bu gibi işleri yapabilecekleri
ne dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

S - isteklilerin ticaret odası vesikası 
ile (35.263) liralık muvakkat teminatları -
nı havi olarak 2490 sayılı kanunun tariiatı 
~aircsinde hnzırlıyacaklan kapalı zarfla • 
rını ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at evcline kadar komisyon reisliğine mak -
buz mukabilinde venncleri muktazi olup 
posta ile gönderildiği takdirde, postalarda 
olacak gecikmeler ve mühürsüz zarflar kcı-
bul edilmez. (2778) 12803 

Kanal inşası 
Nafıa Vekiletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Manisada kum çayının bir tahliye 

yatağı ile Marmara golüne akıtılması ame
liyatının keşif bedeli (145.S6S) lira (66) 
kuru$tur. 

2 - Eksiltme 28/6/940 tarihine rastlıyan 
cuma glinli saat 15 de nafıa vekaleti su iş
leri rciı;liği ı;u eksiltme komisyonu odasın· 
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekiler, eksilme şartnıı.mesi, mu· 
kavele projesi bayındırlık işleri genel şart
namesi, fenni şartname ve projeleri (7) 
lira (28) kuruş mukabilinde su işleri reis
liğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin (8.S28) lira (28) kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve eksiltmenin ya. 
pılacağı günden en az sekiz gün evci el· 
!erinde bulunan vesikalarla birlikte bir di
lekçe ile nafıa vekaletine müracaat ederek 
bu i~e mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri &art· 
tır, • 

Bu müddet içinde ves k3 ;~ 
lunmıyanlar eksiltmeye .iştır e~ 

S - İsteklilerin tcklıf ıı:ı11 kinci maddede yazılı saattj
1 

veline kadar su işleri ~cıs dıf 
mukabilinde vermeleri ıazı~ıb 

Postadıı olan gecikmeler 
(2626) 

Muhtelif 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksıltmeye konulan ış: guıi' 
1 - Malatya'da surı:;u re ıf-

kanal, açık tünel, imliitı sıııab 
derme regülatörleri ışletrrı~. ıd 
atı keşif bedeli (315.000) 1~ n 

2 - Eksiltme 1-7-940 tarı 
pazartesi gunu saat 15 de ~ 
su işleri rcisligi su cksiltrrıe 1' 
dasında kapalı zarf usutiyle rt 

3 - İstekliler, eksiltme .şa rı 
kavele projesi bayındırlık ışl~ıe 
namesi, fenni şartname ve pr 
7S kuruş mukabilinde su işleri 
alabilirler. le i 

4 - Eksiltmeye gircbilrrıe k~· 
!erin (16.350) liralık nıuv~•'' 
vermesi ve eksiltmenın yapı b 
en az sekiz gün evci ellerindeııe 
sikalarla birlikte bir diJckçe·şe 
kliletine müracaat ederek bu 1 b 
mak üzere vesika almaları 'fC 

ibraz etmeleri şarttır. ııl 
Bu müddet içinde vesiko k 

lunmıyanlar eksiltmeye iştıri e) 
5 - İsteklilerin teklif 111 b 

kinci maddede yazılı snat:en tll'
veline kadar su işleri reisliı:ıne 
kabilinde vermeleri llizımdıı;: lı' 

Postada olan gecikmeler .. ıı 
(2629) ~ 

Yeni on paralrklllt 
Maliye Vekaletinden: stıll~ 
22:i7 ve 2461 numaralı it br 

blnce darbedilmekte bulunan dtll 
rtılıklnnn 12. 6. 1940 tnrfblD 
tedavuıe vnzedllc~ği no.n ~ 

Yozgat asliye hukuk 
hakimliğinden : 

Yozgat hazinci maliye vel'\ 
Hüsnü Cingiz tarafından yoı~ıe 
Parııvun ve boyacı Vahan ıı.le~,'5' 
lan Y ozgatın Eskipazar ınalıS ~e f 
ermeni milliyetinden MığırdıÇ e ı< 
!arından hazineye müntekil lı3~c 
!inden alacak ve meni müdalı~ 
muhakemesi sırasında Vahan tt 
rılan davetiye gösterilen adr~ 4e 
madığından dolayı bilatebüı: 1~ 
ve mumaileyhin oturdugu yer ? 
olduğu için ilanen tebliğat ic~t 
hakemenin 3-7-940 çarşamba 63 sııt' 
kına karar verilmiş oldur;undp.11 b 
ve saatte mahkemede hazır e 
takdirde gıyabında muhakc1I1e~I 
lunacağı ilin olunur. 2 

Eskişehir sulh hukuk 
mahkemesinden : 
Gündoğdu hanında HaJıcı ~~ 

Resul tarafından orta maııııll 1, 
Hüseyin evinde karısı Medilıtı. 1~ çılan boıı:ı.nma davasının yııP1 

ve muhakemesi sonunda: ı·} 
·ı li 

Taraflar arasındaki gcı;iın51 ııe' 
twıa binaen bo5;ınmalanna ve ıı: 
de birer sene müddetle evlen~ 
masarifi muhakemenin taraf! 6.ıt 
ne temyizi kabil olmak üzere ~I 
rihinde 752 sayı ile karar ve raıı 
ğundan d5.vacı Mecit oğlu ReS11~ 
rihindcn itibaren 15 gün için~rıtı 
!arma mümcatı.t etmcdiCi t~ ~ 
mczkilrun kesbi katiyet etrnıl r> 
ğını bilmesi ilam sureti m:ıkaıtı~3• 
mak üzere illin olunur. ~ 

Ankara asliye ikinci htı 
mahkemesinden : ~1 

Ankara defterdarlığındıı uf 
ni, mahkemeye müracaatla ~ 
zıh Ali Rıza adının Hiza "'·e 
değiştirilmesini istemiş ~ı 
mahkemesi sonunda Riza A t 

değiştirilmesine ve nüfusa·c:rı 
11. 6. 940 tarihinde karar " ı 
Janolunur. (2907) 

misyonundan : 
1 ıır 1 

1 - 5 adet seyyar etüv pli~ (l2 
rılacaktır. Muhammen bedelı ııl 
olup kati teminat miktarı ıso00 1i zarlığı 20/6/ 940 perşembe gUI1 ' 
hava satınalma komisyonu~dn eJı: ;p' 
İsteklilerin şartnameyi gört11 sıı~'' 
gün öglcden sonra komisyoJlll fi" 
rı. İsteklilerin muayyen güıı.v~e )tO 

ti teminat ve kanuni bc!gcl~ 
da bulunmaları. (2892) 

·ııdılfll" 
Zayi - Ankara müstakil JB ıs 

rundan 4-11-935 tarihinde. alr.ıt)'tll 
askerlik tezkeremi kaybcttı111· ole! 
lacağımdan eskisinin hiıknıU Y·ıJ' 

Ankara belediye otobiisJerdoİ 
lu biletçi A. Vasıf oğlu _A 
Fahrettin Çokbilgin ~ 

~·' HUKUKA AlT ff. 
IÇTIHA TLA~l içt 

Medeni kanuna nit teıtıY1ı 
84 sayfa; 450 içtihat; 70 kurııŞ· jçt 

Borçlar kanununa ait tcnıY•J: 
86 sayfa; 350 içtihat; 60 kurııt· .. ııııJ 

• ıc•·· Ticaret, İcra 1 fllis, Hususı t S 
içtihatlar: 120 sayfa; 728 içtitıı 

11
' ti' 

ıc• Hukuk usul muhakemeıerı 1 • 

içtihatlar: 100 sayfa; 563 içtılı• 
Vazife, salahiyet, hususiyı:t.(ll 

mütckaddimc, müdahale rnıı~ıtjr 
delil üzerinde toplamalar, dor~O ~ S 
alınırsa posta ücreti dn.hil 2 .;t 

1 
Satış yeri: Ha:iet kutüphane~ı f ' 
c:aı!desi 82 No. da Hasan. Te e 



il bıl' Un 

ULUS -7-

Eşya nakliyatı 
1 - Kor mıntakası dahilinde temmuz 

940 b8§ından birinci kAnun 940 sonuna ka
dar 10000 ton eşya naklettlrllecektır. Nak
liyat kapalı zar! usulUne tev!ıkan yapıla
caktır. 

Er kundurası alınacak 
Konya Kolordu Satm Alma Komisyonun

dan : 

zarfla satm alınacaktır. Eksiltmesi : ı 
2-7-940 sah gunü saat ıı dedir. 1lk temi - ______ K_A __ z_A_L __ AR ____ _ 
natı: S62,S lira olup nümun.e, evsaf ve şart
name komisyonda gorüliır. Taliplerin mu
ayyen vakitten bir saat cveline kadar zarf
larını M. M. V. Sa. Al, Ko, na vermeleri. 

ASKERlFABRIKALAR 

2 - İhalesi 27. 6. 940 perşembe gUnU sa
at 16 dadır. 

3 - :Muhammen bedeli 280000 liradır. 
İlk teminatı 21000 liradır. 

1 - Kor birliklerınin ihtiyacı için 20.000 
lira d:ıhilinde er kundurası eski miıteahhi -
di nam ve hesabına pazarlık suretiyle sa -
tın alınacaktır. (290ı) ı2897 

Tamirat yaptrırılaca.k 

Elektrik fen memuru aranıyor 
Karamıın belcdıyesınden : 
Beledıyemıze aıt elektrik tesisatında ça

lıştırılmak uzere birıncı veya ikinci sınıf 
bır elektrık fen memuru alınacaktır. 

Aylı~ ucreti 120 lıradır. 

300 Ton toloul alıncak 
Askeri Fabrıkalar Umum Mudurlu Ü 

Merkez Satın Alma Komısyonundan : 

4 - Şartnamesi İstanbul, Anlmra Lv. 
li.mlrllkleıi satın alına komisyonlarında ve 
Erzurum kor satın almasında mevcuttur. 
Her vakit görUleblllr. Şartname postadn
dır. 

2 - Evsaf ve hususi şartları Ankara, İs
tanbul, Konya Lv. amirlikleri satın alma 
komisyonlırindadır. İstekliler her gun ça
lışma saatlarında okuyabilirler. 

M. M. VeJ:ilctı Satrn Alma Komisyo -
Nafıa vekiletının bu sınıf fen memurlıı

rınd ra~ ı evsaf ve vesaıki haiz oıanla
rın 30 6 940 tarıhine kcı.do.r ellerindek: ve
sn"kle ş fahen veya tahrıren karaman be
lediye reisligine muracaa.tları ilan olunur. 

Tahmin edılen bedeli (91.650) Jıra olan 
300 ton toloul askeri fabrikalar umum mu
dtlrlugu merkez satın alma kom syonunca 
28 6 1940 cuma gunu saat 16 da kapalı 
zarfla lhale edıleccJ.:tir. Şart mo ( 4) !ı
ra (S9) kuru mu .ab lınde ko yonda:ı 
verilır. ToJiplerın muvakkat te nat ol n 
(5832) lira (50) kuru u havı te lıf mek
tuplarını mezkur gunde s at ıs e kadar 
kom"syona vermeleri ve ken lerın n de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 m de erın
deki vesaikle komısyoncu o m dık arına 
ve bu işle alakadar tuccardan o du larına 
dair ticaret odası ves kas yle me r g n 
ve saatte komisyona muraca t ı. (2784) 

nundan : 

15 - İsteklilerin muayyen gUndc ve mu
ayyen saatten bir aaat evc>llne kadar tek
lif zarflarını Lv. timlrllğl sntın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2171> 12753 

Koyun eti alınacak 

3 - Kati teminatı 3000 liradır. 
4 - Pazarlısı 1-S - Haz. - 940 günü saat 

10 da Konya kolordu binası içindeki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İstekli -
!erin gun ve saatinden evci kati teminat -
lıı.rını kor veznesine yatırm15 bulunacak -

Keşif bedeli S7ı lira olan tamirat pazar
lıkla yaptırılacaktır. Pazarlıgı: 19-6-940 
çarşamba gunu saat 11 dedir. Kati temina
tı: 851i rn 65 kuruş olup keşif komisyonda 
göruhir. Taliplerın muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al, Ko, da bulunm lan. (2902) 

"4802-2832" ııssı 

Tashıh - 1 ı haziran 940 tarihli niısho. -
mızda çıkan Ankara Asliye 1. ci hukuk 
mahkemesine ait ve İkbal Gozetliğ!n di -
vasına ait ilandaki mahkeme gunu 24-6-940 
pazartesi olacak yerde sehven 26-6-940 o -
larak yazılmıştır. Tashih olunur. 

lstanbul Komutanlık Satın Alma Komis
yonundan : 

!ardır. (2912) 12902 

Sığır eti almacak Haydarp:ı.şn askeri hastanesi için 92000 
kilo koyun eti kapalı zarf usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
46000 liradır. İlk teminatı 34SO liradır. Mtl
nakasası 28-6-940 günü saat ı6 dadır. Şart
name her iş günü İstanbul'da komutanlık, 
Ankara ve İzmir'de Lv. llmirlikleri satın 
alma komisyonlarında gorülebilir. İstekli
lerin teklif mektuplarını 28-6-940 guuiı sa
at ıs e ir;ıdar İstanbul'da Fındıklı'da ko -
mutanlık satın alma komisyonuna verme -
leri. (2797) ı 2788 

Süt, yoğu.-t alınacak 
lstanbul Komutanlık Satrn Alma Komis

yonundan : 
Hay.:larpaşa askeri hastanesinin bir se -

nelik 70.000 kilo siıt ile 66.000 kilo yoturt 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
fıulmuı;tur. Eksiltme 29-6-940 gunu saat 12 
dedir. Muhammen bedelleri sütun 10500 yo
ğurtun 16SOO liradır. Süt ve yoğurt ayn ay
rı taliplere de ihale edilebilir. İlk teminat 
siıt için 787 lira 50 kuruştur. Yo urt için 
ı237 lira SO kuruştur. Şartnameler her giın 
komutanlık satın alma komisyonunda gö -
rülebilir. İsteklilerin 29-6-940 günü saat 
11 e kadar teklif mektuplarını makbuz kar
şılığı İ5tanbul Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2798) 

12789 

lstanbul Komutanlık Satrn Alma Komis
yonum/an : 
Komutanlık birlikleri senelik ihtiyacı i

çin 450.000 kilo sığır eti kapalı zarf usulu 
eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 
4 temmuz940 guniı sn.at 16 dadır. Muham -
men bedeli ı66500 lira olup ilk temin:ı.tı 
9S7S liradır. Şartname her gun iş gıinü An
kara ve tzmir levazım amirlikleri ile İs
tanbul komutanlık satın alma komisyonun
da goruleb"I r. lsteklılerin teklif mektup
larını belli cünde ihale s!l.atinden bir saat 
eveline kıı.d r 2490 sayılı kanunun istedigl 
vesikalarla b"rl"kte Fındıklı'da komutanlık 
satın a'm3 komi yonuna makbuz karşılışı 

teslim etmeleri. (2913) 12903 

MJLL) MUDAF AA VEKALETi 

Gaz ldrofil alınacak 
M. M. V ek ·1etı Sarrn Alma Komısyo -

nuncfan : 
Kapalı zarfla eksı itmeye konularak 17 

mayıs 1940 t rıhınde ihale edilccebi ilan 
olunan beher metresine ıs kuruş fiyat tah
min edılen 500 bin metre gaz idroFile ek
siltme gunıi istekli bulunmadıgından i:ibU 
ihtiyaç 17 haziran 940 pazartesi gunü pa • 

ı2898 

Satılık katır 
M. M. VcJ,Jilcti Satın Alma Komisyo

nundan : 
V. D. Md. nce çuruğe çıkarılan b r katır 

satılıktır. Taliplerin 17-6-940 ra artesi 
giınü saat 11 de M. M. V. Sa, Al, Ko, da 
bulunmaları. (2903) 12899 

ANKARA BELEDiYESi 

Kiralık dc-polar 
Ankara Beledıyesınden: 

ı Hnplsane eivarındrı bulunan fi ad t 
enkaz deposu tarı hı lhah:den ltibaı en 30 5. 
941 tarıhıne kadaı nyıı ayrı kıra;> n v rıl 
mck lizere on beş ~ın madd ti açık art
tırmayn konulmuştur 

2 Beherinin muhammen kıymetı 
(120 ı lımdır 

3 Behrrlnln temınatı ı 9 ı lırndır. 
4 - Şartnnm<"slnı ıı:örmck istly nl rm 

her gUn cııcllmen kal mın ve 1 t kili nn 
de 25 6. !140 sah ı;lnli saat 10.30 da bele
diye encUın nine mlıracaatları ı 2708 ı 

1270i 

Sayın Ankara halkına 
A nkartı Belediyesinden : 
Evelce ilan edildigi veçhile beledi

yemizin Ycnişehirdeki buz fabrika
sında fabrikadan teslim alınmak şar
tiyle şu tarife üzerinden buz satıl
maktadır: 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Tahmil ve tahliye münakasası 
D. D. Yollan Satın Alma Komısyonun

dan: 
Derince limanının 11 ameliyeden ibaret 

ola'l ve 32907 lıra 90 kuruş muha.mmen be
dellı ve 226404 ton muhammen maniplas
yon torl Jlı tahmil ve tabliye l§i bir sene 
ı uddet e \ e kap ılı znrf usuliyle munaka

saya konmu tur. Her nmeliyenın beher to
nu kaçar kuruşa yapılabılecegi şartnameye 
merbut fıat li te ınde gosterilmi5tir. 

Munakasa 21 6 940 tarihine rasthyan 
cuma g nu saat l ı de Haydarpaşada gar 
binası dahılınde birıncı işletme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. Taliplerin 2468 li
rıı 9 kuruş muvakkat temınat ile aynı gun 
saat 10 a kadar komisyon kalemine teklif 
m ktuplannı v rmelcri l!zımdır. Bu işe 
aıt ş t ameler Ankarada 2 inci işletme 
mu iır u unden, lzmırde 8. inci işletme 
mudürlu unden. Haydarpaşa'da liman baş 
mufettı~I ınden parasız olarak alınır. 

("434512523) 12S91 

Nakliyat yaptırılacak 
D. D. Yoll n Satrn Alma Ko.: 
M ı e cretı (7541SO) lira 

12824 

Satılık sandalya ve masalar 
Askeri Fabrikalar Tekaut Sandı ı Reıs • 

/işinden : 
Kırıkkale askeri fabrikalar te 1ut sandı

gına ait ve mahalli istimallerı olmıyan 
üstleri lineleomlu yemek mas sı ile ı3o 
kadar yerli hezaran yemek sandalyası muza 
Yede ile satılacaktır. Taliplerın 28 hazıran 
-940 tarihinde Kırıkkalede mute ekkil he -
yete müracaatları. (2863) 128SO 

14 kalem ceman l 6ı ton maden 

yağı alınacRk 
Askeri Fabrıkalar Umum Mudurluğü 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edılen bedeli (44.2SO) olan 14 

kalem ve ceman 162 ton maden y gı Askeri 
Fabrikalar Umum Mudurluğu Merkez sa -
tın alma komisyonunca 26-6-940 çar amba 
gunü saat ıs te kapalı zarfla ihale ed le -
cektir. Şartname (2) lıra (22) kuruş mu -
bilınde komısyondan verılir. Talıple n 
muvakkat teminat olan (3318) lır (7S) ku
ruşu havi teklif mektuplarım mezkQr gun
de saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaıkle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tuc
cardan olduklarına. dair tıcaret odası ve -
sikasiyle mezkQr gun ve saatte kom y na 

Koyun eti alınacak 
lstanbul Komutanlık Satrn Alma Komis

yonundan : 

zarlıkla satın alın:ıcağından isteklilerin 
muhammen bedel olan ıs kuruş üzerinden 
on bin liralık kati teminatlariyle birlikte 
pazarlık gün ve saatinde Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

Kuruş 

olan takriben ( 325.500) ton maden kömti
runun F.re lı komur havzasmclın muhtelif 
Turk limanlarına naklettırilmesi işi 28.6. 
1940 tarihli cuma gunu saat IS de Ankara
da ıdare binasında kapalı zarf usuliyle ek
sıltmeye konulmuştur. 

muracaatları. (2704) 127SS 

Giımiışsuyu askeri hastanesi için 45000 
kilo koyun eti kapalı zarf usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
21600 liradır. İlk teminatı 1620 liradır. Mü
nakasa 28-6-940 gunü saat 1 ı dedir. Şart -

(2421) 12476 

Diş malmesi alınacak 
M. M. Vek31etı Satın Alma Komısyo-

nundan: . 

A) Beş kalıba kadar beher 
kalıp 25 

B) Beşten on kalıba kadar 
beher kalıp 22 

C) Ondan yirmi kalıba ka-
dar beher kalıp 20 

D) Yirmiden fazla beher 
kalıp 18 

Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 
(339ı6) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun itayin ettigi vesikaları ve teklifleri
ni aynı gun saat ı4 de kadar komisyon re
isli ine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler beş liraya Ankara ve Hay

darpa a v eım<:lerinde satılmakta.dır. 
(2773) 12823 

1 Adet yol silindiri alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mudurlu 11 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

name her iş günu 1stanbul'da komutanlık. 
Ankara ve İzmir'de levazım amirlikleri sa
tın alma komisyonlarında görülebilir. İstek
lilerin teklif mektuplarını 28-6-940 giinü sa
at ıo a kadar İstanbul'da Fındıklı'da komu
tanlrk satın alma komisyonuna. vermeleri. 
(2799) 12790 

Hepsıne tahmin edilen fiy'ltı 3200 lı~a 
olan 69 kalem dış malzemesı muteahhıt 
nam ve ht"Sabma 2ı haziran 940 cuma gunu 
saat ı ı de Ankarııda M. M. V. satın al
ma KO. da pazarlıkla satın alınac~gındaı; 
ısteklılerin açık eksiltmeye gi~ebıl~~lerı 
için 230 liralık ilk teminatları ıle bırlıkte 
eksiltme giın ve saatında KO. da bulunma-
ları. (2658) 12666 

Benzin tankları yaptırılacak 
M. M. Vekfileti Satın Alma Ko. dan : 

Uhdesine ihale yapılmış müstakil 
lıir bayi yoktur. Arzu eden herkes her 
gün sabahları saat beşten on ikiye ve 
saat on dörtten yirmiye kadar dogru
dan doğruya fabrikaya müracaatla is
tediği kadar buz mübayaa edebilir. 

Memur alınacak 
D. D. Yollan Umum Mudurlülünden: 

1 D \!et demıryolları istasyon sını-
fında istihdam edilmek üzere mUsabaka 
ile orta mektep mezunlarından hareket 
m mur namzedi ve nsl<erllklcrlnl yapmış 
lise m zunlarındıın işletme ve hareket me
muru stajyeri alın caktır. 

Thmin edilen bedeli (7SOO) lira ol n 1 
adet buharlı yol sılindiri askeri fabrıkal r 
umum müdurlugu merkez s tın alma ko
misyonunca 29. 7. 1940 pazartesi gUn t 
ıs te kapalı zarfla ıhale edılccektir. Şart
name parasız olarak komısyondan ver 1 r. 
Taliplerin muvakkat tc."llinat olan (S62) l -
ra (50) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkOr giınde saat 14 de kadar komısyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 s 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ves e 
komisyoncu olmadrklarına ve bu i le al -
kadar tiıccardan olduklarına dair ticaret o
dasr vesika iylc meı:kQr gun ve saatte o-

Sığıreti alınacak 
Lüleburgaz Askeri Satrn Alma Komis

yonundan : 

Ke§I! bedelı 12:1.964 lıra olan benzin 
ta.okları ınşııatı kapalı zar!la eksiltmeye 
konmuştur. r~kslltmesı 28. 6. 940 cuma gU
nU aant 11 dedir. llk teminatı: 7.548 lira 20 
kuru§ olup §:ırtnamesl, kcşlt" ve projesi 
630 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin 
muayyen vnkıtten bir s:ıat evellne kadar 
?.arflnnnı M. M. V. Sn. Al. Ko. na verme-

Şehir dahilindeki yirmi bir adet 
perakendeci dükkanlarında buzun ki
losu üç kuruşa satılmaktadır. 

2 Musabaknda kazanan orta mektep 
mezunlarına 60, lise mezunlarına. 74 lira 
ücret verilecektir. 

3 Müsabaka imtihanı lise mezunları 
için 2'i haziran cuma ve orta mektep me
zunları için 1 temmuz pazartesi gllnleri 
saat 14 te Haydarpaşa, Sirkeci, Ankııra, 
Balık fr, Kays ri, Malatya, Ada.na, .Afyon, 
İ:?.mlr ve Erzunım hJletme merkezlerinde 
yapılacaktır. Mllracaatlar bu lolctme mU
dUrlllklerl ve istasyon ışefllklerince kabul 
olunur. 

misyona muraca:ıtları. (2802) 12825 

1950 ton teshin koku alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mıidurlu u 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
ı - Mikdarları 4SOSO, 4180, 6351 kilodan 

ibaret olmak üzere gösterilecek dert mahal 
için ceman 644000 kilo sıiır eti kapalı zarf 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

leri. (2i25) 12742 2 - 45000 kilo sığır eti tahmin bedeli 
1S7SO lira, ilk teminatı 1181 lira 25 kuruş. 
S4000 kilo sışır etinin tahmin bedeli 18400 

lira ilk teminatı 1407 lira 50 kuruş 186000 
kilo sığır etinin tahmin bedeli 6Sl00 lira, 
ilk teminatı 4S05 lira 350000 kilo sıfır eti
nin tahmin b~deli 122500 lira ilk teminatı 
737S lira.dır. 

3 - İhaleleri 26. Haz .. 940 çarşamba gü
nü saat 11 de Lüleburgaz askeri satın alma 
komisyonunda ayrı ayrı veya aynı ı;aatte 

yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları belli günde belli 
aaatten bir saat evel komisyon reislişine 
verilmiş veya posta ile gonderilmiş ola -
caktır. 

S - Şartnameleri her gün komisyonda 
görülebilir. (2770) 12752 

Odun alınacak 
1 - Mukaveleye baglanmak şartiyle sa-

tın alınacak Karııkosenin 61762S kilo lg
dırın 862700 kilo ve Kaızmanın 1.694.500 
kilo odunu kapalı zarlla eksiltmeye çıka-
rılmıştır. . . 

2 - Igdır odununa tahmın e<lılen bedel 
23293 lira ılk teminatı ı 747 lira.dır. . 

3 - Karaköse odununa tabının edılen 
bedel 15441 lira ilk teminatı 11S8 lira SO 
kuruştur. . .

1 
b 

4 - Koızman odununa tahmın edı en. e
del 38127 lira ve ilk teminatı ı860 lıra
dır. 

S - Eksiltmesi 3/temmuz/940 çarşam
bR günü snat ıs de tümen satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mck uplarım saat ı4 
e kadar komisyona teslim etmeleri şarttır. 

6 - Evsaf ve şartnamesi Kaızmanda 181 
kuruş mukabilinde diğerleri par.r:s.ı.z k?~or
dunun her yerinde her zaman gorulebılır. 

(2874) 1288S 

T e r e yağı alınacak 
lstanbul Levazım Amir/ili Satın Al

ma Komisyonundan: 
ı - 16330 kilo tereyağı alınacak~ır: Pa

zarlıklR eksiltmesi 18 61940 salı gun~ ~a: 
at 14 de Tophanede İstanbul Lv. li.mırlığı 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 17963 lira ilk :emi
natı 1347 lira 22 kuruştur. Şartnamesı ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni ve-
sikalariyle belli saatte komisyona gelme-
leri. (2876) 12887 

Sığır eti alınacak . 

Ocak ve kazan alınacak 
M. M. Vekaletı Sa.trn Alma Komısyo -

nundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı 600 l~ra 

olan uç tane vagon için yemek ocagı ıle 
bu ocaklar için beher kilosuna 200 kur"!ş 
fiyat tahmin edilen on iki tane muhtelıf 
ebatta bakır kazan ı7/haziran/940 pazar
tesi guniı saat 11 de pazarlık suretiyle sa
tın alınacaktır. İsteklilerin 396 liralık ka
ti teminatları ile birlikte pn.arlık gün ve 
su.atında Ankarada M. M. V. satın alma 
KO. da bulunmalrı. (2822) 12829 

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

nundan : 
1 - Beherine tahmin edilen fiyatı 160 li

ra olan 300 adet nakliye arabası 18-6-940 
sah giınü saat ıo da Ankara'da M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da pazarlrkla satın alınaca~ır .. 

2 - Kati teminatı: 7200 linı olup evsaf 
ve şartnamesi 240 kuruııa komisyondan a
lınır. 

3 - Arabaların hepsi bir talibe ihale e -
dilebileccği gibi yilzer arabalık partiler ha
linde ayrı ayrı talipler<: de ihale edilebile
ceğinden isteklilerin pazarlık gün ve saa
tinde verebileceklC'l"i miktar üzerinden kati 
teminatlariyle birlikte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (2789) 12799 

Anbalaj malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan: 
9 Kalem anbalSj malzemesi pazarlıkla 

sa.tın alınacaktır. Pazarlıgı: 1716/940 pa
zartesi günü saat 11 dedir. Katl teminatı: 
4S lira olup şartnamesi komisyonda görü
lür. Taliplerin muayyen vakitte M. V. Sa. 
Al. Ko. lıulunmala.rı. (2878) 12888 

Ark kömürü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı (6) 

altı lira olan 5.000 çift ark kömiırleri pa
zarlıkla. satın alınacaktır. Pazarlıgı: 22/61 
940 cumartesi gtlnu saat 11 dedir. Kati te
minatı: 4.SOO lira olup şartnamesi: lSO ku
ruşa komisyondan alınır. Taliplerin muay
yen vakitte M. M. V. Sa: Al: Ko. da bu-
lunmaları. (2879) 12889 

Benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan: 

(2793) 12785 

Karomozayık yaptırılacak 
Ankara Beledıyesınden : 
1 - Buz fabnkasında yapılacak karo • 

mozayık ferşiyatı i~i ıs gün muddetle n~ık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (1894) lira (SO) 
kuruştur. 

3 - Teminat (142) lira (9) kurustur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 28-6-940 cuma günü saat ıo.30 da bele -
diye encümenine mürncaatlan. (280S) 

12807 

G ÜMRÜK V E i N HiSARLAR V. 

Matbaacılara 
Gümrük ve lnhisarlar Vck8letin

den: 
1 - 20 forma tahmin edilen güm

rük tarife repertuvarının vekaletten 
verilecek nümuneye uygun olmak ve 
en çok 25. 5. 941 gününde teslim edil
mek şartiyle Ankarada bastırılması 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

Matbaa<:ı lara 
Gümrük ve lnhısarlar vekaleti~den: 
ı - Tarife tatbikatı adlı kurs kitabından 

ıo forma tahmin edılen 100 adedınin bastı
rılmaıı pazarlıga konulmuştur. 

2 - Pazarlık 26 6 940 çarşamba gunu 
sant 15 de vekalet levazım mudurlugilnde 
kurulu ııatın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Bu iş için 200 lira bedel tahmin e
dilmi:ı olup muvakkat teminatı ıs liradır. 

4 - Şartnameler her gün vekalet levazım 
mü.dürlügünde gorulebilir. 

4 - MUsabakaya lııtırAk şeraiti şunlar -
dır: 

A - Tbrk olmak, 
B F.cnebl bir kimse ile evli olmamak 
C - ıs yaşını bltnnlş ve otuzu geçme -

mlş olmak (30 yaş dahil) 
D - Orta mc>ktep mezunlan için asker

liğini yapmamış olanların askerliğini yap
masına, en az bir sene zaman kalmış ve li
se mezunları için de nsk~rllklerlni yapmı11 
olmak 

5 - MOsabakndn muvaffnk olanların 
bllAhare idare doktorları tarafından yapı
lacak muayenede sıht dunımları demiryol 
işlerinde va.zile görmeğe elveri§ll bulun -
mnk. 

6 - Mllracaat lstldalanna bağla.nacak 
vesikalar ııunlardır: Nüfus eUzdanı, diplo
ma veya tasdikname, askerlik vesikası, 
polisten tasdikli iyi huy ktlğ'ıdı, çiçek aşı 
kıl.ğıdı, evli olanların evlenme cllzdanı 6 
adet vesikalık fotograf. 

7 - Daha fazla malOmat nlmak letıyen
lerln teıetme mlıdilrlUklerlne veya istasyon 
şe!llklerlnc bizzat mUracaat etmelidirler. 

8 - İstldalar, lise mezunları için 25 ha
ziran salı ve orta mektep mezunları için 
de 29 ha.ziran cumartesi gtlnil saat 12 ye 
kadar kabul olunur. (2554) 12784 

ADLiYE VEKALETİ 

Ekmek münakasası 

Tahmin edilen bedeli (48.750) lira olan 
ı9SO ton teshin koku Askeri Fabnkalar U
mum Mudürlüfü Merkez satın alma kom s
yonwıca 27/6/1940 perşembe ı:unu saat 15 
te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(2) lira (44) kuruş mukabılinde komısyon
dan verilfr. Taliplerin muvakkat tcmınat o
lan (3656) lira (25) kuruşu havi teki f 
mektuplarını mezkur günde saat 14 de ka -
dar komisyona vermeleri ve kendilerm n 
de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerın
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alil.kadar tüccardan olduklarına. da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkQr gun v• 
saatte komisyona müracaatlarr. (270S) 

127S6 

Tat elması alınacak 
50 adet 0,6 krat saplariyle beraber taş dü
zeltme elması, 60 adet 0,8 krat ııaplariyle 
beraber taş düzeltme elması, 60 adet 1 krat 
saplariyle beraber taş diızeltme elması. 

Askeri Fabrikalar Umum Mudurlutu 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (SOOO) lira olan 
yukarda yazılı uç kalem ve ceman 170 adet 
taş duzeltme elması Askeri Fabrıkalar 

Umum Mudurlugu merkez satın alma ko -
misyonunca 26-S-1940 çarşamba gunu saat 
14 te açık eksiltme ile ihale edılecektır. 
Şartname parasız olaark komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (37S) 
lira ve 2490 numaralı kanunım 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu i~le alakadar tuccardan olduk-

Anlcara Cezaevi Direktorlutıinden : larma dair ticaret odası vesikasiyle mez-
1 - Ankara cezaevinin hazıran 940 ipti- kur gıi.n ve r.aatte komisyona muracaatla

dasından mayıs 941 sonuna ikadar bir sene-
lik ihtiyacı olan beheri (960) gram itiba- rı. (279S) 12786 
ıiyle şartnamesinde yazılı şartlar dahilin- 1200 ton Karabük döküm koku 
de birinci nevi ekmek (21) gun müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle munakasoya çıka- alınacak 
rılmı!itır. Askeri Fabnkalar Umum Mudurlugü 

2 - İhale (21} haziran 940 tarihine Merkez Satrn Alma Komısyonundan : 
rastlya.n cuma gunil saat 15 de Ankara cum- ( 
huriyet muddeiumumiliginde topla.nan ko- Tahmin edilen bedeli 28.200) !ıra olan 
misyonda yaplacnktr. 1200 ton Karabuk dökum koku Askeri 

3 - İstekliler muhammen bedelin ~ 7,S fabrikalar umum müdurlugu merkez satın 
ğu olan (1379) lira (70) kuru5luk muvak- alma komisyonunca 26-6-940 çarşamba gu-
kat teminat verecektir. nü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektır. 

4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum te- r (4ı) ku d 
kalif ve damga resmi ilin iıcretleri ve in- Şartname (l) ıra ruş mukabıl n e 
del hace ekmegin tahlil ücret masarifi ve komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
sair bilcıimle masarif muteahhide aittir. teminat olan (211S) lirayı havı teklıf mek-

S - Teklif mektuplar 21 hazıran 940 cu- tuplarını mezkiir giınde saat 15 şe kadar 
ma gunu saat 14 de kadar sıra No. lu mak- komisyona vermeleri ve kendileri "n de 
buz mukabilinde ikinci maddede yazılı ko- 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerın
misyon reısligine. verilecektir. . deki vcsaikle komisyoncu olmadıklarına ve 

Erzincan Aderi Satın Alma Komısyo
nundın: 

1 - Askeri ihtiyacı için pülümür teslim 
şartiyle 50.000 kilo sığır etinin ka~~I! zarf
la eksiltmesi 2 temmuz/940 salı gunu s~t 
ıs de Erzincan askeri satın alma koınıs
yonunda yapılacaktır. 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 49.000 li
ra olan tenekeleriyle birlikte 140 ton ben
zin pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
2C. 6 940 perşembe gıintl sa.at 11 dedir. Ka
ti teminatı: 7350 lira olup şartname ve ev
safı 245 kuruşa komisyondan alınır. Talip· 
]erin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al: 
Ko: da bulunmaları. (2880) 12890 

S - Kanuni vasıflara haiz olanların mu
vakkat teminatlarını vekalet veznesine ya
tırarak belli gun ve saatte satın alma. ko
misyonunda hazır bulunmaları illin olunur. 

Matbaacılara 
Gümrük ve lnhisarlar Vekaletinden: 

6 - Şartnameyı go~mek ~e fazfladızachat bu işle alakadar tuccardan olduklarına da-
almak istiyenler mesaı saatı zar ın a e- . . . 
becide ceza evi direktorlüğunc miıracaat 

1 

ir tıcaret odası vesıkasıyle mezkür gün ve 
etmeleri illin olunur. (2412) 12602 saatte komisyona miırac.aatları. (2706) 
~~~~~~~~--~~~-~ ı27S7 

2 - M uhammcn bedeli 11.000 lira olup 
ilk teminatı 825 liradır. Şartnamesi her 
&ün komisyonda göruliır. Teklif mektupla
rının eksiltme sııatınclan bir saat eve! ko-
misyona verilmesi (287S) ı2S86 

ah nacak 

100 adet seyyar fırın alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan: 1 - Ahdi tarife adlı kurs kitabından 10 

forma ve iki formalık ta cetvel olacası 
tahmin edilen 300 adedinin bastırılması pa
zarlıca konulmuştur. 

2 -Pazarlık 26 6/940 çarşamba güni? 
saat ıs de vek let levazım mudurlugunde 
kurulu satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

1000 adet 
150 
125 

4350 
300 
200 

Kereste ahnacak 
O, 16 X 0.22 X 5 50 M. 
o, l4 x O,lG x 7,50 .. 
o. 2:; x 0,25 x 2,20 • 
0,065 x 0,25 x 4,00 .. 
o. 14 x 0,14 x 2,00 .. 
o. ıo x 0,10 x l,oo .. 

ebadında çıralı çam ltereste 
ebadında çıralı çam kereste 
ebadında çıralı çam kereste 
ebadında çıralı çam kalas 
ebadında dl budak veya m~e 
ebadında dlııbud:ık veya m~e 

Askeri Fabrıkalar Umum Müdurlulü Merkez Satrn AJdıı Komısyonundan : 

&etıeıık . "e t ra ihtiyacı olan 200 ton fabrika unu aşağıda ya7.ıh şekıl \'e 7.a-
1lıaı ;~~lecektır Taliplerin 2490 sayılı kanunun bu husue için fetedl· 

....... unden bir saat eve ı zar!ları vermiş bulunmaları lllın olunur. 

Beherine tahmin edilen fiyatı (470) dort 
yüz yetmiş lira olan (100) yiız adet sey
yar fırın pazarlıkla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 21/6 940 cuma güniı saat 11 
dedir. Kati teminatı 70SO yedi bin elli 
liradır. Evsaf ve şartnamesi (235) iki yüz 
otuz beş kuruş mukabilinde M. M. V. sa.
tın alma komi-;yonundan alınabilir. İstek
lilerin kanunun emrettigi belgelerle ihale 
gun ve saatında Ko. na gelmeleri. 

(2881) 12891 

3 - Bu iş için 260 lira bedel tahmin e
dilmiş olup muvakkat teminatı 19 lira 50 
kuruştur. 

4 - Sartnameler her giın vekalet leva -
zım mlidurlugunde görülebılir. 

Tahmin edilen bedeli (85833) lira (50) kuruş olan cins, ebat ve mlkda.n yukan
d yazılı nltı kalem kereste askeri fabrikalar umum mUdurlOğU merkez s tın alma 
komisyonunca 27. 6. 1940 perşembe gUnU saat 16 da kapalı znrfla ihale cd 1 cektlr. 
Şartname (l J lira (80 ı kunış mukabilinde komisyondan verilir. Tallplerın muvak t 
teminat olan (2687) lira (~2) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkOr g nde sa t 
on beşe kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ~ 3 
madd !erindeki ve.saikle komisyoncu olm adıklo.nna ve bu i le alA.lr•dar t rdnn 
olduklarına dair ticaret odası veslkasiyle mezkfu' gUn ve s atte komis} on m a-

:ı {2U3) 
k tlkdarı Tem 1natı M. bedeli 

20Q 
110 

Bekil Lira Kr. Lira Kr. 
OO() K. Zarf 1500 00 20.000 

İhale tarihi 
2/7/940 

saat 
10 

38 

Eger sabunu alınacak 
M. M. Vekıiletı Satın Alma Komisyo -

nundan : 
Hepsine tahminedilen fiyatı (7.SOO lira) 

olan 10.000 : IS.000 kilo eğer sabunu kapalı 

S - Kanuni vasıflara haiz olanların mu-
vakkat teminatlarını Vekalet veznesine ya
tırarak belli gün ve saatte atın alma ko -
misyonunda hazır bulunmaları ıliin olunur. 
(2827) 12880 caatıwı. (2728) 12758 
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A ani eşya satışı 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından . 

Aşağıda cins, miktar ve muhammen bedelleri lazıh avani eşyanın 1 
20. 6 940 perşembe günü Ankara belediyesi müzayede salonunda açık ar- Kiralık . 
tırma suretiyle satılacağı ilan olunur. Beherinin 

Ad<'t 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

2 

4 

2 

4 

2 

Sıra No.sı 
1,2 
3,4 
5,6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

18.19 
20 

21,22 
23.24.25,26 

27,28 
29 

30,31,32,33 
34,35 

36 
37 

Kıymetlerin evsafı 
Büyük beyzi tepsi 
Ufk beyzi tepsi 
Yuvarak tepsi 
Gümüş büyük yemişlik (kulplu) 
Gümüş· küçük şekerlik (kulplu) 
Büyük salçalık 
Küçük salçalık 

Küre şeklinde reçe11ik ıçı cam 
Armur şeklinde reçellik kırık cam 
mata bak 
Kaşıklık 
Su ibriği 
Madeni fincan matahak 
Altı kadehli madeni likör takımı 
Küçiık beyzi tepsi 

Beyzi telkari tepsi 
Ayaklı sigaralık 
Hokka ve tepsisi (madeni) 
Ayaklı tabla 
Küçük beyzi tabla 
Küçük gümüş şekerlik (saplı) 
Muhtelif şekilde bardak mahfazası 
Muhtelif şekilde süt cezvesi 

Sarı renkli mabardak mahfaza 
Küçük şekerlik sapsız 
Enfiye kutusu 
Madeni sahan tutacak 

muhammen 
kıymeti 

6.-
5.-
5.-

15.-
6.-
4.-
3.-

5.-
2.-

4.-
6.
S.-
2.-
1.-

15.-
2.-
1.50 
6.-
1.-
3.-
8.-
6.-

5.-
5.-
3.-
0.25 

Kiralık - Işıklar caddesi Nafiz npartı • 
manı 4 od:ı, kalorifer, su, çamaşırlık, san -
dık odası Gormek için kapıcıya telefon: 
M~ n31 

Kıralrk - Yenişehir, Mimar Kemal mek
tebi karşısı, Onovluk sokak. No: 11 kat 2, 
beş oda, muşamba. konfor. ayn garaj T: 
6520 22« 

Kiralık oda - GUzeı, bUyilk ve her tür
lil konforlu Atatürk bulvarında. Müracaat 
posta kutusu 1046 2255 

Kiralık - Bir oda. .Mobilyıılı. Bir bay 
için Adliye sarayı arkasında Kınacı kar· 
deııler npartımanı UçUncü kat 12 numara-
ya mUrncnaL 2260 

Kiralık - Jandarma mektebi civarın
da vekfı.letlere 5 dakika mesafede Koçak 
Ap. da tam konforlu ucuz bir daire. İçin-
dekilere mUracııaL 2272 

Kiralık daireler - Yenişehir'de İş Ban
kası arkası Selanik caddesinde Kugu apar
tımanında uçer dorder odalı konforlu. Tel. 
2406. 2282 

Kiralık daire - Yenişehir Bakanlıklar 

Akay cnd J<'ethı B. köşkü ilerisinde İncesu 
Kavaklıdere yolu ? oda, hol, banyo. Tel: 
1452 Kaplana. 2287 

Satılık : 
Satılık otrımobil - 936 hususi Ford çok 

mükemmel mühendis, müteahhit, taşra için 
fevkalade elverişli Telf: 2414 Sarıkışla 
karşısında Hyv. Hst. Bnb. Şahin. 2245 

Satılık - Çok temiz kullanılmış 37 mo • 
del Fort. Görmek lstlyenlerin Ulus mat -
barun karşısında Ktunll ustaya müracaat -
lan. 2247 

Satılık - ZUndapp marka az kullanılmış 
motör. İsmctpnşa mahallesi U:ı:unyol, Ak· 
şehir sokak 18 numarada 3 Uncu kata mü· 
racaat. 2249 

Satılık apartıman - Demlrtepe'nln ha • 
vad.ır yerinde 3 dalrC'll her kntında 5 er o-
dalı tam konforlu bahç"I ' /\ başı acele 
s:ıtılık. Ba)Trun Cad 1\ 1255 2257 

Satılık !Uks ev :) n ı ı ıurıısı 3000 li-

ra kaloriferli 12 odalı buyuk bahçeli ça • 

nınşırlık ve garajlı % 30 borçlu Tel: 2181 
2250 

Satılık arsa - BUyi.lk M. M. yapısı ya
nında M2 325 kuruıın çift apartıınao inşa
sına yarar Yeni Sinema üstü. 5 Tel: 2181 

2260 

Satılık Ap. - Cebecide senevi 1860 lira 
kiralı 4 daireli beton yeni <;O 35 borçlu. Uy
gUn fiyat. Yeni Sinema üstU 5. Tel: 2181 

2261 

ti 
ÇİFTLİK BİRA PARKI 

Bu hafta yalnız pazar günü müteakip haftalar cumıırtesı 
günleri akşam saat 17 den itibaren 

MÜKEMMEL CAZ 
Her saat tren mevcuttur. 

SİYAH KATRAN BOY ASI 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
Fabrikalarımızda, her türlü demiı çelik, boru ve sair ınad
paslanmak ve aşınmaktan muhafaza eden ve ayni zaınand 
tuğla işlerinde de boya olarak ku11anı1an ( Siyah Katra."I 
imal edilmektedir. Alakadarların muessesemize minacaat 

olunur. 23 

• Ambar ınsaa 
..:> 

1 

Toprak mahsu11eri ofisinden · 
J.) Fakılı istasyonunda yapılacak anbarlar, idar~b· 

buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usulı}e 1" 

meye konulmuştur. Keşif bedeli 73983.50 ( yetfl111 
dokuz yüz seksen üç lira elli kuruştu. ) 

2.) Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofis U111~ 
dürlüğünden alınabilir. ~J 

1 
l 
2 
3 
2 
l 
4 
2 

38 
39,40 

41.42,43 
44,45 

46 
47 

48,49 

Muhtelif madeni ufak su bardağı 
Madeni likör kadehi 

3.- ( 1 ........ ) 

2.-

Kiralık .ev - Ad':ve sarayı civarında 
Ankara eczahanesl y&ııındakl arsanın al
tında S No iki oda hol genlıı tarasa. Gör
ml'k için alt kata görilşmek için sabahla
rı 9 n kadar telefon 3485 ten 6 numaraya 
mlıra<'nnt. 2289 

A<'ele satılık ev - Etlik'te ruıfalttn 2200 
M. arsalı 6 odalı beton ev çok uygun fiyat. 
Yeni sinema üstü No 5 Tel: 2181. 2262 

3.) Eksiltme 25. 6. 1940 tarihinde saat 15 de }.ıt ~ 
Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını ~ıı' ı 
lar makbuz mukabilinde Ofisin muhaberat servistlle 
edilecektir. 

1 
l 
2 
1 
l 

66 

24 
32 
18 
24 

1 

2 
24 

12 
12 
24 

1 

1 
18 
6 
6 

18 

3 

12 
4 
3 
6 
2 
5 
3 
2 
1 
l 
6 
6 
l 

50 
51 

52.53 
54 
55 
56 

57 
58 
59 
60 
60 

61 
62 

63 
• 64 

65 
66 

67 
68 
69 
70 
71 

72 

73 
74 
75 
'76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

Madeni yumurtalık 
Madeni peçetelik (biribirine bağlı) 
Madeni ~üçük sigara tablası 

Madeni tuzluk 
Madeni biberlik 
Cam tuzluk 
Mum makası 
Çay süzgeci 
Muhtelif cins tatlı kaşığı (kutu için
de) 
Yemek çatalı 
Büyük kaşık 
Pasta çatalı 
Üç ve dört dişli pasta çatalı 
Limon çatalı 

Fındık kıracak 

Büyük pıçak (12 adedi kesik burun) 
Büyük pıçak (12 adedi gümüş saplı) 
Kemik saplı büyük pıçak 
Kemik saplı küçük pıçak 
Kemik saplı küçük çatal 
Kutu içinde kemik saplı tevzi çatalı 

ve bıçağı 
Desterelik ekmek bıçağı 
Küçük balık bıçağı 
Büyük balık tevzi bıçağı 
Pasta kepçesi 
Pasta bıçağı 

İki adet pasta maşası ve bir adet şe
ker maşası 
Pasta çatalı 

İki tevzi bıçağı 2 tevzi çatalı 
6 parçalık pasta takımı 
İkişer dişli çatal 

· Komposto kaşığı 

Muhtelif boyda tahta saplı bıçak 
Kancalı boru 
Bir çatal bir bıçak keşik (siyah) 
Tahta hardal kaşığı • 
Beyaz ağızlık 
Muhtelif ağ;zlık 
5 madeni ve l adet tahta tabaka 
Muhafaza içinde sarı renkli 3 taşlı 
kordon 

1.-
1.-
1.-

0.75 
0.75 
0.10 
2.50 
l.-

23.50 

28.-
54.-
3.60 
5.-
0.25 

I.-
0.20 
1.-
7 .-
6.-

10.-
2.-

1.50 
s.-
3.-
3.-
3.-

2.50 

3.-
5.- (1ılecmuu) 

3.-
1.50 
2.-
4.-
0.75 
1.-
0.05 
1.-

10.-
15.-
60.-

(Mecmuu) 

(lılecmuu) 

Kiralrk daire - Uç oda bir hol, Yenişe
hir tren köprüsü yanında Telgaz'a giderken 
İlkı:ı: soknk No. 20 Mahir Esen apartıma-
ntna müracaat. 2292 

Kiralık odalar - İtfaiye meyrlımı hu
kuk ftıkUltesl arkasında Soysal Ap. No. 4 

2295 

Kiralık daire - Çankaya caddesinde 
Nafıa Bııkanlığ'ı karşısında otobüs durak 
yerinde Özgen apartımamnda kaloriferli 
vıı parke döııemell 4 odalı. 2314 

Satılık - 2000 • 3000 4500 liralık evler 
su, clektrlldl, bahçeli muhtelif semtlerde 
Yeni sinema Uslll No. 5 Tel: 2181 2263 

Acele devren satılık - Bakkal dilkk!\.
nı. Gilnlllk satıııı 90 • 100 lira. Tabakhane 
cııddeslncle No. 75 Tl. 1544 2267 

Sntıhk mobllye - Oda, yatak ve ye
mek odıısı takımları, ve salrcden milrel{· 
kep eşya satılıktır. Saat 11-13, 17-19 ara
sı Karanfil sokak No. 8 llst kata mUracaat 

2270 

Satılık - Motosiklet D. K. V. marka 
Kiralık - fsmetpaşa mahallesinde Beıı- az kullanılmış iki klşllll< motör acele sa· 

tepeler sokağında Kocatepe mektebinin ı tılık. Doğanbey İbadullAh caddesi No. 92 
karşısıııda yeni yapılan evin alt katı kira- Ali Atalay 2274 
lıktır. Manzaralı, havadar iıç oda. banyo, 
elektrik ve suyu vardır. 1,tst kata ve yahut 
2 16, 2326 telefonlara müracaat. 

Kiralık oda - Yllksek ziraat enstltusü 
mahallesinde konforlu, mllstakil bir oda ve 
mutfak ınilrncıuı.L Enstitü aynlyntında 
Hayri. 

Kiralık - Samanpazarı Evkaf Ap. 1. ci 
kat C.H.P. dahilinde bir sofa üzerinde 
ciımle kapısı ile ayrılan 2 oda, banyo, hel5. 
sıyle ynnındaki pulcu Şükrü ve Ahmet'e 
müracaat. 2325 

Satılık ev - 3 odalı tapulu ve bahçesi 
var. Atıflıcy mahallesi No. 17·5 Ulus mııt
baasında kayserlll Mchmed müracaat. 

2293 

110 liraya aC'ele satılık motosıklet -
Snchs motdrlll Dlııııınnt marka çok idııreU 
ıı:ı: kullanılmış. Atlll{ı caddesi 33 foto Gı
yas. NUmııne lıastnııesl lmı·fiı sırası. 2297 

Satılık kıymetli halı - (Görüp beğen • 
memek mümkün değil) yazılı çok kıymetli 
bir halı Bankalar caddesinde Tan terzievi
ne bırakılmıştır. Bedeli 200 lira. 2300 

Knsa.p dUkktl.nı - Y. Şehir KO.zım öz- Satılık otomobil - Pcjö marka 4 silin -
alp Cad. Ataç sokak Öıı;enç Ap. altmda dirli bir otomobil satılıktır. Görmek isti
bakkn1 yanında kiralıktır. Afal sahlblnc yenlerin Ford acentası garajına müracaat-
muracaat. Tel: 6419 2341 

Devren kiralık dukkan - Anainrtalar 
1 Cnd. ve piyasanın en işlek bir yerinde. As

kerlik dolayısiyle devren satılıktır. Müra
caat: Hacıbayram Konya bakkaliyesi. Tel: 
1238 2343 

Kiralık ev - Mamak'ta dar bir sofa ve 

ları. 2326 

Satılık bağ - Topraklık karşısı Seyran 
mevkllndc cllilger Topal Ahmet Ustanın 
12 dönlım bağı. İçinde akar çcşme, havuz 
500 çeşitli meyvn ağaçlan. Ulucanlar No. 
71 Bizim J{ırnathnnede Halil İbrahim 
Hocaya nıürncnat. 2347 

Satılık - Yenlşchlr sıhlyc vekfıletl el· 
iki odadan ibaret ev acele kiralıktır. Geçit varıncln 8 daireli r 0 40 borçlu 340 lira 
bekçisi Reşit çavuşa müracaat. 2345 il'Utlı apartman. Ba)Tıun caddesi No. l 

Tel: 1255 2351 
Kiralık - Mobilyalı bir oda konforlu 

ve kaloriferli. Yenişehir Adakale sokağı Satılık - Hamnmönll ve Samnnpa:ı:arı 
asfaltı Cizerlndc ve Çocuksarayı yanında 

No. 2 A. 2348 irnth evler. Bayram caddesi No. 1 Tel: 

Bir bayana kiralık oda - Geniş, büyük, 
mıuıımralı, iki kişilik aile nezdinde bir ba
yana bir oda kiralıktır. Yenişehir İlkiz so
kak 26 Kaynpınar apartımaru daire 8. 

2349 

Klrnhk odn - Şehirde bir fransız allc-

1255 2352 

Satılık - Hacıbayııırn ve fsmetpnşa 
mahallesinde frnUı khrı..-tr ve ahşap evler. 
Bayrrun caddesi No. l Tol: 1255 2353 

4.) Muvakkat teminat mikdarı 4949.17 liradır. . 
5.) İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye gı 

mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofis't: 
cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. (2891) /!. 
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-
Kuı tüyü yasllk, ya ak, rganll -= 

Dünyada en iyi istirahat vasıtasıdır. -- ı 
: Kuş tUyil, yastık, yatak, yorganlannı kullananlar bunu her zamnıı (.' 

ler. ıı ı liraya alacağınız bir kuştUyU yastık bunu lsbata k(L(tdlr· 
tenzlH\t yapılmıştır. KuştUyi.I kumaşlarının her çeşltıeı·ı vardır. f 

: satış ycrl: ÇaJ<makc:ıJardn sandalye eller sokak Ku§tüyU fabrıka.51" 
: satış yeri: Sümerbank Yeril Mallar Pazarı. 11 ı 

.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 

İş arayanlar : 

iş arryor - Fransızca, Almanca ve bi· 
liimum İslav lisanlarına aııina muhnsebe, 
muzaaf ve defter usullerine vakıf yedek 
subay bir Türk genci iş arıyor. Ulus'ta 
"Balkan" rumuzuna mektupla murncaat. 

2243 
hı arıyor - Türkçe ve rusça bllcn dak . 

tilo yazan ortn derecede tahsilli bir bayan 
iş arıyor. Hamnml:Snü Akb~ mahallesi Ak· 
dam sokak No. 5 : 7 Bayan Jnle 2246 

İş ıınyor - l 7 sene mail mUesseselerde 
çalışmııı, ticaret, banka ve muhasebe ile 
fransızca, ltalyan('.a, tlirkçe ticari mııhnbe
rat ve tercliıne işlerine çok lyl vakıf mu · 
lıaslp ve mütercim altıı:ımları mllsalt şcrn
ltle iş anyor. Ulus'ta W rumu:ı:una mek -
tupla mUracant. 2256 

İş arıyor - Bir ecnebi bayan ev işleri 
veya çocuk bakım işleri arıyor. Denizciler 
caddesi. Çalışkanlar sokak No. 8 2344 

Aranıyor : 

... ı 1111111111111111111111 •
11111 

. e 
Kiralık doır -

= •f'.J 
- Yenişehir DeJ111 
-
~ runc sokak (3) rıut1'~ 
§ evin dört geniş odıı ,e 
: niş boldan ibaret ol~ı> 
: katı kiralıktır. Tel: 

11
1 

~111111111111111111111~ 
· r~l KrREC.. KUM.. ~ 

... Moz>l 
ş'/-

K tabya namındaki kll)'fl1 
scd~f paı-lalthğı \'eren yıld•ı;ı\J, 
yık, topraksız en temiz ?-{ \ 
ve çakılları. ,\P 

S:ınayt caddesi Ali Rızll 
seylo Orak Ucarethanes:nde ./. 
2078 =---"'~ 

1 
1 

86 
87 

5 taşlı köstek 

Mahfaza içerisinde ı çift küpe (me
nekşeli) ve 1 iğne 

1.-
17.50 (M 

sinin nezdinde mllstakll mobllyell, güzel 
uırıuu) balkonlu bir -oda. Müracaat Hnşet Kitap-! evi. 2350 

Satılık - Yenişehir Dikmen ruıfaltı U
zerlndc 4 ve 6 daireli acele satılık apart
man. llayrrun caddesi No. 1 Tel: 1255 

2354 

Satılık - Yenişehir İsmet İnönU asfal
tı üzerinde bol lratıı 8 daireli apartman. 
Bayram caı.ldcsi No. ı Tel: 1255 

Aranıyor - Cebeci veya Yenişehir'de 
temmuzdan 1. teşrine kadar üç aylığına 2 ı 
veya 3 odalı bir ev aranıyor. Şeraitinin Ha
rita Genel Drk. de Yzb. Nazimaya bildiril-

KAMP 

1 

1 
ı 

l 
2 

1 kutu 

1 
1 
2 
1 

1 kutu 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

88 

89 
90 
91 
92 

93 

94 
95 
96 
97 

98 

99 
100 
101 

102 

103 

104 

105 

106 

~ahfaza içerisinde l çift küpe ve 1 
ıgne 

Mahfaza içerisinde bir iğne 
Mahfaza içerisinde çapalı iğne 
Mahfaza içerisinde kuşlu iğne 
Madalya bir köstek 
5 yüzük 
l nişan 
2 istavroz 
1 ağraf 
1 ciğerdeldi 
l saat anahtarı 

Sürmedenlik 
5 halkalı bilezik 
Brolok 
İstavrozlu iğne 
1 yeşil taşlı iğne, 1 nal iğne 
t saat 
1 köstek 
4 büyuk 4 küçük taş 

Kurşun kalem 
Kese ıçerisinde muhtelif mcsklıkaı 
Kibrit mahtazası 
1 arma 
1 tek kol düğmesi 
Mahfaz.ı içinde bir yarım bilezik 
1 köste:.. (30 gram) 
4 adet muhtelif renkli taş 
1 boş mahfaza 

Mahfaza içinde bir yüzük 
ı plak 
1 madalya 
1 sarı küçük madalya 
1 kırmızı şerit 
Kutu içinde iıç adet kalem sapı 

28.-

6.-
1.-
1.-

12.-
67.50 

3.50 
3.-
1.-
0.05 
5.-

1.-
50.-
1.50 
8.50 
0.50 

20.-
82.-

0.50 

2.-
2.-
1.
ı.-
2.50 
0.05 

37.-
1.-
0.05 

175.-
0.05 
0.05 

21.-

2.50 
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~ EBE RANA ÜRÜNSAL ~ Çok acele kiralık -Daıreye clverışli buyı.ık bına, (44) - : 
odalıdır. Rus sefareti karşısında (E- - Koyunpazarında 5 numaralı Ağaza- -
lektrik iş etud) dairesınin bulundu- 1::; le npartımanına nakletmiştir. Hasta- -
gu binadır. Müracaat: Tl: 2253 2393 : !arını kabul eder. Telefon: 3524 -

im••••••••••••• ı -=ı 11111111111111111111111111111111111111 r 

2355 Kiralık - Yenlşl'hlr, Mimar Kemal mek· 
tehi karşısı, Onnvlıık sokak, No. 11 kat 2, 
beş oda, muşamba, konfor, ayrı garaj T: Satılık az kullanılmış 6 ayak buz do-
6520 2363 lap - ismetp~a Uzunyol Töllckcr so-

kalt. No. 8 Tel. 1217 2369 
25 liraya mUstnldl ev - 2 oda ve mut· 

fak. Havadar, bol gUneş ve manzaralı. Ad· Acele satılık - Az kullanılmı~ Ford 
llye sarayı karşısı Gllzel sokak Dayıbey kamyon satılık. Almak lstlyenler Y<'nlşc
rakı fabrikası arkruıı No. 14 2367 hir benzinci Seyldo müracaat. Telefon: 

6622 2368 
Kiralık 4 ve 5 odalı daireler - Çocuk

sarayı caddc!lllndekl Çocuk J<:::slrgeqıe Ku
rumu npartımnmndıı. Görmek için kapıcı· 
ya görllşmck için kurum muhasebe mildilr
lüf;-ııne mUracıuıt edilmesi. Ti. 1465 2372 

Kiralık ve satılık bağ - Etllğln Kurt
ini mevkıtnde içinde <'lort odalı evi, muh
telif meyva ağnçları ve iyi suyu bulunan 
bağ satılık ve kiralıktır Görmek için bek
çiye ı;:örUşmek lc;:ln Çocuk esirgeme kuru
mu muhıısebcı mUdilrlilğ!ine mUrncaat edil· 
mest. Ti. 1465 • 2373 

Devren kirnlık - Maltepe son durak 
arkası Onur sokak Seyitbey aparumnnı üç 
oda bir hol, tam konforlu içindekilere mü-
racaat. 2382 

Kiralık oda - Asri tarzda döşenmiş ka
lorifer sıcak su ve banyo tam konforlu ve 
mobilyalı bir oda yalnız bir bayana kira -
lıktır. Atatürk bulvarı No. 57 Ali ~azmi 
Ap. No. 3 2386 

Kiralık daireler ve garaj - Bakanlıklara 

yakın 5 ve 2 odalı daireler. Meşrutiyet 

caddesi Yenikalık sokak No. 10. Tele-
fon 6032. 2387 

Kiralık - Yenişehir'in en güzel yerinde 
daireye elverisli kaloriferli. Sanayi cadde-
si No. 86 Ti: 1953 2388 

Kiralık ev - Bahçeli evlerde konforlu 
mobilyalı ve mobilyasız, kaloriferli. Sana-
yi caddesi No. 86 Ti: 1953 2390 

Satılık Radyo 
Seyahat dolnyıslyle Amerikıuı marka 7 

lambalı gayet iyı vaziyette radyo ehven fi
yatla satılıktır. Anfartalar caddesinde 
Radyo Teknik atclycsinde görülebilir. Tel: 
1335 2379 

Satılık - Aşağı Ayrancıda bakkal Ali -
nin üstünde 2500 metre murabbaı bakımlı 
bağ ucuz fiyatla verilecektir. Sanayi cad -
desi No. 86 Ti. 1953. 2389 

Satılık - Yapılmakta olan küçük evle • 
rinde A. B. F. tiplerinde ucuz fiyatla. Sa-
nayi caddesi No. 86. Tel: 1953 2391 

Satılık evli bahçe - Hariciye kapısında 
Etliğe dönen yolun kenarında beş dönüm 
kelepir. Bedeli 1500 lira. Sanııyi caddesi 
No.86Tl:l953 2392 

Sntıhk otomobil - 920 model 4 silin
dir, Ford. Ulus matbaası karşısında Eski· 
şehir garajında tamirci urfalı Mehmet us
t vıısıtnslylc sahibi Emin Soya mlıracaat 

2371 

Zayi - 529/29 No. lu celep vesikamı kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Ankara'.da Yenidoğan mahallesinde Ce. 
m:ı.lbey sokak 118 No. lu evde Recep 
oğlu Yusuf Çelek. 2377 

Sahhk kuyruklu piyano 
150 santim uzunluğunda siyah renk

te üç pedallı ve fil dişi tuşlu son sis
tem bir kuyruklu pıyano satılıktır. 

Yenişehir Ataturk bulvarı No. 57 Ali 
Nazmi Ap. dnhili No. 3 2385 

Satılık av tüfeği 
Sent Etiyen marka on iki kalibre yeni 

bir s;iEte satılrktır. 6801 Telefona müraca 
at. 234-0 

m~. ~~ 

Çocuk terazisi aranıyor - Satmak isti
yenlerin Aııluu·a posta kutusu No. 54 ad-
resine yazı ile mUrncaatlnrı. 2309 

100 - 150 liruya bir ortak aranıyor. Okur 
yazar olması şarttır. Ulus sineması knrşısı 
No. 4 dük.kan Münür Bı.iyıiktiirk. 2383 

1 ş verenler : 
Ağrandlsınancı. aranıyor - Fotoğraf 

işlerini idnre edebilecek kabiliyet ve ehli
yette tercihan bayan alııuıcaktır. Foto 
Fllmotrogda Giyas·a mUracnat Atilla cnd. 
No. 33 2323 

Terzi aranıyor - Dikiş bilen bayanla
nn SeUıııik caducsi Cıngıllı Ap. 3 No. 
J:o'nhrilnnisa Dikiş evine mUracantlnrı. 

2342 
Çocuk mürebbiyesi aranıyor - Uç yaşın. 

da erkek çocuğa bakacak mıirebbiye aran • 
maktadır. Tahsıli olan ve lisan bilen tercih 
olunur. Telefon: 1067 

Işıklar caddesi Nec:-ıtibe{t,.ı. 
nında No 4 t 5 oda. 2 rııu l. x 
Bir veya ikiye lmblll ta.ksil'1 
kapıcısına nıUrac:ıat. 

~------------~ 
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U L U S - 21 tncı yıl. 

İmtiyaz sahibi 

lskender Artul1 ~ 
Umumi Neşriyatı tdar' 

Ankara acentesi. B h t Ab t ç· Yazı lşlerı· Mu"dii~~ılıl. e çe u , • ın- ~r ,... 
çinyurt sokak No. 9 da ( İstanbul Pa- Mümtaz Faik f 11 1 li~ 

Petrol Ltd. şirketi 

1as oteli karşısı ) işe başladığını sayın Mlll SSlsc ı\llldurü: r.: , ,.~ 'b 

müşterilerine bildi<i<. Telefo"'ı!:~ı , ULUS Bn .. mev~ \ 
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YENİ SİNEMA 
Bııglin bıı gece 
TOSUN I'AŞA 

Türk sanntkflrlarının 
eseri . Tenzi)(ıtlı tarife 

li':lyatlar: loca 150, bal

kon 35, salon 20 kuruş 
Seanslar: 
Saat: 10, 12, 14.30-16.30 

18,30 • 21 

HALK SİNEMASI ıs us siNfr• ~~i 
" t ~ ~~ 

Bugün bıı gece BuJ;lln sııııt 1tıı t ~ 
ren tcn:ıil ııc ~· 

32 inci avcı alny1 

kahramanlık ve 
hl'yccan filmi 

Seanslar: 

l ('!el /'>1'1 1 fı 
2 ~1C'troP (ı ı 
Gc<'r~ ri tek ti r 
tcrlllr. Fı \ 8 I' 
20~ 

z,P6 I' 
Saat: ıo . 12. 14.30 . saat 10 da 1~ 

16,30 • 18,30 • 21 ııoforü saat 
rnr gcc si 

Bu gece Cebeci yazlık j S""'''"':•' . ı':J. 
sineması açılıyor 14. 16 /,~ 


