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Dünkü umumi vaziyet 

uzvelt yardım edileceğini bil • 
1 r 

Mukavemet -edildiği müddetçe 

BirleSik Amerika mülleliklere 
Milli ~elimiz 

1 ngiliz ve Fransız 
elçilerini kabul ettiler 

Jardımı iki misline (ıkaracak 
Ankara; 15. a.a. - Reisicüm

hur İsmet İnönü. dün öğleden 
sonra saat 16 da fransız büyiik el. 
çisi B. Massigli'yi ve 17 de Ingil· 
tere büyük elçisi Sir Hughe Knat 
chbull-Hugessen'ı kabul buy:ur , 
muşlardır. Bu mülakatlar esna· ı 
sında Hariciye Vekili Şükrü S~ı 
raçoğlu da hazır bulunmuştur. 
t:ıflaJIS o o iYlJfllJlfJOllO lJiJlJllJll 

~lltvelt askeri taa~hüde girmiye~e~in.i 
Unun kongreye aıt olduğunu bıldırdı Baıvekilim·z 

C. H. P. Genel 4111erıka Cümhurreisi Fransız askerlerinin .. 

Yük kahramanlığından takdirle bahsediyor 
"~r 

't "e ~:tt.on, ıs a.a. - Amerika Birleşik Devletleri Reisi B. Ruzvelt, Fran-
fİ'r~1&11tere Büyük Elçilerini, kendi talepleri üzerine kabul etmiştir. 

~ta, ~ \'e İngiliz büyük elçileri, B. Ruzvelt ile yaptıkları konferanstan 
~tı. llıUtt:1 . noktalar·ın aydınlatıldığını fakat Amerika Birleşik Devletleri

fıııı bı'l f.ıklere mütemmim bir yardımı hakkında hiç bir karara varılma
dı,._· · •uışlerdir. 

, ~il§iııgı Ru:zvelt'in Reynaud'ya verdiği cevap 

Sekreterliğinde 
Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 

Saydam dün öğleden evel C. H. 
P. Genel Merkezine gelerek Par
ti Genel Sekreteri Dr. Fikri Tu
zer tarafınlan karş11anm1ş ve bir 
müddet Parti işleriyle meşgul ol
muşlardır. 

~ ~ıııa .. on, ıs a.a. - Reuter: B. Ruzvelt, fransızlar, "hüriyetlerinin mü-

bıqt 'le nı·~e."aın ettikçe, Amerika Birleşik Devletlerinin müttefiklere tay- itr • ~ .... """'*l!l!f!l··--~~-tı 
~ 11sııı:ıd ~hıınrnat göndermek için "gayretlerini iki misline çıkaracakları 

Bulgar vapurlarının Akdeniz'e 
çrkmaları yasak 

Sofya, 15 a.a. - Bulgar deniz ma
kamlan, bulgar vapurlarının Akdeniz· 
de seyrini menetmiştir. 14 · ltııl"I a :Fransa'yı temin etmiştir. Amerika cümhurreisi Ruzvelt 

"e tyı/1~· bu teminatta, askeri mahiyette angajmanlar bulunmadığını 
·re ti ~ıı tttı:flllış ve "bu gibi angajmanları yalnız kongre alabilir" demiştir. ı 
I { l\ıı t ;nat, B. Reynaud'ya yardım talebine cevaben telgrafla bildirilmiş
·,ıef' Uİ'li\ ~~~af: Amerika Birleşik Devletleri Reisinin, Fransa ve İngiltere 
~ ~örüşmesinden biraz evet yollanmıştır. 
,e '• -, B. Ruzvelt, aynı zamanda şunu da 

ij\) ••k B. Reynaud'ya bildirmiştir ki Ameri-
.T (l ka Birleşik Devletleri "askeri tecavüz 

1 '' ile elde edilmiş arazi fethi neticeleri-
'11 UQ ~ • ,,r ni tanımıyacak" ve "Fransa'nın istik-
ııf' 4-11,-e lalini ve arazi tamamiyetini kuvet ile 
\JV yıkmak hususundaki her türlü teşeb-

Q.tl h Jayız ·' büsleri muteber saymıyacaktır.'' 
~ • ıUı Cevap etrafında tafsilat 

Vaşington, 15 a.a. - Reuter: B. 

tı:.. _ Falih Rtfkı AT AY Reynaud'ya gönderdiği telgrafta Rei-
"'~'-l'i sicümhur Ruzvelt "fransız orduları -il'• ~et Halk Partisi grupu- nın müstevliye karşı parlak bir cesa
,,"- t~ı,1?~1a.ntısı hakkınd.a net- retle mukavemetleri için Amerikan J 

. I 

Mısır ltalya ya 
bir nota verdi 
Mısı r'a bir 

olursa derhal 
akin yapilacak 

harbe girecek 
Roma, 15 a.a. - Mısır hükümeti İtalya hükümetine bir nota tevdi 

etm\ştir. Notada bilhassa §Öyle denilmektedir: 
Mısır lngiltere ile akdettiği ittifakın teahhütlerine riayet ederek müt

tefikinin talep edeceği her türlü yardım ve kolaylıkta bulunmak Üzere 
kendi topraklarında lazım olan her §eyi yapacaktır. ' ~~d~ 115•. bütün vatanda§lar { Sonu S. inct sayfada ) 

~~~~d•katle ~~mu~~.---------------------·------~~[ Mnırh~~ ~rahndan ap~da 
. -.ıııı· ıra,f k b l . .. k i ! ota. h a u etmıyen, çun- gösterilen üç şekilde yapılaca taar-

. ~1~!: h~d~r~:ı~~~=z~i~!t~~: Sovyetlerbirliği Litvanya' ya ~~:~:r~~~ec~~!~r~ uğradığı takdirde 
• \ ~ 1 dıgınıjz bütün taahhüt- ı. - İtalyan askerleri Mısır top -

' >'tt l•rt~etnleketin değişmez b• •• ıt• t d• rağına bir akın yapmak teşebbüsün-
lı~tı doia.ıı a.rından ve zaruretle- ır u ıma um ver 1 de bulundukları takdirde, 

·h~'llc, Politikamızı takip edi- 2. - İtalya bombardımanlarla Mı-
' ır itrf her zamandan daha sır şehirlerini tahrip ettiği takdirde, 

l~ tlıect; ak ve itimat içinde, t•ı s 1 il ını kabul eıı• 3. - İtalya Mısır askeri üslerine 
~.. •e \'e büyük reise dön- 1 vanya ovye ıar ar 1 karşı hava akınları yaptığı takdirde. 

ii~ Ya.zırn1 d • d•v• • Mı•ır'daki italyan menfaatleri 
~lll h z a, geçır ıgımız s 1 b. 1. \J • L. d h .1. ,d~'Coi uhranı tarihte yerine ovyet er ır ıgı ıtvanya a 1 ıne 

. 'rr, cle~~f~ada yerine koymak 

le~~O)clu·1tık. Onu coğrafyada lüzumu kadar asker gönderebilecek 
ı ~ hiilcttı~~hıuz zaman, derhal 
'ıt "-.1 u Un etrafında toplam

"'-· 1a.r 
1 

l>Ya.nılc ve hazır olmak! 
ı"ltrı· • uo· 
~0tı, bu h Ra:dar ve Y akmşark 

, ~ b~ 'rı İf a.rbın yakın ve uz.ak 
ı, b )\i~&e inde ehemiyeti ne ka
~ 'ıtrıcı .. ~ 0 

kadar büyük bir va-
1iı 'dt ız. • 

rıı,~ ltıa.c: 1 lelt era pe§İnde olma-
ij~i~'c:er:f r ederiz. Fakat bir 1 
'~~eiirıt~~n bizim peşimize ,. 
• d, 1ı •ar •rnsc temin edemez. 
~l~li r ~'çitf dağlar, yalçın sahil· 
"''rıılt ltıiicıa.t"le bize bir büyük 

'"'~ ~tını '\' aa. kudretlerini ve 
L.'.it.j ... ~ki.nı el'rnektedir. Bu kud • 
;'!it 'ın arı b" . 
\"~~· ltı\it • ır sanıye kaybet-
\ "lı tih]'rla ern!'?iYen arttırmak, 

,'rıt~ 'ıla.;ı i~ılahlarla, her türlü 
it ~-~'le I' e, karada ve hava-

~~~ ~fi deii~~~rndır. 

Moskova; 15. a.a. - Moskova radyosu, bugün öğle üzeri, Sovyet - Lituanya 
anlaşmazlığının tasfiye edildiğine dair bir resmi tebliğ neşretmiştir. Bu tas
fiye, son günler zarfında Moskova'da vukua gelen görüşmeler esası üzerin -
den elde edilmiştir. 

Bu resmr tebliğte ezcUmle şöyle 'denmektedir : 

.... 
~ ·-

Lituanya, evela Let:mya ve Estonya 
i1e Sovyet - Lituanya yardım paktına 
muhalif bir askeri anlaşma imzalamak 
suretiyle geçen sonbaharda Sovyetler 
Birliği ile aktedilmiş olan yardım pak
tını bariz surette nakzetmiştir. 

~ "' 'ıır ır: nıağnen de aynı 
·~f~ r~ ler~~:~.aılrnıyan, her türlü ~İUllllt 

·~-dt'deıi ·ı \llten uzak, bir mü-

Başkaca, Sovyet hükümeti, Lituan
ya'nın sabık dahiliye nazırı general 
Skucas ile polis müdürü Povailitis'in 
tevkif edilip mahkemeye verilmesini, 
yeni bir Lituanya hükümeti kurulma
sını ve yardım paktı mucibince lüzu -
mu kadar Sovyet askerinin Lituanya
ya geçirilmesini istemiş bulunuyordu. 
;Lituanya, ayni zamanda, Lituanya'da
ki Sovyet garnizonları askerlerinin ka
çırılması gibi hadiseleıe sebebiyet ve
ren tahriklere nihayet vereceğine dair 
teminat ita etmelidir. 

't ti\' ı e ha b 1 ~ lttlt 1tı ik· k zır u unacağız. 
'ı.. d~, ~iller1 

• aynagı vardır: bi· 
''lt' ' " ırıın h .. . 
~ ... ı,~ e kah urıyet a§kı, yurt 
"' re· . tam 1 k h . Ilı "t ''•rı an ı ru udur; ı· 
~!'rı i~nlar~ ~eclisine, hüküme· 
~, tı.~ 1nı,dıd ııyasetine aıla §AŞ· 
~~". l·· '\'e fır. Her memlekette 

dır iti '-rkiye~~atçı _bir 5 inci kol 
( o, ha.Ik e bır altıncı kol 

.So114 s llnızrn akılsağlığı
• •zıcı •a3/ada ) 

. 
~ 
• . 

Resmi ebliğin nihayetinde bildiril -
diğine göre, Sovyet h;.ikümeti, bu şart
ları bir ültimatum şeklinde ileri sür -
müştür. Bu ültimatumun mühleti, bu 
sabah saat 10 da bitiyordu. Moskova -

litvanya'nın, Sov.Yetler Birliğinin da bulunan Lituanya hariciye ~azın 
ve Baltık devletlerinin vaziyetini B. Urbsys, bu sabah saat 9 da, Lıtuan-

6Öıterir harita ( Sollu J. üaca su/ada ) 

Bern, 15 a.a. - İtalya hükümeti -
nin müracaati üzerine federal meclis 
Mısır'daki italyan menfaatlerinin İs
viçre tarafından himayesi için Mısır 
hükümetinin muvafakatini almıştır. 

Münferit 
sulh 

yoktur! 
Londra, ıs a.a. - Royter ajansı, avam 

kamarasının salı günkü toplantısında B. 
Çörçil'in askeri vaziyet hakkında beyanat
ta bulunacağını bildiriyor. Lordlar kama -
rnaında da bir beyanatta bulunacaktır. 

Salahiyettar makamat, Fransa'nrn mün
ferit sulh akdetmeyi derpiş eylediğine mil
tedair şayiaların, tamamen yalan ve kati -
yen asılsız olduğunu beyan etmektedir. 

Bu şayialar Amerika'da vücut bulmu1 
gibi görülüyor. Bunlara mütedair havadis· 
ler Londra menljeli olarak gösterilmişti. 

Bu nevi bir havadisin Londra'dan veril -
mesi üzerine yapılan tahkikat, havadisin 
alman radyosu tarafından yayılmış oldu -
ğunu göstermiştir. 

Müttefikler arasında 
tam birlik var 

Londra, 15 a.a - Reuter'in selahi
yettar menbadan öğrendigine göre, 
alman ve italyan propaganda teşek
külleri, müteaddit ve dolambaçlı yol-

( Sonu J. üacii say/ada ) 

Majino hattını, Verdun'~ oe ~arrebrückcn' e yapılan 
alman taarruzunu gÖ•terir harita 

Fransız cephesinde yapılan 
harbe dair resmi tebliğler 

Almanlarm Maginot 
hattına hücumları 

DUn gelen alman tebliği, almnnların 1 mUfrezelcrin de St. Dlzkn'in cenubunda 
VerdUn'U aldıklarını ve Snrr..,brucken isti- Chnumont'n doğru ilerlemiş olduklarım 
kametinde Maginot hattını geniş bir saha söylemektedir. Fransız tcblltl fransızla -
dahilinde ynrdıklarım bildlrmektedir. DUn nrt cephede nlmanlnrn 3lddeUe karşı koy
geceki fransız tebliği lso, ne VcrdUn'Un duklnrını bildirmektedir. 
dUsmeslnden, ne de Snrrebrucken'do Ma
glnot'yn kl\f!il yapılıuı t.nnrruzdan bnhsrt
memektedlr. Geceki frnnsız tebliği, al
manlardan bazı kUçUk mUfrczelerin dnhn 
cenupta Colmar fstlkanıctindc Ren nehri
ni geı;ebildiklcrlni knydctmı:>kte ve bazı 

Harp tebliğleri, muhtelif cephelere alt 
olduğundan her cepheye alt hnbcrleıi ke
sip d:ıı;tıtmamnk istediğimiz için bıınlan 
beşinci snyfnınızdn resmi tebliğler .Utu
numuzdıı ayn bir halde bulacaksınız 

Fransız bQ§Vekili, ingiliz bCl§vekili ve Atlee ile beraber 

Fransa hükumeti Bordeaux'ya nakledildi 
-

Fransız kabinesi dün 
uzun bir toplantı yaph 
Toplantıya W eygand, amiral Dorlan ve 

general Vuillemin de iştirak etti 

Çok mühim kararlar bel<leniyor 
Fransa; ı 5. a.a. - Fransız nazırlar heyeti B. Lebrun"un riyasetinde 

toplanmıştır. Bundan evel B. Reynaud, general Weygand ile görüşmüştür. 
Fransız radyosunun bildirdiğine göre, saat 19.30 da hata devam etmekte 

olan nazırlar heyeti müzakerelerine Başkumandan general Weygand, do
nanma kumandanı Amiral Darlan ve hava kuvetleri kumandanı general 
Vuillemin de iştirak eylemektedir. 

Kabine tekrar toplanacak 
Fransa, ıs a .a. - Akıam ge~ vakit na -

zırlar heyeti toplantısının nihayetinde, ya
rın başka bir toplantı daha yapılacagı bil -
dirilmiştir. 

Büyük ehemiyeti hafa, stratejik 
tedbirler 

Fransa, 15 a.a. - Royter ajansının İngi
liz kuvctleri nezdindeki muhabiri, Fransa· 
daki İngiliz kuvetlcri başkumandanının, 

fransız kumanda heyetiyle, alınacak yeni 
tedbirler hakkında milzakeratta bulundu -
iunu bildiriyor. Salihi:ycttar makamatta 

vaziyet mütehavvil olarak telikki edilmek
tedir. 

Bilyük ehemiyeti haiz olan stratejik ka-. 
rarların alınmış olduğu, ve bunların belki 
de oniımüzdcki yirmi dört saat zarfında an
laşılacağı bildiriliyor. Halk arasın.da hiç 
bir umıtsizhk veya panik emaresi mevcut 
olmadıi'ı da bıldirilmektedir. 

Fransız hükümeti Bordeaux'ya 
nakledildi 

Londra, ıs n.a. - Colombia Broaccas -
ting radyosunun verdigi mn!Umata nazaran 

( Sonu S. ıncı say/ada ) 
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PAZAR MÜSAHABELERI) ı ( 

" Spor pedagojisi 

Canlı nıotörü nasıl İşletmeli ? 

Toprak bellemek, tahta rendelemek, 
bir şey taşımak, bir bayıra tırmanmak, 
koşmak, döğüşmek hulasa ne şekilde 
olursa olsun işlemek, uzviyeti faaliye
te getirir, ihtiyaca göre bilekler, dir
.-;:kler, omuzlar, belkemiği, kalçalar, 
diz ve ayak mafsalları adalelerin yar
dımı ile hareket eder. 

İnsanların herhangi bir sebeple vü
cudunu işletmesi dimağın tesiri altın
da olan irade kudretine tabidir. Nete
kim ihtikanı demme maruz olan bir di
mağın - asabı muharrike - emirlerini a
dalelere tebliğden acizdir. Bir nevas
tenik ne istemeyi, ne de yapmayı be
ceremez. O halde bizim canlı motörü
mUzün ııhat ve selfimetle işliyebilme
ai dimağ kuvetimizin inkişafına bağ
lıdır. Bin ki§i bir işe teşebbüs eder, 
fakat içlerinde kafaları iyi işliyen, 
iradesine sahip olanlar ne istediğini 
ve istediği şeyi nasıl yapacağını bi
lenler muvaffak olurlar. 

İnsanın vUcudu gazla işliyen ve çok 
gaz sarfeden canlı bir motördür. Ha
.zım cihazları yolu ile ona mütemadi
yen yanıcı gıadalar sevkedilir. Mide 
bot olursa vilcut işlemek için istek 
duymaz. 

Bir koşucuya, bir yüzücüye, bir 
boksçıya, bir futbolcuya, bir iskrim
ciye bakınız! Bunlar vücutlarını faa
liyete getirdikleri zaman ilk görlilen 
teneffüs hadisesinin mübalegalı bir 
tekilde harekete ge~mesi değil midir? 

Şiddetli faaliyette bulunan organiz
me havaya ihtiyacı olan bir ocaktan 
batka nedir? 

Fakat çok kimseler bu ihtiyacı tak
dir etmezler. Gariptir karnımız acık
tığı zaman yemek yemesini unutmadı
ğımız halde motörün bu temiz hava 
ihtiyacını hatırlamayız. Halbuki beş 
gün aç durabildiğimiz halde, beş da
kika nefes almadan duramıyoruz. Ya
§amak için bir insana saatte 500 litre 
hava lazımdır. 

Hazmin seçtiği gıdalar, uzviyetimi
zin hayatiyetini temin eden havanın 
okaijiyeni kanımızın deveranı ile nak
lediliyor. Hep biliriz ki kalbimiz bir 
tulumba gibi arterler vasıtasiyle uzvi
yete kanı aevkediyor ve normal bir 
halde kalp bu arterlere dakikada beş 
litre lr:an gönderiyor. Fakat vücudun 
faaliyeti tiddet kespettiği zaman ya
ni uzviyet blltUn enerjisiyle işlediği 

zaman ıilratle ve kuvetle takallüs e
den adaleler yllzUnden aaatte 300 lit-

Orgeneral Ali Sait'in 
sevenlerine teşekkürü 
Kocaeli mebuıu Orıeneral Ali Salt Ak

baJdotan, reçlnniı oldutu rahat11zhk mU
naaebeti7le bizz.at ıelip evinde ziyaret 
eden ıevata ve mektup yazarak hatırını so.
ran aevenlerlne teşekkürlerlnln ibllitnı 

bizden lıtemiıtlr, 

Vilayet hususi idareleri i(in 
bir kanun projesi haurlandı 

Yazan : Selim Sırrı T ARCAN 

re kan sevkeden kalp saatte 600 ila 
1.000 litre sevketmeğe ba§lıyor. 

Kalp olanca şiddeti ile açrpmıya 
başlıyor ve günde on bin litre hava, 
on beş bin litre kan sevkeden bu mo
tör gene gUnde yüz bin tulumba dar
besi kaydediyor. Bundan daha mü
kemmel canlı bir maklna akıl alabilir 
mi? 

Mafsallarımızın, adalelerimizin id
manını kaybetmemek için onlara az 
çok itina ediyoruz. Halbuki onlara bu 
faaliyet kudretini veren onları besli
yen, ya~atan kalp ve ciğerlere bakma
yı ihmal.ittiğimiz için birçok sporcu
lar bilhassa mücadele sporlarına he
ves eden gençlerin kendilerinden isti
fade edilecek bir çağda sakatlanıp te
kaüt edildiklerini elemle, esefle her 
gün görüyoruz. Beşer motörünün iş
lemesine hizmet eden ocak tıpkı ya -
nan kok kömürü gibi fire, tortu, kül 
bırakır. Koşarken solursunuz, boks 
yaparken terlersiniz 1 

Gıda kömürlerimiz teneffüs fiili
nin oksijeni ile yanarak asit karbo 
nik neşreder. Bu pis gazı dışarı at
mak vazifesi ciğerlerindir. Ceht art
tıkça müziç gazlar da o nispette ço -
ğalır. Teneffüs de bu zehirleri defet· 
mek için çabuklanır. Kalp de darbanı
nı çabuklatmak suretiyle yardıma ko
şar. Bir boks maçında terliyoruz. Ya
ni mesamat vasıtasiyle vücudun tortu
sunu, zehirini dışarı atıyoruz. 

Eğer bu zehirler bertaraf edilmezse 
adaleleri boğar ve zehirlenmiş olan 
adale lifleri hem ağrılar peyda eder, 
hem de işliyemez bir hale gelir. 

İdrarda da fazla yorgunluktan ha
sıl olan tortu idmanın ertesi gunu 
kendi kendini gösterir. İdrar kırmı
zımtırak koyu bir renk alır bir kap i
çinde rüsup bıraktığı gibi geçtiği yol
ları da yakar. 

Bu fizyolojik h~diselerden öğrendi
ğimiz canlı motörün arızasız işliyebil
mesi için ciğerlerin daima temiz hava 
ile yıkanması, kalbin mükemmel i'le
mesi, böbreklerin silzgeçlik vazifesini 
iyi görmesi, vücudumuzu kaplıyan 
derinin meumattnın teneffüıe aalih 
olması, hulasa adalelerini canlı, maf
sallarını işlek, asabı muharrike mer -
kezlerini uyanık bulundurmak istiyen 
bir sporcunun hareketten teveHüt e
qen tortulardan canlı motörü kolay
lıkla mütemadiyen temizlemesi §art
tır. 

Nil' de yapılan ıu tetkikleri 
raporru hazırlanıyor 

Nil havzasındaki suya müteallik ka
nal ve diğer tesisatı tetkik ederek 
şehrimize dönmU§ bulunan Nafıa Ve
kaleti sular umum müdürü B. Sala -
hattin raporunu hazırlamaktadır. Bu 
rapordan alınacak neticelere göre yur 
dumuzun bilyilk su programına yeni 
bir veçhe verilecektir. 

Bütüİı kütüphanelerin istatistiği 
yapılacak 

Maarif Vekaleti, gerek umumi bilt· 
çe ve ııerek hususi muvazeneden ida
re edilmekte olan bütün kütüpanele
rin bir istatistiğini tanzim ettirmeğe 
karar vermiştir. Tutulac:ı'!~ istatistik
lerin çok mazbut ve muntazam olma
sına dikkat edilecektir. 

Hazineye intikal edecek emval 
İstimlakten gayri suretlerle tefviz 

edilen ve edilecek olan emval bedel
lerinin tediyesi suretiyle hazineye in
tikalinin temini kararlaşmıştır. 

ULUS 

Felaketzedelere 
yapılan 

yardım listesi 
Lira Kr. 

322 30 

63 56 
1998 71) 
152 75 

33 50 
3 00 
7 21 

10 10 
1 17 

47 15 
470 00 
407 63 
152 50 
245 58 
101 67 
50 70 

4650 00 

630 84 

2~ 91 

8989 67 

718 00 

113 96 

Verenin ismi 
- -------

Kı:r.ılay İstanbul satış deposun
dan (A.skert liselerin tebcrrll e
dilen hurda elbise, ayakkabı ve 
bov teneke salı§ bedeli.) 
Adnpanzn kızılay şubesinden 
Bursa kızılay merkezinden 
Kızılay İstanbul satış deposu 
Eminönü Juzılay vubeslnden 
Emlnl:lnU kızılay ııubeslnden 
Orhaneli kızılay şubesinden 
Finike kı:r.ılay oubcs!nden 
Blngl:ll kızılay merkezinden 
Buldan kızılay şubesinden 
Haymana kızılay ııubesinden 
Avanos kızılay oubeıılndcn 
Haynıana kı:ıılny şubesinden 
Tekirdağ luzılay merkezinden 
Kırklareli kızılay merkezinden 
Kızılcalıamarn kızılay Ş. den 
:Uank de Sur!e ot du Ltbun Ha· 
lep'ten 
İngiltere bUyUk elçiliği vaıııta
aı ve mlll yardım komitesi eliy
le cenubi Afrika ittihadı Natal 
eyaletinde Lndy Sm!th mınta
kwıı mlis!Umanlnrmdun 86/ 8/ 4 
sterlin knr§ılıgı olarnk 
Yunanistan elçiliği vasıtıı.sı ve 
milt yardım komitesi eliyle A
merika. birleşik devletleri Ohlo 
eyaleti Kanton ııelırlndıı mukim 
Karndcnlz rum ortodoks muha
cirleri tarafından gönderilen 
131,71> dolar karııılığı olarak 
Hindistnnda Nevdelhl'de Hind 
kızılhaç cemiyeti tarafından 
posta ne gönderilen 1231/ 9 / 3 
sterlinlik fmperlal Bımk of İn
din lizerine keşideli bir çek kar
şılığı olarak 
Pasinler (Hasıınkale) mlllt yar
dım komıtcıinden 
Aşkale milli yardım komitesi 

19426 83 Yekiln 
5170067 36 75 numaralı Jlılemlz mulıte

viyatı. 
5189494 19 Umumi yekCln 

Emniyet amirleri 

orasında yapılan nakiller 
Ayvalık Kazası 2 inci sını~ ~~i ~· 

niyet amiri Ata Onan'ın Hakan vıla
yeti 2 inci Emniyet amirliği.ne, ı;a _
kari vilayet 2 inci sınıf emnıyet amı
ri M. Süreyya Erdoğuşun Ayvalık 
kazası 2 inci sınıf emniyet amirliğine, 
Hopa kazası 2 inci sınıf emniyetamiri 
Sait Yalçının Bursa vilayeti 2inci sı
nıf emniyet amirliğine, Bursa vilaye
ti 2inci sınıf emniyet amiri Kemal Te
kinin Konya vilayeti 2 inci sınıf em
niyet amirliğine, lsatnbul vilayeti 
emniyet kadrosu 2 inci sınıf emniyet 
amirlerinden Cevat Önayın Cizre ka
zası 2 inci sınıf emniyet amirliğine, 
Konya viHiyeti 2 inci sınıf emniyet fi.
miri İzzet Ağuşun Akşehir zakası 2 
inci sınıf emniyet amirliğine, Akşe -
hir kazası 2 inci ıınıf emniyet amiri 
Salim Akdoğanın İstanbul vilayeti 
2 inci sınıf emniyet amirliğine, Gü -
müşhane vilayeti 1 inci sınıf emniyet 
amiri M. Ceıatettin Uysalın İsatnbul 
vilayeti 1 inci sınıf emniyet amirliği
ne, Cizre kazası 2 inci sınıf emniyet 
amiri Emin Naci ·Kardeşin İnagöl ka
zası 2 inci sınıf emniyet amirliğine ve 
İstanbul vilayeti 2 inci sınıf emniyet 
amirlerinden Latif Erduranın Gümilş
hane vilayeti 2 inci sınıf emniyet a -
mirli~ine, naklen tayin edilmişlerdir. 

Çağr1 

X Dahiliye Encümeni 17.Vl.1940 
pazartesi günü umumi heyet içtima
ından sonra toplanacaktır. 

X Adliye Encümeni 17. VI . 1940 
pazartesi günU saat 10 da toplanacak· 
tır. 

Bugünkü 
at yar1şları 
İlkbahar at yarışlarının yedincisi 

bugün şehir ipodromunda yapılacak
tır. Koşulara saat tam 16 da başlana· 
caktır. 

Geçen haftanın büyük yarışlarını 
nazarı dikkate alarak bugünkü yarış· 
ların sBnük olacağını düşünenleri ya
nıltacak güzel koşular vardır. Bilhas
sa bugün iki handikap vardır ki bah
simüşterek meraklılarını epeyce dil -
şündürecektir. Kazanmamııların koş -
şuları çok heyecanlı olacaktır. Çünkü 

Fiyat mürakabe komisyo 

nasıl çalışacaklar ? 
Vekaleti bu çahşmolo 

iki talimat hazırla 
Ticaret 
izah eden 
Ticaret Vekaleti 30 vilayetimizde kurulduğunu dünkü sayıt11~ 

ğımız bir tebliğle bildirdiği fiyat murakabe teşkilatına iki talirıı' 
miştir. Vekaletin yolladığı bu talimatlardan biri fiyat murakabe 
!arı ve bürolarının çalışma tarzına dairdir. V ekalct bu t6liınaunda 
rakabe komisyonları balarına şöyle demektedir: 

bunların içinde mühim varlık göster· Fiyat murakabe komisyonları ve bUro- 1 ye ticaretinde, fiyatların > 1 
miş olanları yok gibidir. Bunların ko- ları. mim korunma kanununun neşrini za- sebep yoktur. Hattıı, ihraca~ 

nırt kılmııı olan aııvalin ınahsulildUr. BI - da gl:lz l:lnllne alınırsa, bellte6' 
şuları da çok zevkle takip edilecektir. nacruıleyh, lsliıınal kıymette bir memleket mayUIU aksine olmak tcaP • .ıcf 
zannındayız. hizmeti ıtu cdeccklerdir. leyh, bal·' ııyc can'.\fına lı· 

Çoklarımızın hafızasında maziden kal- Ildır ki. ya bu haberin t 
Bugün birinci koıu : mış bıızı hatıralar bulunduğu için, cUmhu- fiyatları .ırmak yoluna ııtt 

Üç yaşında ve hiç koşu kazanma- r lyet evlAtlarıııın giivemllğimlz faziletine dirdc tanı nıluıaslyle bir ihtl 

~ı~ yerli yarım kan ingiliz e:ke~ ve ~~~ı~,~~t ed~~~~~~u b~~y~e:~::~yi~u~ıi.ka~~ mi'o~~~r~;11 misali ele aıaraJI.' 
dışı taylara mahsustur. İkramıyesı 330 teııl< llMınn beıızemiyeceklenıır. da alAluıdnrlar lka.z cdilınelldl 
lira mesafesi 1400 metredir. Bu koşu- 1 

Milli korunma kanununun şiddeti yal- liye ticaretinde ciro azlığı. 
k d d"l 1 1 d . nız nıuraknbe edllı•nlere defi!, aynı za- mevcut dl"ğlldlr. Blnaenalcf~ 

ya ay e ı en tay ar şun ar ır · manda murakabe edenlere de mUtevecclh- sfni arttıracak muhik sebl'P ~ 
1. - Yavuz, M. Atak, 2. - Sülün, tır. Fı~kııt, fiyat murakabe komisyonları F'iyntları nezaret altında dl' 

M. Atak. 3. _ K. Frig, S. Mermer. ve bUt"Olarınııı vazifelerini lfad~ K.öster~ - fiyatları takip etmekle ıoıb~ııl 
. ceklcrl liyakat, bitaraflık ve dlırustıU.ıtUn Ieyh, nıalıallt fiyatların re\";r 

4. - Kezban, H. Bosna. 5. - Tasvır, aısıl :r.ı ıııımı, cUmhurlyetle yeni bir ceyadet rakabe büroları vıuııtruııyle 
F. Karaosman. 6. - Neriman, H. Ku- ka.ımnınıı olan mlllt seclyemlıdlr. ııu makıatla, bulunduğı.ınuı 11 u 7 _·Altıntop ş. Kırgül. İkinci tnllmnt ise komisyonların vazı- lıca maddelerin ve bllhlJSSB 
r · · ' !el eıini tııd:ıt etmekte ve fiyat tesbitlne ihtiyaçlarına teknbül cdell 

Bu koşu isminden de anlaşılacağı esruı olacak misaller zikredilmektedir. Ve- ıchrln muhtelif ısemtıerlnde. 
üzere kazanmamışların ko~mıudur. ktıletln bu tnl lınatını aynen yazıyoruz: dtlkkAn ve mıığar.alarda ka<; 

· · d "k" ·ı·k ·· ·· ·· "l. F iyat murakabe komisyonlarını va - makta olduğunu t esblt ve ııı 
Bunların ıçın c ı ıncı ı ve uçun~u- zife ve saldhlyetlcrl 29 numaralı mlllt ko- lalarla takip ediniz. Bu suretle. 
tük yapmış taylar Yavuz ile Tasvıl • runma kararnameılnln 3 Uncu maddea!nc:le takibat için ve gerek trşat # 
dir Biz de bugün bu iki tayı diğer- yazılı olduğu Uzere ıunlarılan ibarettir: sunda, lUzumlu hareket ve nı 

· .. •. n ) Ticaret VekAletlnce tayin edilecek taları elde edilmiş olur ..ı 
}erinden daha şanslı buluyoruz. Sulun eııya ve maddelerin nınhall1 toptan ve pe- Du vadide b:ızı um~mf t~~ 
veya Kezban plase olabilir zannında- rakcnde satış fiyatlarını tesblt etmek, ğı dıı. dUşünUyonız. Duna ııı e 

b) Alelumum nıahnlll fiyatları nezaret den fiyatların takibine geçli~ 
yız. 

I kinci koıu : 
(Cap Griz Urz) kogusudur. Üç ve 

daha yukarı yattaki halis kan ingiliz 
at ve kısraklara mahsus Handikaptır. 
İkramiyesi 300 lira mesafesi 1800 met
redir: bu koşuya kaydedilen haliskan 
lar gunlardır: 

1. - Komisarj, A. Çırpan 72 kilo, 
2. - Yatagan, F. Karaosman 64 kilo, 
3. - Sifkap, F. Agan 62 kilo, 
4. -Tomru, A. Çırpan 59 kilo 
5. - Taşpınar, K. Tezer 54 kilo, 
6. - Batray, S. Temel 52 kilo, 
7. - Mart 1., F. Atlı 50 kilo, 
8. - Miss, N. Atlı 48 kilo. 
Yeknazarda Bayan Nihal Atlının 

Miss ismindeki kısrağını şanslı gö
renler olursa da birinci hafta yapılan 
handikapı düşünenler kendisinden da
ha iyi olan Mars 1 ismindeki atın 48 
kilo ile ancak dördüncü geldiğini ha
tırlarlar. O koıuda Komiıarj 70 kilo 
ile kendisini geçmişti. Bugün ağır ki· 
Jo ta ıınasına rağmen B. Asım Çırpan 
ın Komisarj veya Tomrusunu diğerle
rinden daha şanslı buluyoruz. Yata -
garı ile Mis bunların en kuvetli raki
bidir zannındayız. 
U çüncü ko§u : 

Dört ve daha yukarı yaşta ve sene 
zarfındaki kazançları yekunu 250 1i -
rayı geçmiyen haliskan arap at ve kıs
raklara mahsustur. İkramiyesi 190 li
ra mesafesi 2000 metredir. 

Kaydedilen !!ekiz hayvan tunlardır: 
ı. - Duman, A. Hayranlı, 2 .. - Vu

ral, F. Özaltınlı, 3. - Yüksel, F. Atlı. 
4. - Can, B. Bakır, 5. - Mihrican, 
S. Akson, 6. - Sel, C. Apayık, 7. -
Sevim, N. Vural, 8. - Aşkın, S. Böke. 

Bunlar arasında B. Sait Akson'un 
Mihrican ismindeki atının koşusunu 
g8rmedik. İdmanlarda fena değildir. 
Bugün ne yapacağını kestirmek mUş
küldür. Diğerleri arasında Aşkın ra
kiplerine nazaran daha şanslıdır. Can 
ile Duman'ın plbe olmaları ihtimali 
fazladır zannediyoruz. 

Dördüncü koıu : 

altın<la bulundurmak, C. Komisyonların UçUnctl 111 el İ§bu karnrname dairesinde tesblt e - rarnanıenln Uı;UncU mnddeııLD 
dilmiş fiyatlara riayetsizlikten veya millt de yazılı olduğu üzere, "İŞ~ 
Jrnrunnıa kanununun 32 ve 31> inci madde- dalreıılnde tesb!t eclllmlıı f!)1l• 
Jerine muhalefetten dolayı yapılan adil sizlikten veya mllll koruııııı 
tahkikatın herhangi bir tıafhwııııda mUd • 82 ve 86 inci maddelertne 
delıınıumllerle sorgu hAkimlerl ve malike- dolayı yapılan adli tahkik&U11 e 
melercc sorulacak hususlar hakkında rcs- safhasında mUddclıımumll~~ıl 
mt ehlihibre sıfatlylc mUtalca beyan et- kimleri ve mahkemelerce so>-
ınck. lar hakkında reııml ehUhlbı'il 

A . Bir numnrlı slrkUlerde de beyan edil- talca beyan etmek" Ur. 1111 
dlğ Uzere, komisyonlar şimdilik fiyat tes- Bu vazifenin ifasında kO 
bltlerlnde bulunmıyacaklıırdır. İcap ettiği rnlmbe eıaıılanmır.dan UhafO 
vakit voktılet hangi maddelerin ve ne su- D.l!:JI murakab6 vaz!feıı!nl 
retle 'fiyatlarının tesbit edlleccğlııl bildi - kontrolörlerine talimat teşt<il1~ 
reccktır. ğtdakl maddelerde verııeı:ıı:ıJ.ı' 

İstanbul fiyat murakabe komisyonu noktalar üzerinde komlsyo 
ka.hvenin 'Perakende fiyatlarını teabite dccektlr. 1111 
mezun kılınmıştır. Bu teısbit tecrUbl ma- 2. Bir malın fiyatı mun1> ~ 
hlyette olacak ve tatbikatından alınacak arzetmekte iken, madcll ve> .. , 
neticeler ilerideki tesbitlcr için mUracaal ile talebin artması, me.l rıı~ 
edeceğimiz esMları aydınlatacaktır. zalmuı veya azalması thtl 

B . Komllıyonların bir va:r.lfeei de, "alel- ktlnlarının darlWJmıısı veya 
umum fiyatları nezaret altında bulundur- olamsı şu veya. bu haberin ',j_ 

millerle fiyatların yUklleltilıtl mnk,. tır. 2 1 ı 111 :.:..1 
Komlııyonlar, fiyat murakabe bUrosu runma kanununun 3 ne il"~ 

vasıl.asiyle flyatları takip etmeli, ve sade- zıh "flyatınnn muhik bir ~ 
cc ce?.al tedbirlere güvenmlyerek, ala.ka - zın yUkseltilmeııl., euı;unu ~ 
darlan murakabe esasları, fiyatlarının ta- Bu gibi sebepleri ileri s ıı 
ylnlndc dikkat edecekleri noktalar ve ka - yatlarını yükseltenler mil~.., 
nunı mcsullyetlcrl etrafında tenvir etme- nununun 32 ve 09 uncu ın...-. 
lldirler. kan cumhuriyet mUddelUJ11 

z aman :r.nman muayyen ticaret eubelcrl edileceklerdir. ~ 
erbabı komisyon huzuruna dllvet edilerek Mevzuatımızın ktl!i olJU 
bu yolda gl:lrUşmeler yapılmalı ve her hal· d:ı, eylUI hAdlselerl ü:r.erııı:,ı 
de alılAkl ve mtınevl kuvetlerden de istifa- kuruştan 10-12 liraya çıkJtl 
de edilmelidir. ler tekerrür etmlyecektlJ'. ıııl 

ı.ıeselt'ı, gıda. maddelerinde ve bakkall- 3. Fiyatların yUkselUiınes~ 

tay yeni gelmiıtir. Koşusunu Ankara
da görmedik. Yalnız B. Vehbi Koç'un 
Misket ismindeki tayının baba karde
şidir. Anası Alnazlıdır. ~er~alde iyi 
koşma:n la-:ımuır. Bu va:r.ıyetı nazarl
dikkate alarak kendisine şans veriyo
ruz. Efe ile /\ yse: l§ık için tehlikeli 

0

birer rakiptir. 

Beıinci koıu : 
(Handikap) dört ve daha yukarı 

yaştaki yerli yarımkan ingiliz at ve 
kısraklara mahsustur. İkramiyesi 240 
lira, mesafesi 2200 metredir. Bu koşu· 
ya altı yarımkan kaydedilmiştir. 

ı. - Al Ceylan, F. Atlıoğlu 65 kilo. 
2. - Cesur, T. Attan 55 kilo. 
3. - Baı;kın, C. Apayık 54 kilo, 
4. - Tunca, M. Atalay 50 kilo, 
5. - Yüksel, N. Sargun 49 kilo. 
6. - Frufru, M. Vag"'nof 47 kilo. 
Geçen haftaki handikapın hemen 

yet unsurlarının artması :ıt1 şı P. 
Fakat maliyetin her artı ı 

yatını yükseltmek için muııi 1111 
etmez. Bir malın, muayyen Mil 
besindo mutat olmıyo.n ellet"'"" .. 
ııl suretiyle de, fiyatı o.rttıl'.l ,..ı • 

Bıı tM<.1ırcte, mim kofuı:ı 
1
_, 

82 lncl maddesinde bahıed~ı1·..
ticaret ıuçu bahis mevzuu it ~ 

Bir ticaret şubesinde b 11 surette kaç elden ve kiınlerilt1,. 
tıtı malilmdur. ldnhalllnd~.,JI" 
bunu gösterir. Fiyat mur_. 
ları bu tetkikleri kolayJıJd• 1ıt 
bında mahkemelerlml:r.I te~ 
vaziyettedirler. Araya glı:c;!~c ~ııl 
bancı eller zincirleme Uco-P' 
mtı olacaklardır ki bunun 
madded yazılıdır. ..dl 

Zincirleme ticaret suçtıtı""" 
mutlaka, bir ticaret eubeBiı:ı' 
aelerln, sair ticaret ıubel.e!'~ı 
ya girmesi icap etmez. ,.,~dit 
ılnde çalıııan tacirler arll41~ 
tattan fazla olarak devre 
mahiyettedir. _Af 

:MeselA, demir tıcaretlll" ıoel 
lthalıttçıdnn ııonra nihayet ~ 
ha vardır. Hal böyle iken, 
iki eli teıkll eden tacırıer u 
beı devir yapnıııı olduğun 
zaman zincirleme ticaretin r 
hükmetmek lfizını gelecekti ~t-' 

Müteaddit devirler yaptı yP_~ 

Üç yaşında ve hiç ko~u kazanmamıı 
halis kan arap erkek ve dişi taylara 
mahsustur. İkramiyesi 300 lira, me!!a· 
fesi 1400 metredir. Bu kcıuya beş tay 

X Divanı Muhasebat Encilmeni ~ydedilmiştir. 
17. VI .1940 pazartesi günü saat 10 da ı. _Efe il. B. Karabcicek, 2. _ !-

hemen e'i olan bu kotuda yalnız yük
sel fazladır ve Cesurun kilosu altı ki
lo fazlasiyle 55 olmuştur. Ağır kilo 
taşımasına ratmen bu koşuda en fazla 
şans gene Al Ceylana vermek lazım
dır zannındayız. Frufru ile Cesur an
cak plase olurlar diye düıUnliyoruz. 
Bu hafta bir tane çifte bahis vardır ve 
ikinci ile dördüncü koşular arasında
dır. 

lı satın almıı olan tAclrln, ~ 
ıınçe, bu tacir, o malı kaÇ ı:ıı 1 
bunun Uzerlne normal t<Atl U' 
ııatan hUsnUnlyetıı bir ta~ tı114' 
görünebilir. Fakat, haldl<~ur :d toplanacaktır. §ık, N. Temizeri, 3. - Aysel, E. Arı -

X Maarif Encümeni 17. VI . 1940\kol, 4, - Yılmaz M. Eren, 5. - Ya
pazartesi günü Umumi Heyet içtima· şar, B. Vandemir. 
ından sonra toplanacaktır. Bunların arasında Işık iamindeki 

Vilayet hususi idarelerinin mali va
ziyetlerini tetkik eden Başvekalet 

Müsteşarı B. Vehbi Demirel'in reisli
ğindeki müsteıarlar komisyonu, bu i
darelerin mali vaziyetlerini ıslah için 
bazı kararlar almış ve bir rap~r hazır
lıyarak Başvekalete vermişti. Dahili
ye Vekaletine ve diğer alakalı veka -
Jetlere gönderilen bu rapor tetkik e
dilmiş. raporda tekJif olunan bazı 
tedbirlerin alınması için Dahiliye Ve
kaletince bir kanun layihası hazırlan
mıştır. Layiha ile vilayet hususi ida
releri bütçelerinden şimdiye kadar 
Ziraat ve Cümhuriyet Merkez Banka
larına verilmekte olan yüzdeler husu
si idarelere bırakılmakta, beden ter
biyesi genel direktörlüğüne verilen 
yüzde iki de yüzde bire indirilmekte
dir. 
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Her tacir, meıgUl ol Oltfl"' .. 
plyııaada maliyet esasına ıı1)3f 
klkt flya.tını pek ıuıt bilir. ~ı 
kunıı değdiğini bildiği bir st'tı~ 
rarına olarak yüz kuru•• ı;stıır:: 
ona gl:lre aatmağa rıza fC ııtı.ı' 
de zincirleme tlrarctln hUd rU~ 
mlş olur. Esaııen milli l<O cırJfl"J 
nıın 82 inci maddesi ~ııı ıt•~ 
menrderken zincirin ortas;ur· 
ıında bir tefrik ynpmt!Jlld~ ~ 

Maarif müdürleri arasında 
Kırşehir Maarif Müdürü B . Sıtkı 

İnal Mardin Maarif Müdür!Uğüne, 
Erzurum Maarif Müdürü Hüseyin 
Avni Ülküner Malatya Maarif Mü -
dilrlüğüne tayin edilmiılerdir. 

Muhtaç zürraa tevzi edilecek 
arazi kanununun şümul sahası 
Şark mıntakası dahilinde muhtaç 

zUrraa tevzi edilecek araziye dair olan 
kanunun şUmul sahasının tayini 
hakkındaki hükilmetin tekJifi Mecli -
sin alakalı encümenlerinden geçerek 
rüznameye alınmıştır Alakalı encü -
m~nler, hükümetin lüzum gördüğü ve 
göreceği her yere bu kanunu teşmil 
etmi9 olduğunu gözönüne alarak bu 
~uausta ayrıca bir tefsir yapılmasına 
lüzum görmemitıerdirı 

Balla<1oğlu'nun iltifall 1 

K ürsüsüz terbiye profesörümüz 
sayın lsmail Hakkı Baltacı -

oğlu," Yeni Adam ,, mecmuasının 
son nüshasında bemJenize harikula
de üslılbu, bütün bilgısı ve topyekün 
nezaheti ile şu iltifatta bulunmuş -
tur : 

" Karagöz ve Ha-:ıvat adına hey
kel dikmek izanını gösteren avukat 
Rami için ( T. 1. ) iniı;iyaliyle fık -
ralar yazan Nurettin Artam ( ifa -
dedeki üstadane zafı telife, tabii, 
dikkat buyurulmuştur. Buradan T. 
1. nin birteviye avukat Rami için 
fıkralar yazdığı manası çıkmakta -
dır. ) şöyle diyor : " Şimdi bu se -
vimli avukatı böyle hir heykel dik
ıneğe sevkeden sebep, olsa olsa, bir 
metreye yakın koskocaman Karagöz 
yaptıran ve mukavv:ıdan yapılmış şe
killeri patlıcan veya balık gibi tava
da kızartıp onlara deve derisi man -
zar asını veren Profesör İsmail Hak
kı Baltacıoğlu'nun bu sahadaki faz
la ~ayreti olmuıtur. 

.Nurettin Artam patlıcan ve balık 

'#AN l~l IL7'R 
esprilerini okuyucularını güldür -
mek için yapmıştır; tabii farkında -
sınız. Karagöz suretlerini Nurettin 
Artam'ın soğuk espri dehasına hiz
met için kızartmadık. Derinin pahalı 
ve tedariki de güç oldıığu bir zaman
da bu asil ve orijinal Türk tema§a -
mızın yurdun en ücra kö~elerine ka
dar yayılmasını temin için kızarttık. 
Bu usCil her yerde taammüm ediyor 
ve kalabilir de. Fakat yirmi yıldır, 
durmayıp fıkra ya-ı:an bu muhterem 
zat ayni şansı taşıyan tek esprisini 
söyliyebilir mi ? Hangimiz daha a
cıklı mevkide bulunuyoruz ? .. 

Son zamanlarda şunu bunu dahi 
nasbetmek, bir takım deha sahiple -
rini de bu payeden indırmek gibi bir 
nevi edebi ve ilmi " muamelatı za -
tiye .. işi ile uğraşan yeni adam 
alı1kanlıkla bana da " soğuk espri 
dehası ,, tevcih ediyor. Ben kendi 
halinde bir yazıcıyım. Yapmağa kal-

kıştığım esprilerin soğuk olduğunu 
kabul edebilirim. Fakat deh4ya ge -
lince - estağfırullah J - uzun boylu 
üstadıma yakışan bu sıfat benim gi
bilerden ne kadar uzak. Ben, yirmi 
yıldır, kapı/andığım gazetelerde 
gündeliğimi doğrultmak için yazı 
yazarım. Ne yapayım, bağım, bosta
nım yok; orada çam yetiştirip sa
tarak hayatımı kazanamıyorum. Bir 
basılışta binlercesi birden satılan 

ilmi eserler yazmağa gücüm yetmez. 
Sonra, yazdığım aciz yazıları oku
yanlar, başlıca gayemin okurları· 
mı • okuyucu değil; çünkü bu ke
lime türkçede dilğün davetine gi
den kadın manasına gelir balık 

ve patlıcan gibi şeyler kullanıp 

güldürmek olmadığını bilirler. O-
nu 

"- H. - Aman Karagözüm; haa
na, müstesna sinema yıldızını ren
cidei Mtır ( Osmanlıcayı muhterem 

profesörden çok iyi tildiğine şüphe 
olmıyan merhum Hacıvat bu yanlışı 
yapmazdı; bu vasfı terkibinin doğ
rusu rencide hatırdır. ) etmişsin 1 

K. - Ben hasta, istiska sinema yıl
dızını rençpere katır etmedim, Ha -
civat . ., 

gibi harikul~de zarif ve nezih Ka
ragöz senaryoları yazanlarla dünya 
buhranı kar;psında ekonomik bir ça
re olarak bula bula K."J.tagöz mukav
vasının kızartılmasım bulan yüksek 
mütefekkirler ziyade5ıyle yapıyor; 
bize lüzum kalmıyor. 
Eğer muhterem profeslJr, yirmi 

senedir değil, yirmi aydır, benim 
fıkralarımı okumak J 11satını bulmuş 
olsaydı, Karagöz'ü benim de çok 
sevdiğimi öğrenirdi. 

Hem benim bir nevi komiki fehir 
haline sokulmaklığıma, nükteleri • 
min soğukluğunu söylemeğe ne lü -
zum var ? Ben sayın Baltacıoğlu 

hakkında hayranlık hisleriyle dolu
yum. Vaktiyle fesinden ilk defa o
larak püskülü kaldıran ve Serbest 
fırkayı Serbes fırka diye yumayı 
düşünen bu eısiz inkılApçı, bizim 
gibi matbuat ve edebiyat cüceleriyle 

ortıuıındakl kedar baeın ~ 
kiler de mesuldUrler. ıı.11~~ 

• · Umumi esaıılarımızd stl"" 
halat emtiasını dnhlll !IY 
memleketlerdeki kurları ti.. 
batı fekketmcktedlr. atr pıt 

Ylnl, Avrupadıı. vcs ııı '" 
ketlerlnde bir mal fiyatı: ~ 
ması dolayısiyle otornatl ıı:ı "J 
ketlmlzde de o mat flyatııı ıJev;.. 
katıyen kabul etmlyonız. ıııt 
kalay fiyatlan 300 kunl~ıfl~ 
bu malın bet liraya c;ı~et > 
bizde de Uç )'llz kur~u 
meğt muhik kılmaz. .,,o~-; 

!I. Şimdilik bu blrkaC: e:ıJI r 
iktifa edilmiştir. Tatblk~rııl' 
zerine bu mevzun mUlte 
ceğiz. 

ııtı' 
uğraşmayı boyuna, bo5 

mamalı idi ! . . ~tS,,,ı 
Fakat yine ümidıt111 tıl~6 

• k ı st . bundan sekız. do u ıtıPı 
kadar bir liberalizm $8 aıl' ,,, 
duğu halde ~imdi çık"~~dl~ 
da bunun tam zıddın~ .,, gO~ 
bu yüksek miitefekk1'~11}İ ,4 

rinde bendeniz hak~112 flJ•'' 
rini de değİ§tirmesı 1 

ğildir. 
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ISTANB Gaze • 
''d arbe . 

lıı İki d gıreli, gazeteler ls-
'11111111 efa hahsetiler: birin-

Afrika'da ve Akdenizde . . 
ı b· ın "h 
I '.(dirildi ar~ ~•tında". ka -
llıdet l · İkıncı havadıa de 

~ ''~tr) ~nca rruntakııınnın lı-
1 h'"ad~:•._tarafından iıgalidir. 
~trektir ~~erinde azacık dur
\ttiııj ~a .•r rrıuharebeye kar

ltalyan askeri üsleri 

''l> d Yın ederken, bir dev-
~llıeıi, b '§ında'' kaldığını be -
, lltGıı1/Ynelrrıilel münaaebet

l'a ; :~rtları içinde hususi 
t!ı t>teı de alet eder. 1939 har

:ıllt d~ b~vletler, ya muharip
•ıe bit •taraf. Bugün muha
~İy araflık 
~ eı İf d arasında hususi 

İlıda.a a e eden "gayrimuha
tirdi;j edilrrıittir. Almanya 

~ ~İtaraf ~•lrtıan müttefiki olan 
ti~lıııııt !llrrıamıt "harbin dı· 

l 1 harp:· Ve gene biz, bita-
d, ''h •tındayız. Acaba Is· 

•rb· 
tdeı-ı- ın dıtında" kaldığı· 

llıı b. ilen bu t" b. . . • "ltlJa ' a ırı yenı ma-
'ıı nıyor? 

M:.. 'il İ : 
ı.~ ı·· fgalınc gelince· bu 
~ "'ıtıul" ·· ' ~ tıı \ra • U~u anlamak için 
. tay, ~•Yctıni bilmek Jilzım-
111 ~~d ~kıldığı zaman bu 
td enız•· 

'ıı( tıı boğ 1~ garp kapısını 
;ıı.r. ;:ı:. _ Uzcrind eki eh emi

~~ lliıı e)" ogn:ı:.ın timal sahili, 
i. lıt. C · ınde bulunan Cebe
Çıııe al enup sahilinde de Sö • 
lıı .,,,;dıı Uzun lspanyol Fas'ı 
lir ır s·· olJar • ota asırlardanbe-
lerjl ,..br~ ellerinde idi. Fakat r ... ı . •p,11 •nce ve uzun mınta-
~~11.aın~ollar, lngiltere ile 

Lıı •lıltf ~ I 904 senesinde ak-

bombardıman edildi 
Müttefik donanma Akdenizde 

mühim faaliyetlerde bulunuyor 

Cenova denizden bombardıman edildi 
Roma; lS. a.a. - Evelki gece yaptıklatı hava akınları esnasında düşman 

tayyareleri Roma üzerine risaleler atmışlardır. Bu risaleleı de bilhassa. ital
yanların muzaffer de olsalar, mağhip da olsalar aç kalacakları, sefalet ve esa
rete düşecekleri yazılmakta idi. Tayyare dafii bataryalarını:-ı mermilerinden 
biri Roma binalarından birinin cephesine tesadüf etmiş v: bina hafif ç: ha -
sara uğramıştır. Bir il:itiyar hafifçe yaralanmıştır. 

Torino'da hava dafii bataryalarının ıkın yapılmış ise de hemen hemen hiç 
mermilerinden biri bir binanın içinde hasar kaydedilmemiştir. 
patlıyarak takriben on kişinin hafifçe j Malta'ya hücum 
faralanmasına sebep olmuştur. Cenova Malta; ıs. a.a. - Evelisi gün bir tek 
da düşman kruvazörleri" tarafından a- düşman tayyaresi Malta üzerine mü -
tılan mermiler, birka.; binada hasarat temadiyen akınlar yapmıştır. İki in • 
husule getirmişler iiç J...işinin ölümüne giliz askerinin ölümü ile bir yaralı as-
12 kişinin hafifçe yaralanmasına se - ker ve hafif hasarat kaydedilmiştir. 
hep olmuşlardır. Savo·1a'da bir hava ve Takip edilen İtalyan gemileri 
deniz akını neticesinde altı kişi öl - Madrid, ıs a.a. - İngiliz harp ge-
müş. 22 kişi yaralanmıştır. lmperia'da mileri tarafından takip edilen bir i
bir kişi ölmüştür. Venedik'te biri düş talyan denizaltı gemisi Algesiras'a il
manın akını neticesinde yaralanmıştır. tica etmiştir. 6107 tonilatoluk Ed-

İtalya'nın diğer bütiın mahallerinde da ismindeki italy.:ın yük vapuru, 
ölen ve yaralanan olmamış ve mi.ihim bir ingifü: harp gemisinin takibi üze-
tahribat yapılamamıştır. rine Kanarya adalarında Tenerife sa-

ta 'h lı:teri 1 1 Jı. li e k ne a mı§ ardır. 
1~ lfltıı İd ad~r sözde müstakil Kahire, ıs a.a. - Dün akşam neşre-

Akdeniz' de bilinde karaya oturma mecbur~yetin

•eıı ar.esı altında idi. Fa- dilen deniz tebliğinde şöyle denmek
V ~ısır .~ıınde İngiltere ve tedir: 

de kalmıştır. Buraya gelen haber -
lere göre, hafif surette hasara uğ
ramı§ bulunan bir italyan denizaltı 
gemisi, dün sabah Senta limanına gir
miştir. 

~hu ~.? Fas'ı mübadele et- Müttefik donanma, aeyrisefaini hi-
l&Q.i 1•lca.y~~adeleyi yaparken, maye maksadiyle Akdeniz' de maynle
' llıJ,1 spanya'ya ayırdı • ri tarama ve düşman gemilerini tahrip 
'tlt~lli oı:~ının tatbikına Al- etme faaliyetinde bulunmaktadır. 
I)' , "e fr a çalı,tı. Fakat Hiç bir düşman gemisine rastlan -
!._~ta. "erarıaızlar, Trablusgar- mamış olduğu sanılmaktadır. 

>ı ~ 1
· r,.,a erek hu devleti satın Tayyarelerin T obruk' a hücumu 

~ 't-diler ~a'ya da sahil mın- İngiliz hava kuvetlerine mensup 
l~ hirJiğ: e Alınanya'ya kar- tayyareler salı günü Tobruk limanını 

il' diğe 
1

.Yaptılar. Almanya bombardım'an ederken, bu civarda ha
tiiı ~.a. ıs;\ 1909 ve nihayet so- rekette bulunan İngiliz deniz cüzü -

' d, 
111 Çılt senelerinde üç de- tamları, sahil bataryalarına karşı faa-

l ~t-a.n ardıktan sonra niha- liyete geçmiştir. Bu harekat esnasın-
e~ saya . 1 

~ tıind aıt o an Kongo da hiç bir müttefik gemisine her han-
'~ 'a.ttı. 8 en toprak alarak a- gi bir zarar olmamıştır. 

e tr,11 undan sonra da İs- Haıara uğrıyan italyan gemileri 
d •tııııı &a kendilerine 1904 İngiliz hava kuvetleri kumandanlı-

!! h· ayırd -

1
11lıayele .•g.ı mıntakalar ğı tarafından neşredilen tebliğde 

, •1>a rını kurdular. bombalar isabet ettirildiği bildirilen 
~,~i bı.ıılltı~Yol lnıntakasınm ü- italyan gemileri, 9 bin tonilatoluk 
~ ~r . "'> "'rd anca'nın huauıi San • Giorgio kruvazörüyle iki denız-

Cebelüttarık açıhlarrnda top 
ıeleri 

Cebelüttarık limanı açıklarında bo
ğazda bir çok müttefik harp gemileri 
görtilmüş ve saat 2 de boğazda top 
sesleri işitilmiştir. 

ltalyan kı§lalarında yangınlar 
çıkarıldı 

Nairobi, ıs a.a. - Dün Kismayu 
tayyare meydanına karşı, cenubi Afri
ka h~va kuvetlerinin yapmış olduğu 
hücumlar esnasında italyan kışlaları, 
kıtaat tahşidatı üzerine isabetli en -
•tahtlar olmuı ve yangınlar çıkmıştır. 

İtalya Somali"sinin en cenupa düşen 
mıntakası üzerinde gene tayyare mey
danında sair binalara isabetler vaki 
olmuş ve düşmanın tayare dafi topla
rı tahrip edilmiştir. 

B. Molotof İngiliz ve 

Fransız el~ilerile 

görüıtü 
Moskova, ıs a.a. - Tas bildiriyor: 
Hariciye halk komiseri Molotof, 

dün, fransız büyük elçisi B. Labon -
ne'u kabul etmiıtir. Görüşme bir sa
atten fazla sü.rmilştür. 

Molotof aynı gün, ingiliz büyük el· 
çisi B. Stafford Cripps'i de kabul et· 
nıi~rir. B•J görüşme bir saat kadar sür
müştür. 

İspanyollar 
Tancayı niçin 

İşgal etmiş ? 
Tanca, 15 a.a. - Reuter bildiriyor: 
İspanyol makamlarının Tanca'daki 

ıngiliz baş konsolosuna vermiş olduk
ları bir muhtırada İspanyol kıtalarının 
enternasyonal mıntakayı, bu mıntaka· 
nın tam bitaraflığını garanti için iş

gal etmiş bulundukları ve işgalin ta -
mamiyle muvakkat mahiyette olduğu 
hi idi ri ime ktedir. 

Yunanistan' da 

Bazı maddeler idn 
.;, 

vesika usulü ! 
Atina, IS a.a. - D. N. B. bildiriyor: 
Başvekil Metaksas, yeni vaziyet do

layısiyle, hükümetin, ekmek, şeker, 
kahve, makarna. pirinç " kuru sebze 
için vesika usulü ihdas etmek mecbu
riyetinde kaldığını bildirmiştir. Et is
tihlakinin de azaltılması icap edecek
tir. Elektrikle reklamlar yapılması 
rnemnunudur, Trenlerin, vapurların, 

ve otobüslerin seferleri de azaltıla -
caktır. 

Sovyefler lifvanya'ya 

üllimafum verdi 
(Başı 1 inci sayfada) '"''I ",f\i .. 1• Almanya 1904 i· altı gemisidir. Bu üç gemide de bü

i~irı 'tda. t'"~eğe teşebbüs et- y:ük yangınlar çıkarılmııtır. Diğer bir 
~~ ~ l&os as llıeselesini hallet- İtalyan denizaltı gemisine de muvaf
'ı-~l\fer, sel'lesinde Alcesiras- fakiyetle hücum yapılmıştır. Bir kaçı 
'itıı ~}':a toplanmıştı. Bu Mısır sahilleri açıklarında olmak üze

Düşmanın şiddetli müdafaa ateşle
rine rağmen, cenubi Afrika tayyare
lerinden hiç birisi hasara uğramamı~
tır. 

ya'nın bütün Sovyet şartlarını kabul 
edeceğini bildirmiştir. 

Bir italyan vapuru batırıldı 

Cumhuriyet 

İtalyan müdahalesi karşısında 
YUNUS NADİ, Bi.ikreş'ten cönderdl

ği ı ı haziran tarihli ve yukardaki baı

lıklı yazısında diyor ıki: 
"Olur olmaz ıilye aylardan beri üze -

rinde söz söylenilen İtalyan m!idahalesi 
nihayet vaki oldu. Dünden beri İtalya 
dahi Fnınsa ile 1ngiltere'ye karşı harp 
haline geçmiş bulunuyor. Duçe'nin Ve -
ncdik sarayı balkonundan meydana top. 
!anan kesif halk tabakasına hitaben ira.. 
dcttigi nutkun halk tarafından çok heye
canlı telli~ki tarzına göre, ltalya'da ef -
k5.numumiyeyi bu buyük h5.dıseye ıkarşı 
hazırlamak için aylardan" beri sarfolunan 
gayretlerin tesirsiz kalmamıs olduğuna 
hUkmetmck lazımı:elir." 

Muharrir, Moskova'ya ciden italyan 
sefiri ile Roma'ya giden Sovyet ıefirin
den ve almıınların bu iki milleti anlattır
mak için sarfettikleri mesaiden bahse -
derek diyor ki: 

"Bu haberlerden bilhassa Rusya ile 
İtalya'nrn karşılıklı miınasebetlerini nor
malleştirmiş olmalarına ait bulunan al -
mo.n diplomasisinin temin ettiii;i bir ne
tice gibi görülmü, ve aynı zamanda 
İtalya'nın harbe vaki olacak müdahale -
sindeki şekil ve mahiyeti ifıa ediyor sa
yılmıştı. Öyle anlaşılıyordu ki, itP.lyan 
müdıüıalesinin ve İtalyan • alman mli&a
reketinin rus emniyet sahalanna taalluk 
etmiyerek yalnız Avrupa garbine lnhi -
sar edeceğine dair Rusya'ya teminat ve
rilmiştir. Filhakika İtalyan müdahalesi 
ile harbin balkanlara ve şarki Akdeniz 
havalisine sirayeti Rusya'yı kayıtsız bı -
rakamazdı. Ve son zamanlarda Mos1rnva 
bu ciheti pek haklı bir alaka ile müker • 
rercn açık ve yüksek söylemişti." 

M uhıırrir devam ediyor: 
"İtalyan hüklimet reisinin harbe mü -

dahale nutku bu tahminleri süratle te • 
yit etmiş bulundu. İtalya, Balkanlarla 
şarki Akdeniz memleketlerinin emniyet 
ve istiklallerini ihlil yolunda hiçbir ha -
rekct yapmıyacacını alenen şerefiyle te
min ederek harbe Almanya lehinde vaki 
müdahalesinin yalnız iki garp demokra
sisine müteveccih oldufunu tasrih eyle -
mlştir." 

Harp vaziyetinin alınanların lehine 
görünen şeklinden bahseden muharrir d·I 
yor ki: 

"Vaziyetin inkar edilmek ihtimali ol
mıyıın müşkülitına rağmen Fransa ile 
İngiltere'nin mağ!Qbiyeti kabul eden bir 
teslimiyette karar kılmıyacakları kanaa
tinin yanıba=;mda Amerika'mn ve Rus
yanm tutacakları kati ve hakiki hareket 
hattı guniin en mühim meselesini teşkil 
ediyor." 

Rumenlerin kendi hukuk ve hudutları
nı muhafaza etMek enerjisinden bahse -
den muharrir diyor ki: 

"Burada dünyanın gittikçe vahimle -
şen vaziyeti bugün dahi her türlü tak -
dirin üstunde bir soğukkanlılıkla telak -
ki ve takip olunuyor." 

._ b 
1 ta.ıı 1d Fas•ın mülki ta• re bir çok mayn tahrip edilmiştir. 

~-1\:~ :tiya
1d Fakat. a~nı za- Batırılan Holanda vapuru 

Madri t; 15. a.a. - Kanarya adaları 
civarında, 4786 tonluk Fortuna ismin
deki İtalyan vapurunun bir fransız 
destroyeri tarafından batırıldığı, rni.i
rettebatının da kayıklarla karaya çık
tıkları bildirilmektedir. 

Litvanya kabinesi istila etti. yeni 
kabineyi general Baıtikiı 

kuracak Yeni Sabah 
•d, 'fehı-· e eheınıyetı haiz Bir Holanda vapuru Akdeniz'dc i-
'lq te lt,b~ı"e etrafı için husu- tal yanlar tarafından batırılmıştır. Bu 
t't~~r~~ rn~·trrıişti. Bu fehrin vapurun mürettebatından dört kişi öl-
tı, ~ lltı " ~rekkep hususi müştür. 
. ~ 'a.h·haı;e lltınrük idaresi o- Kabruza bombalandı 
1 Q' ıJ ın1 spanya 1912 se- Kahire, ıs a.a. - İngiliz hava ku-
~· ıı d l'llak .. • h. llld k': erk a uzerıne ıma- vetleri umumi karargahının bildirdi -
~~~ 1 bu hl'l, Tanca §ehrinin ğine göre, ingiliz hava kuvetlerinin 

, lırjYer uausiyeti de tanı- faaliyeti dün de devam etmiştir. Bir 
''t lııtil ll'lde kaldı. Ve 1913 çok keşif uçuıları muvaffakiyetle ya· 
~~··~c ' tere F t l(J~ ~ tı111 ti•. ranıa ve ı- pılmı§ ve mühim malumat elde edil -
ij~. t:' ti:teJ"i d hı olacağı bu hu. mittir. Şarki Libya üzerinde yapılan 
'' ~ aka.t ı: e bir anlaşmıya bu uçuşların birinde, bombardıman 
1

>1 L tbilc 
1 ~ harbi geldi. Ve tayyareleri, Kabruza üzerine bir çok 

, 11telld· edıJrn d" J ~· ı e ı. spanya bombalar atmışlardır. Kabruza'da iki 

Bir İngiliz hafif kruvazörü battı 
Londra, 15 a.a. - Co.lypse inıiliz hafif 

kruvazörünün bir italyan denizaltısı tara
fından batırıldıcı resmen bildirilmektedir. 

İngiliz çocuklarının 
tahliyesi plônı 

Kaunas, ıs a.a. - D. N. B. Litvanya 
başvekili B. Nerkys, dün gece kabi
nenin istifasını vermiştir. Yeni kabi
neyi, geni§ bir esas üzerinden kurma
ğa Litvanya ordusunun sabık başku
mandanı general Bastikis memur edil
miştir. 

General Bastikis, bundan bir kaç 
gün eve! ihtiyattan muvazzafa nakle· 
dilerek harbiye mektebi müdürlüğüne 
tayin olunmuştur. 

Rus muamması 
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu ba&

lrk altında diyor ki: 
"Avrupa'da cereyan eden mlithi5 bir 

hayat ve memat mUcadelesi karşısında 

Ruı;ya'nın du~Lincelerl, kararlan n,edir? 

Banknot emisyonu vaziyeti 
Ankara, 15 a.a. - TUrklye Cümhurlyet 

Merkez Bankasından tebliğ edilmiştir: 
ı~. 6. 19f0 akiamı itibariyle banknot e

misyonunun vaziyeti §Udur: 
Bankanın açılışında banka kanunu muci-

a.a. Matbuat Servisi 

Rusya'dan hiç ıeı çıkmıyor. Bir buyük 
tsfenks elbi bütün cözleri kendisine çe
kereılı:, aakiıı ve muzlim, duruyor. Bu 
Avrupa için, hatti bütün dünya için bir 
muammadır. 

Fakat bizim rus muıı.rnması ~ibi dedi
iimiz eey de kimbilir kendi içinden bü
tün çıplakhğiyle onu görmek kabil ol -
saydı. Belki o da bir muamma karşısın -
da kalını$ olmak hissine maliktir. Çünkü 
şüphe yok ki, cereyan etmekte ola.n va -
katar Rusyn'nın istikbali bakımmdan da 
büyük bir tesiri haiz olacak ve Rusya 
için ortaya bir hayat ve memat mesele
si çıkacaktır ... 
Baş döndürücü bir süratle akan hidi

selerin büyük küçük her milletin başım 

dondürdüğünU söyliyen muharrir diyor 
ki: 

"Son zamanlarda akıllara gelen ihti -
mailerin birincisi Rusya'nm Almanya ve 
İtalya ile gizlice müttefik bulunma.sı ve 
dünyanın paylaşılması hakkında arala -
nnda az çok muayyen bir proje yapılmış 
olmasıdır. Buna az çok ihtimal verdıre> 
cek nişaneler yok defildir. Rusya harbe 
tekaddüm eden aylardan beri garp de -
mokrasilerine karşı haşin soluk ve has
mane a!Szleri. muameleleri arttırm11tır. 
Rusya Almanya ile bir anlqı:na yapmıı 
ve Almanya'y& iktısadi yardım teahhU -
dünde bulunmuştur. İtalya'nm harbe 
girdi~i haberi geldiği sırada, İtalya'run 
Rusya'ya ve Rusya'nm da 1talya'y:ı sefir 
yollo.mrya karar verdikleri havadisi ta
hakkuk etmiştir. İtalya son günlere ka
dar Rusya'nın hem mezhebinin hem si
yasetinin en bar11maz bir dülimatıı ~bl 
gö:ı:üktiyordu. Balkanlara vukua gelecek 
bir ruı taarrunınun İtalya tarafından 
müdafaa iÖreccfi ııöylendiği gibi Rus -
ya'nm da İtalya'run balkanlara sokulma
sma likayd kalmıyacağını iltve ediyor
du. Bugün bu milnaferttlerden hiç bire
ser kalmamııtır ... 

Ortadaki silkGnetin, balkanlarm mu .. 
kadderatınm Rusya, Almanya ve ltalya 
arasında kararlabtınlmı1 olduğuna ıp. -
ret iibi g!Srilndütunii söyliyen muhar -
rir bliyük bir cermen ı.afcrinin dil1man
l&n için olduğu kadar Almanya'nın doıt
lan için de tehlike olacağını kaydede • 
rck diyor ki: 

"İtalya yarm Alma.nya'nın emir ve nil
fuı.u altında yaşıyacak olduktan sonra 
ıimdi Konika'yı alma11ndan, Tunus•a 
yerle:;mesindcn ne fayda eörürl Yarm 
cermen pençeleri altında parçalanacak 
bir Rusya'nın sönmeden biraz evcl b r -
denbire parlıyan bir kandil gibi bir an 
içinde parlamasında ne menfaat vardır? 
Fransa ite İngiltere'yi ortadan kaldıra -
cak bir Almanya kime hayat hakkı tanı
yacaktı ki İtalya ile Rusya işcalleriııdca 
e-min olabilsinler." 

Rusya'run harbe llkayd kalışının kapi
talistlerin yorulmasını ve cermen ham
lelerinin yatı1masını istihdaf ettiğini 

söy!iyen muharrir diyor ki: 
"Fakat bu politikayı takip ederken 

cermen mayasının kabarmasına fazla mU... 
saade edilecek olunıa sonra bunun Rus
ya'yı bolacafı ıüphesiıdir. 

K&pitaliat dünyası ile komünist iHali 
arumda ne kadar tezat bulunduklan tok 
garp dünyasının Rusya'ya kareı bir ha -
yat ve memat mücadelesi açacağı hatıra 
cetirilemez. Demokrasiler komünizm i -
çin bug-iln hayat hakkı tanıdıkları gibi 
yarın da bu hn.ltkı inkar ederek bir imha 
harbine girişmezler. Binaenaleyh ruslar 
için garp kapitalizmi her halde cermen 
nasyonal - sosyalizminden bin kere ha
yırlıdır.,, 

Taksi 
% 20 

fiyallar1na 
zam yaplldı 

~ 1dinj blrııntaka11na ilhak müdafaa mevkii, mühim hasara uğra-
~Ca• •da.r fa eslcıneğe batladı. mıştır. 
''11, ~1

1 lcetıdr~~Yol hükümetle- A3ıab da bombalandı 
, İti ltııya ırnaye mıntaka- İtalyan doğu Afrikasında, Blen -
1 'f~diı-. ı~;lr§rnaktan va:z heim bombardıman tayyareleri Assab 

~ltb·'a.tı 4 harbi İspan • şehri üzerinde uçmuılardır. Düşman 
aıa.r 'lldetı "~enıedi. Fransa tayyarelerine isabetler yapılmıştır. 

~~~it çıkt ... uvetJenmif bir Bu tayyarelerin yanmağa başladık la-
'· blıl 'l'ıdcı b ıgından ispanya rı görülmüıtür. Hangarlara, kamyon-
~ ~lll\d t!tllıekYnelnıilel bir ida- lara ve diğer malzemelere muazzam 
~ ~i 'n 80 lnecburiyetinde hasar yapılmı-.tır. 

Londra, 15 a.a. - Sıhiye nezaretinin 
parl5.mento sekreteri avam kamarasında 

beyanatta bulunarak İngiliz çocuklarının 

Kanada'ya, Avuıturalya'ya ve Amerika'ya 
tıüıllyesi için bir plan hazırlanmakta oldu
&unu bildirmiştir. 

Plin mucibince 300.000 çocuk tahliye e
dilecektir. 

İtalyanlar İngilizler 

arasında mübadele 

Kabine değişmeıoi bundan bir kaç 
gün evel dahiliye nazırının istifası 
gibi, Sovyetlerin 25 mayıs tarihli no
tası ile münasebet halinde vaziyetin 
vahinıle_şmesi ile sıkı surette alaka
dardır. 

Yeni kabinede sabık Meme! valisi 
B. Kubilius'un dahiliye nezaretine ve 
halen baıkumandan general Vitkau -
kas'ın harbiye nezaretine getirileceği 
ve B. Urbsys'in belki de hariciye ne
zaretini muhafaza eyliyeceği sanıl -
maktadır. 

Hariciye komişcr muavini 
Kaunaı'ta 

bince deruhte edilen Lira 
mlkdar ı~.748.563 
Banka kanununun 6 - 8 inci 
maddelerine tevfikan hazine 
tarafından vaki tediyat olup 
tedavülden geri çekllmlo ol-
duğtından bundan tenzil olu
nan 

Bu mlkdara banka kanunu 
mucibince altın mukabili ya
pılan emisyon 
ile reeskont rnuko.bili yapılan 
emisyon 

19.310.186 

189.488.867 

17.000.000 

19MOO.OOO 

Şehrimiz: belediye cncümeninoe, ben.. 
zin ve otomobil malzemesi fiyatların
daki yükseliş dolayısiyle, otomobil 
taksi tarifelerine yüzde yirmi ilave e
dilmiştir. Mevcut taksilerin yeni tari
fe esasına göre ayar\anması için 15 
Eylül 1940 tarihine k:>dar mühlet ve
rilmiştir. Taksi otomobillerinin sahip 
ve şoförleri bu müddet zarfında tak
simetrelerini ayarlatacaklardır. 

ıt "e nra b· :ı 
~'I\ ra l' ır aralık Pri· Aden'e yapılan hücum 
~ l 'JL arıca' • ll~a.~ 1 rıak Yı .... panyol Aden; 15. a.a. - Düşman tayyare -
' .. ''a.k etrnegV• d'" •• d'" ı "11. ol 1 uşun u. leri dün Aden üzerine üç akın yapmış-

''>"it l>ılıtn &.rnadı ve 1928 se- larsa da ingiliz harp ta'-·yareleri tara-d t!d "e h J 

~ .._ iltihıı Yeni b~Ynelmilel ida- fından tardedilmiştir. 
i 'd-.t' ıtlc etti •r anlaımıya 1- Üç motörlii bir.İtalyan bombardıman 

~>a"'ı "•zi : itte Tanca'nın tayyaresi alevler idnde denize dil'U -
,,'il), ~ lt· Yetı bu "d· ş· · -ı 
•t r,k ı lsp ı ı. ımdı rülmüştür. Mürettebatından iki kişi 
1 ~ ~11.k atiyJe ;nYa, Fransa'nın kurtarılarak esir edilmiştir. Diğer bir 
~ -~ ' 1 ay anca'yı i§gal et tayyare üssüne hareket etmesini şüp-
'~i.l. 'ııı ... bl'lı habe .. e go··re bu. h ', ıl"rtı " eyl'l 

1 
•• , heli kılacak kadar ciddi surette asara 

~ı "iıı ellıekt e. ll'lılel vaziye- uğratılmıştır. 
, 'l h· bu edır. Cenupta iki küçük "Chre karşı da a-
~ •le •oııun "' 
.ıı-.11 ' heı-h 

1 
cu fıkrası doğ-•r YoJ ad · 

, 111 b· llııl'lt e •§galin Tan-
>oı ır d ııka • • r "t1ı a. 'Ilı il ıçıne al-

\'.~didr. ~sa, te~kil ettiğine 
>~•i°'tt en l'a:7 fılen böyle bir 
il) .\. 'kla ı:. mı, demektir. 

ı aı' t-.teah, t ır takun sualler 
Ilı 'f rarıa T ~ lltt '"darı . a, anca'nın 

ll~·'I~ lir? lap ııgaline neden 
t.ı ~ ... ~•ıııı t an_Ya'nın harp dı· 
· "tc ı ... ~? f e1rıın · · 

'ıı: ~· &1>a.l'l •çın verilmit 
dil-..~! '\'ole Ya bununla ikti-

1.ittefik~a .Musolini gibi 
erı Yeni yeni ta-

lepler karıısmda bırakacak mı? 
Harbin Akdeniz'e intikaliyle lspan
ya'nın beynelmilel muvazenedeki 
ehemiyeti artmaktadır. 1914 har
binde Akdeniz itilafçıların gölü va
ziyetinde bulunduğundan ispanya, 
muvazenede o kadar büyük bir a
ğırlık ifade etmiyordu. Şu halde 
Franko'nun harp dıtında kalmakla 
beraber, İspanya için bu ehemiyetle 
mütenasip konseaiyonlar temin et
meğe çalıımaaı beklenir. 

A. Ş. ESMER 

Tours, 15 a.a. - ltalya'yı terkeden inıi
li:ı:lerle mübadele edilmek üzere, beş altı 
yüz ltalyan Londra'dan Portekiz'e rönde
rilmektedir. İtalya'dan hareket eden ingl • 
!izler Coute Rosso vapuriyle Lizbon'a va
ırl olacaklardır. 

Balkan ekonomik konseyinden 
dönenler 

İstanbul, ıs (Telefonla) - Belerat'taki 
Balkan ekonomik konseyine iştirak eden 
türk heyeti reisi Hi!san Saka ve Halit Naz
mi bug-ün Atina'dan döndüler ve Hasan Sa· 
ka akşam Ankara"ya hareket etti. 

Babasını yaralıyan adamın 
cezası 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Hatan adın
da biri babası İbrahim'i bıçakla yaralamış 
ve tevkif edilip adliyeye getirildiği zaman 
15 metre yüksek1en mermer avluya düş -
müş ve hurdehaş olmuştur. Babası huta -
neye kaldırılmıştır. 

İzmir valisi geliyor 
İzmir, ıs a.a. - Vali Etem Aykut, bir 

hafta kadar kalmak üzere bu sabah Anka
ra'ya hareket ctmiııtir. 

Kaunas, ıs a.a. - D. N. B. Harici
ye halk komiser muavini Dekanssov 
refakatinde Litvanyadaki Sovyet se
firi Podziniako olduğu halde saat 17 
de tayyare ile Kaunas'a gelmiştir. 

Münferit sulh yok 
(Başı 1. inci sayfada) 

!arla müttefik milletlerin karşılıklı 
itimadını sarsmağa matuf olan ve bir 
çok varyasyon altında esaslı temini 
ingiliz sivil ve askeri makamları ara
sında bir anlaşmazlık bulunması teş
kil eden bir sürü şayialar ortaya ko
yarak, bugün mutaddan çok fazla bir 
faaliyet göstermişlerdir. Bu hususta
ki yalanlar, alman ve İtalyan radyo -
ları tarafından bir çok dillerde tekrar 
edilmiştir. Sclahiyettar Londra mah· 
fillerinde, bu akşam, bütün dikkat, ta
mamiyle asılsız olan bu şayiaların 
menşei üzerinde toplanmaktadır. Müt
tefiklerin şimdiye kadar olduğu gibi 
sıkı istişare ve tam anlaşma halinde 
devam ettikleri beyan olunmaktadır. 

851.938.867 
i!Ave olununca 15. 6. 1940 tarihindeki te -
davUIUn umum yekOnu Uc; yilz elli bir mil
yon dokuz yUz otuz sekiz bin Uç yüz alt
mış yedi liraya baliğ olmaktadır. 

Bu yekQnun 816.115.805 lirası yeni harf· 
il banknotlardan mutebald 85.822.562 il · 
rası da eski harfli banknotlardan mUte
şekklldlr. 

Bursa'da mümtaz 
Ökmen'in koni er ansı 

Bursa, 15 a.a. - DUn Bursa Tayyare 
sineması salonunda her sınıf vatandaşlar
dan mlltcşekkll kesif bir dlnle;>1ct huzu
runda Ankara mebusu Dr. MUmtaz Ökmen 
tarafından dünyanın içinde bulunduğu va
ziyet ve bu vaziyet içinde TUrklye'nln dı§ 
siyaseti ve kuveUI durumu mevzuları et • 
rafında bir konferans verilmiştir. 

.MUmtaz Ökmen bu hasblhalln ııon kıs
mında bilhassa dahilde çok kuvetıı bulun
duğumuzu ve vatanda§larımızın hassası • 
yet ve dikkatlerinin her tllr!U uzak ve ya
kın fhtlmallere dahi olsa uyanık bulunma
sı lüzumunu kaydcylemlş ve blltün vatan
dll§ların bUyUk .Millt Şefin etrafında bil -
tün tchllkclerl önlaınlve dalma hazır bu. 
lunduğunu tebarilz cttırmıutır. 

Ayarlanan taksimetrelere Emniyet 
dördüncü şube müdürlüğünce musad
dak birer yazı kon•ıimuştur. Henüz 
taksimetreler ayarlamncaya kadar, 
müşteriler, taksimetrenin gösterdiği 
bedele yüzde yirmi ilAve ederek öde -
yeceklerdir. 

ilmi f ilimler 
Yarın akşam saat 18.30 da Halkevi 

salonunda, Frengi, Malarya ve Haya
tın Sırn adlı ilmi filmler gösterile
cektir. Etibba odası alakalıları ailele
riyle birlikte davet etmektedir. 

Benzinden tasarruf 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Benzin istib

likinden tasarruf için ~ehir dahilinde ve 
banliyölerde tramvay hattı bulunan yer -
lerde otobüs işletmesinin meni tekarrur 
etti. Kaldırılacak hatlar tesbit edilmekte
dir. 

Kahvelerde fiyatlar 
İıt.anbul, 15 (Telefonla) - Belediye 

yazlık tarifede hiç bir eileııce yerinde kah
ve fiyatının 2S kuI'Ultan fazlaya satılma • 
sına müsaade etmemektedir. 

• 
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l HAYAT VE SIHAT 1 Bir İngiliz muavin 
kruvazörü ballı 
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Türk- Yunan dostluğu Londra, ıs a.a. - Aimallık Scots
tovn ismindeki , muavin kruvazörün 
dün bir tahtelbahir tarafından batırıl
dığını teessüfle bildirir. İki zabitle 
dört bahriyeli eksiktir. Telef olduk
ları zannedilmektedir. Diğer zabitler 
ve mürettebat lıir İngiliz limanında 

karaya çıkmışlardır. 

Türklerle yunanlılar arasında 
dostluk yeni batladığı vakit hayret 
edenler pek çok olmuftu. Bu dost· 
luğun devamı ve gittikçe kuvetlen· 
mesi onun çok sürmiyeceğini zanne: 
denlerin umutlarını bota çıkardı. 
Fakat onu kıskananlar dostların a
rasını açmak için hala türlü türlü 
yalan haberler çıkarıyorlar. Bu ha
berlerin iki dost tarafı güldürmek • 
ten batka bir İ§e yaramıyacağı §Üp· 
besizdir. 

Fakat, bu dostluğa hayret edenle
rin de, doğrusu, ilk bakıtta hakları 
vardır. lki milletin o kadar çabuk 
dnst olma!arı ve dostluğun birden· 
bire kuvetlenmesi pek de çok l!ÖrÜl
mÜf bir §eY değildir. Onun için böy
le birdenbire batlıyan ve kuvetle
nen doıtluğun sebeplerini aramak 
faydasız olmaz. 

Bunda tarihi sebeplerin tesiri fÜP· 
hesizdn. Bugünkü medeniyetin te • 
meli sayılan ve avıul~cılılurın "Eski 
yunan mucizesi" dedikleri parlak 
medeniyet hamlesi Anadolunun gar
binde ve ıimdiki yunan toprakların· 
da meydana çıkmıttır. O zaman • 
danberi iki tarafta türlü türlü de
iiımeler olmakla ve iki taraf ara
ımda ihtilaflar çıkmakla beraber i
ki millet aynı medeniyetin evladı sa
yılabilir. 

Ancak bu gök kubbesi altında -
içtimai de olsa - hiç bir hadise ta
biat kanunlarına aykırı olarak mey
dana çıkamaz. Şu halde türklerle 
yunanlılar arasındaki yakınlığın ta· 
bii bir sebebi de var mıdu? 

Dü millet adamlarında kan grup
lamun tetkiki bu dostluğun tabii bir 
aebeıbi de olduğunu gösteriyor: . 

Biz türklerin kanında kan grup
lan ayn ayrı dört defa tetkik edil
miftir. llk tetkiki yapan profesör 
Hınzfeld geçen büyük harbın so • 
nunda Makedonya'da ancak 500 
türkün kan gruplarını incelemi~ti •• 
Sonra Bakırköy hastanesinde Dr. 
A. Şiikrü Dimer 1200 kitinin kanla
rmı tetkik etti. Daha sonra İstanbul 
Oniversitesinde profesör Braun ile 
Dr. E. Babacan 2000 kitinin kanla
nncla gruplan ayırmıtlardı. 

En son tetkiki yapan lstanbu) be
lediJ'e&İ biyoloji laboratuvan müdü
rü doktor O. Nureddin Onur 3.729 
kitinin kan gruplarını ayınnı§tll'. 

Bu sibi tetkikler ne kadar çok in • 
... ıann kanında yapılırsa doğruya 
o kadar çok yaklatılmıt olacağın -
dan doktor Onur'un çıkardığı neti
ce7i ötekilere tercih etmek zaruri
dir. 

Doktor Onur Anadolu'dan veya 
Rameliden olduklarını bildiği kan
ları ayn ayn tetkik ederek netice
leri ona göre de bildirmitse de bu
rada, zihninizi yormamak Üzere, A
nadolu ve Rumeli türklerinin kan
larmdan hepsinin birden çıkan ne· 
ticeleri yazacağım: bu tetkike göre 
türklerin kanında, yüzde nisbetiyle, 
A grupundan, 46,66; B grupundan, 
17; O grupundan, 26,36; A.B. gru
pundan 19,62 kırmızı kürecikler 
Yardır. 

Geçen gün de söylediğim gibi bir 
ırkın, bir milletin kanını batkala
rının kanlariyle mukayese etmek i
çin o milletin kanında bulunan A 
grupu ile AB grupunu tophyarak B 
grupu ile gene AB gruplarınnı mec
muuna taksim ederler. Bulunan sa
yı da ırk yahut millet için hayat kim 
yası bakımından endi• (karine) dir
ler. Milletleri biribirinden ayırt et
mek yahut biribirine yaklathrmak 
için daima bu endia sayısına bakı
lır ... Doktor Onur'un 3.729 kitinin 
kanları üzerinde yaptığı tetkiklerin 
neticesine göre Türk kanında endi• 
sayısı 2, 11 çıkar. 

Türk ve yunan dostluğunun ça • 
buk kurulmasının tabiat kanununa 
uygun olduğunu o sayı bize anlatır. 
Çünkü Yunanistan'da gene pek çok 
kimselerin kanlarında yapılan grup 
tetkikinin neticesine göre yunan 
milletinde endia sayısı 2,18 dir. De
mek ki aradaki fark birin ancak 
yüzde yedisi nisbetinde. Halbuki bu 
endis farkının tam bire, tam ikiye 
kadar ve, Amerika'da avrupahlarla 
karıtmıt yerlilerde olduğu gi
bi, dokuza kadar çıktığı olur. Ara
larında endia farkı büyük olan ka· 
vimler biribirlerine pek uzak insan· 
lar demektir. 

Scotstovn muavin kruvazörünün 
3SO kişilik mürettebatı vardır. Scots
tovn batarken, son dakikaya kadar 
toplariyle ateş etmekte idi. Bu esnada 
topçular bellerine kidar su içinde kal· 
mışlar ve ıslanmamak için başlarını 
kaldırmak mecburiyetinde bulunmuş
lardı. Sağ kalanlar düşman tahtelba
hirini denize dalmadan batırıldığını 

zannetmektedirler. 

• 
i ngiliz hükumetinin 

nişan verdiği 

Fransız askeri şefleri 
Londra, 15 a.a. - Müttefik kuvet

lerin Dunkerque'den çekiliş sırasın -
daki hizmetleri için fransız amiralı 
Abrial'a askeri payesiyle "Bain" ni
şanının şövalye rütbesi tevcih edil -
miştir. 

Şimal ordularına kumanda etmiş o
lan general Blanchard'a da "Bain" ni
şanının aynı payesi tevcih edilmiştir. 

De la Lanreniue ve Betheurat adın
daki iki fransız generaline de başka 
payeler verilmiştir. 

Vakıa, bu bakımdan bize en yakın 
millet yunanlılar değildir. Romanya
lıların kanında endia 2,06 olduğuna 
göre onlar bize bir sayının yüzde 
ikisi nisbetinde daha yakm sayılır. 
Zaten romanyalılarla da dostluğu • Çukurova'ya gönderilen 
muz pek kolay ve pek çabuk olmut· orak makineleri 

tur. Adana (Hususi) - Ziraat Vekale-
Coğrafya bakımından bize yakın ti Çukurova çiftçisinin hasadı kolay

milletlerin kanlarında eneli• ne ka· ! ca yapması için orak makineleri gön
dar olduğunu, belki, merak edersi· dermiştir. Köylüler bu makineleri 
niz diye bir kaçını aöyliyeceğim... münavebe ile kullanmaktadır. Bölge
Bulgarlarda 2,2, aırplarda 1,91, a· de yedi köy makine merkezi olarak 
raplarda 1,5, fakat Asuriler de bi- tesbit edilmiş ve bir iş cetveli tanzim 
zimkine yakın 2, 19, bu da onların edilmiştir. Köylüler bu vaziyet en hu
vaktiyle Sumerlerin türk kanı ile dutsuz derecede memnundur. 
çok karı,tıklarını gösterir. Bir de 
Kafkasya'daki Aıetinlerin türk ol -
duklarını kanlarındaki endis, 2, 1 
gösterir. 

Macarlar Turan milletlerinden 
sayıldıkları halde onların kanında 
endia sayısı 1,6 olduğuna göre biz
den ziyade Kınında türk ırkından 
diye tanınmıt Karaim muamlerine 
(onlar da endis saym 1,1) yakm de
mektir. 

G. A. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
iki filim birden 

10 • 14,30 • 18 . ve 21 de 

ATEŞ BöCEGİ 
JEANETTE MACDONALD 

12 - 16,30 da 

Rin • Tin • Tin 
. methur poliı köpeği 

"PARAMONT dünya haberleri 

Adana' da hal inşası 
Adana, (Hususi) - Adana vakıflar 

idaresi tarafından yaptırılmakta olan 
ikinci sebze ve et hal inşaatı hayli i
lerlemiştir. Gene vakıflar idaresinin 
kurmakta olduğu apartmanlar.dan iki
ıi bitmek üzeredir . Bu apartmanlar 
daire daire kiraya verilecek ve buna 
benzer yapılacak diğer binalarla Ada
na'nın kiralık mesken ihtiyacı karşı -
lanmış olacaktır. 

T as'ın tekzibi 
Moskova, 15 a.a. - Tas ajansı bil

diriyor: 
Amerika'nın United Press ajansı, 

"Skandinavya menabiine" atfederek, 
Sovyetlerin, İsveç'in taarruza uğradı
ğı takdirde yardım edeceğini vadet
tiğine dair haberler yaymaktadır. · 

Tas ajansı, bu şayiaların katiyen e
sası olmadığını beyan etmeğe mezun
dur. Satahiyettar sovyet mahfillerin
de Sovyetlerin umumiyetle "vaidler" 
dağıtmakla meşgul olmadıkları beyan 
edilmektedir. 

Şarki Hindistan'ın hava 

kuvetlerine yardımı 
Kahire, ıs a.a. - İngiliz harp ser

vislerine yardım için şarki Hindis -
tan"da teşekkül etmiş olan komite, 
"şarki Hindistan tayyaresi" ismini ta
şıyacak bir tayyarenin inşasına sarfe
dilmek üzere ingiliz hava nezareti 
:mrinc on bin İngiliz lirası gönder
miııtir. 

Bu komitenin şimdiye kadar yaptı
ğı yardımlar, bu son yardımla kırk 
bin İngiliz lirasına baliğ olmuştur. 

Amerika'da 7.000 
pilot yetiştirilecek 
Vaşington, 15 a.a. - Woodning, as

keri hava kuvetleri inkişaf programı
nın 7.000 i pilot olmak üzere 10.600 
kişinin talim ve terbiyesini derpiş ey
lediğini bildirmiştir. 

Yenice elektriğe kavuştu 
Adana (Hususi) - Devlet Demir

yolları idaresi Yenice istasyonunda 
elektrik tesisatı yapmış ve bu nahiye 

istasyonu elektriğe kavuşmuştur. 

Adana'da :ncaklar 
Adana (Hususi) - Adana'da sıcak

ların kırk dereceye kadar yükselmesi 
halkı bağ ve yaylalara göçe sevket -
miştir. Bürücek yaylası bu sene pek 
rağbettedir. 

Amerika'daki İtalyan 
propagandası 

( RADYO ) 
TURKİYE 

--( Rodyo Dlfüzyon Postaları )-
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyoııu 

----( Dalga Uzunluğu )----

1648 
31.7 
19.7' 

12.30 
12.35 
12.50 

m. 182 Kca./120 Kw. 
m. 94M Kca./ 20 Kw. T. A. P . 
m. 15195 Kca.I 20 Kw. T. A. Q 

PAZAR 161611940 
Program, ve memleket saat ayarı, 
Ajans ve meteoroloji haberleri, 
Müzik. Çalanlar: Cevdet Çağla, Fah
ri Kopuz, Basri Üfler, Zühtü Bar -
dakoğlu. 

I. - Okuyan: Mustafa Çağlar, 
l - Uşşnk peşrevi, 

2 - Kemal E. Bora. Uşşak şarkı: 

(Bağı hüsnün o güzel gülleri). 
3 - Şevki bey - Uşşak şarkı: (Bu 
dehrin germiı serdinden) • 
4 - • • • • • - Uşşak şarkı: (Niçin 
nalendesin böyle.) 
ll. - Okuyan Azize Tözem 
1 - Arif Bey - Hiızzam şarkı: (OJ. 
maz ilaç sinci satpareme). 
2 - •••.• - Hüzzam şarkı: (Sev
dası henüz sinede) 
3 - Arif Bey - Rast şarkı (Vusla -
tından gayri el çektim) 
4 - Rifat bey. Rast şarkı: (Bir da
me düşürdü ki beni). 

13.30 - 14.30 Müzik. Küçük orkestra (Şef: 
Necip Aşkın) 
1 - Ernst .Fisher: Tatil günleri, 
2 - Eduard Künneke: dans suitle
rinden Blues, 
3 - Besim "Fahri: Boğaziçi dalgaları 
4 - Arnold Meister: Bohemya rap
sodisi, 
5 - Giulio de Micheli: memleket 
hasreti, 
6 - Mainzer: düğün töreni, 
7 - Robert Leuschner: Mazurka 
(Fantezi). 

Trbbi konferanslaflll 
Tıbbi konlerans/arıtı dl 

Kan gruplarınw muayen 
A - Muayene: 

al Test serumlarla 
bl Test küreyvat/a IJil 
el A ve B ı:rupundan o/atı 

niyle 
dl Dolrud:ın doğruya, V 

B - Muayene usulü: 
al Lam üzerinde 
bl Tüp içinde 
el Küreyvatın ihzarı t 
dl Serum/ann ve bi/baSS• 

rın hazırlanması ( 
e/ Lazrm olan kont rollet tt• 

retle, sitlrilite) bata :;eb~PI bl 
el Kan vericilerin intıhl 

C - al Doğrudan doğru>:' 
(alıcının serumu, vericinıtı 
veya aksı) 

11 
bl Evelce maliım ola.n ~Ô" 

sttasıylc (umumi vc11eı 
'"AB .. ) 

el Sıhat noktainazarınd•B 1 

ayeneler (W. Malarya. T ~ı 
Bakteriyemi), hakktnda .ıl 6 hıfzıssıhha cnstitusünde, 11· bil 
tesi günü saat 16 da ıkıncı 
ler:ıns verilecektir. 

Ankara birinci icra 
memurluğundan : 11' 

Mahcuz satışı kararlaşurı 
renkte krep saten ve krep ııı 
perljembe günü saat 12,3Ö dıı 
zayede solonunda birinci sat 
mahcuz mal muhammen ki ~ 
yetmiş beşini bulmazsa 21~ _.....-.... _. 
nü aynı mahal ve saatte kati 
cağından alıcıların satı5 yerı 
cak memuruna muracnatları. 

sana aşık) 
2 - ..••.• Nikri• 
nül sevdi bir duhteri) .:• 
3 - Muhlis Sabahatl"" 
şarkı: (Çok özledim 5 

4 - Halk türküsü: (B 
tuzağı). ~ 

Nevyork, 15 a.a. - Reuter bildiri- 18.00 Program, ve memleket saat ayarı, 
Müzik: karışık program (Pl.) 
Mıizik: radyo caz orkestrası (Şef: 

3 - Okuyan: Aziz Şe!"'"ı 
1 - Fahri Kopuz • ~,._,., 
&arkı: (Mavi gözlıi sa t1 yor: 

Nevyork polisine, Nevyork'daki i -
talyan baş konsolosluğunu propagan· 
da faaliyetinde bulunmakla ittiham e
den bir muhtıra tevdi edilmiştir. Bu 
muhtıra ile, Nevyork polisine, lüzu
mu takdirinde tevkifatta bulunmak 
talimatı verilmektedir. 

Bu muhtırada şöyle denmektedir: 
Yapılan takibat şunu isbat etmiştir 

ki İtalyan baş konsolosluğu memurla· 
rı, diplomatik muafiyetten istifade e
derek, propaganda faaliyetinde bulun
maktadırlar. Eski faşist birliğinin }"e

rine kaim olan üç teşekkülün faşist 
doktrinini yapmağa çalıştıkları mu -
hakkaktır. Bu teşekküller, bunlara 
müzaharet eden ve Üzerlerinde kont -
rol icra eyliyen Nevyork İtalyan baş 
konsolosundan aldıkları talimat üze -
rine hareket etmektedir. 

Hollônda - İtalya 
münasebatı 

Tours, 15 a.a. - Holanda'mn Fran
sa nezdindeki elçiliği şu tebliği neş
retmiştir: 

İtalya, Holanda'ya harp ilan etme
miş olmakla beraber, İtalyan hüküme
ti, Holanda'nın Almanya ile harp ha
linde bulunması dolayısiyle Romadaki 
Holanda elçisinin memleketi terket -
mesini talep eylemiştir. Bunun üzeri
ne , Holanda'nın Roma elçisi perşem
be günü Roma'dan hareket etmiştir. 

Rotanda hükümeti de kıraliçe Wil
helmin nezdindeki İtalyan elçisi ile 
Holanda Hindistanındaki İtalyan kon
solos'arından memleketi terketmele -
rini ta lep etmiştir. 

18.05 
18.50 

19.25 
19.45 

20.00 

20.35 

20.-45 
21.00 

İbrahim Özgür). Soprano :Bedriye 
Tüzün'ün iştirakiyle. 
Konuşma. 

2 - Rakım Elkutlu • 
(Bir gün ne olur) _.k 

3 - Yesari Asım • Usr 
yaz geçen gı.inlerimiı.) 

Memleket saat ayarı, ajans ve mete- 21.30 
oroloji haberleri, 

Radyo gazetesi, MünıtJI 
tarafından . 1) 
Müzik. Oda müziğı (l' 
Memleket saat ayarı "'

1 
Müzik. Çalanlar: Cevdet Çağla, 21.45 
Fahri Kopuz, Zühtü Bardakoğlu, 22.30 
Basri Üfler. beri eri. 
I. - Okuyan: Radife Erten 
1 - Arif Bey - Karcığar şarkı: 

(Yıkma sakın burcu penahım). 
2 - Refika • Karcığar şarkı: (Hep 
neşeli sevda dolu). 
3 - Sel. Pınar - Kürdili H. şarkı: 
(Bir gizli yalan söyle .de) 
4 - Musa Süreyya - Kürdili H. şar
kı: (Gün doğmıyacak). 
Iü. - Okuyan: Mahmut Karındaş 
1 - Şakir Ağa - Rast şarkı: (Hiç 
bulunmaz böyle dilbaz). 
2 - Faik Bey - Rast şarkı: (Jaleler 
saçsın). 

3 - Lemi - Hüseyni şarkı: (O gÜ

zel gözlerle bakmasını bil). 
4 - Refik Fersan - Hüseyni şarkı: 
(Birkaçı birleşerek.) 

Müzik: Halk türküleri (Sadi Yaver 
Ataman) 
Konuşma (tarihten sayfalar). 
Müzik. Çalanlar: Fahri Kopuz, Bas
ri Üfler, Zühtü Bardakoğlu, Cevdet 
Çağla. Okuyanlar: Mustafa Çağlar, 
Azize Tözem, Aziz Şenses. 
1 - Okuyan: Mustafa Çağlar 
1 - Kürdilihicazkar peşrevi 

2 - Artaki Can • Kürdili H. Şarkı: 
(Ay dalgalanırken) • 
3 - Kazım Us - Kürdili H. şarkı: 
(Bir görüşte çeşmi mestin) 

4 - Yesari Asım - Kürdili H. şarkı: 
(Kedersiz hiç coşar ağlar) • 

5 - Artaki Can • Kürdili H. şarkı: 
(Haniya sen benimdin). 
2 - Okuyan: Azize Tözem 

22.45 Ajans spor servisi 
23.00 Müzik: Cazbarld (Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki progrıdlo 

..... ıJ. 

--( İNGtı,tz RADYO ( 

İNGİLİZ Hndyo Şlrketlnlll 
Broadcastlng Corpnrntıonı~'!!. 
lerde haber neşriyatı proJ:T...-

TÜRKÇE 
1NG1L1ZCE .. .. 

" 
" .. 

FRANSIZCA 

Anknrn 
Saatiyle 
21.10 
8.15 

11.00 
13.30 
15.15 
18.00 
20.00 
23.45 
H.15 

.. 23.00 
$$• ~ 

--(FRANSIZ RADYO 

FRANSIZ Radyosunun 
yatı günde ild defa ynpılnı"f 
rm saat ve nalga u:ıountu1' 
bllatrfyomz : ı'-

1 - TtlRidYE saatiyle ı 
- P.T.T. 253M. Rndlyo -
227 M. ~ 

2 - TÜRKİYE Saatiyle 
dalga 41.44 M. • • • • • 
----( t R A l'l 

Tahran RadyoP 
Tahrnn radv , ·ı a dıtl~ '-

saat ıı.30 dan 14 c kadar. ell 
uzunluğu Uzerlndcn, 17.13 g 
30 m. 119 dalga uzunluğU pı. 
20.30 dan 23.30 a kadnr 48 eJ 
zunluğu üzerinden ncşredilıtlrı 

(Yukarıdaki Snntıcr tıt~ 

zaklardan, sokakta kalmış bir 'köpeğin acı, a'1 
malan işitiliyordu. Zavallı Vilmoş, lıu saatte 
de ; çoktan hayata gözlerini yummuştu. Arnaıı 
him ! Aman yarabbim l Boğulacak gibi oldu. "/I 
içinde oturdu. Gözünün önünde biribirindeıı. 
manzaralar canlanıyordu. Ah, bir sabah olsa, 1Jı 

sükunet bul. Seni temin ederim ki; kalbini kırmak 
istemedim. Yalnız, hayatın hakkında verdiğin mühim 
kararları başkalarından öğrenmek gucume gitti. 
Çok müteessir oldum. Erkekle kadın arasında bir ta· 
kım sırlar olabilir. Fakat, iki kadın, iki kız kardeş a· 
rasında? ... Yavrum, şunu hiç bir zaman unutma ki; 
erkekler, biraz da kaciınların düşmanıdırlar. Kadınla
rın bu müşterek düşman karşısında birleşmeleri la · 
:Zımdır. Sonra bu çocuğun meselesini de halletmeli· 
yiz. Biraz ıstırap çeksin, bunun zararı yoktur. Fakat, 
aklını kaybedip, saçma bir şey yapmasına meydan 
vermiyelim. Bu işi, sen üzerine almalısın. 

- Ben mi? 

Y auın: Mihaly FOLDI 

dı: 

Türkçeye çeviren: F. Zahir TORUMKUNEY 

le sordu: 

-30-

la buluşsa. Ona her şeyi itiraf edecekti. oııtı• 
yeise düşüren, dünyadan nefret ettiren ıne~ 
Maria tarafından yazılmadığını, kendisinin uY ~ 
gunu söyliyecekti. Hayatnıda bir daha yalaıı 
memeğe, başkaları tarafnıdan verilen işleri !'ıı' 
kabul ettikten sonra, istenildiği gibi yapaca~ı .... 
min ediyordu. Tek bir sabah olsun, VilmoŞ tJ 
!arak bulsun. Allahdan yalnız bunu istiyordtJ· J - Tabii. Beni dinle. Yarın sabah matbaaya gider-

ken, ona bir mektup yazarsın. Kendisiyle görüşmek 
istediğini bildirirsin. 

- Nasıl olur? 
- Dur bakayım, güzel bir şekil bulalım. Tamam. 

Benim ağzımdan yaz. Kendisiyle bizzat görüşmek is
tediğimden bahset. 

- Sen mi görüşeceksin? 
- Ne kalın kafalısın 1 Ben ne konuşacağım onun-

la? Erkek koleksiyonu yapacak değilim ya? Sen gö· 
rüşeceksin. 

- Ayıp değil ya, bir türlü anlayamıyorum? 
- Bunda anlamıyacak bir şey yok. Benim na-

mıma, sen görüşeceksin. Kendisine çok acıdığımı, at
kını takdir ettiğimi fakat, şimdilik serbest olmadığı
mı söylersin. Bir kelime ile, teselli edersin. Onu, ak
lına koyduğu delilikten vaz geçirirsin. Yalnız, sözle
rime dikkat et ... Çocuğu benden soğutma ... Ne olur ne 
olmaz ... Günün birinde belki bir işime yarar .. Ne de· 
mek istediğimi anladın mı? 

Gizella, hayretle ablasının yüzüne bakıyordu. Çe· 
kinerek mırıldandı: 

- Anlıyamadım. 

- Anlı yamadın mı L. Sen hakikaten bu kadar bu-
dala mııın? ..• İnsan senin yUzüne bakınca zeki, kav
rayıtlı bir kız olduğunu sanıyor ... Halbuki, ten. .. 

Gi.zella, ellerini Y,iizüne ka,P.ad!· Bir çıihk kopar· 

- Beni tahkir etme, allah aşkına bu ahlakından 
vaz geç 1 Artık tahammülüm kalmadı 1 

- Ne kadar asabisin? ..• 
- Beni zorla çileden çıkarıyorsun... Durmadan 

izzetinefsimle oynuyorsun ... Bunu sana yapsalar ka
bul eder misin? ... 

Maria, sustu. Yavaş, yavaş soyundu. Dekolte ge
celiğini giydi. Karyolasının kenarına oturdu. Sağ e
lini çenesine dayadı. Düşünceye daldı. Gizella, dik -
katle ablasını tetkik ediyordu. Sık, yumuşak saçları
nın çerçevelediği yüzü ne kadar güzel ve masum gö
rünüyordu. Halbuki; bu saniyede kafasında başka in
aanların felaketlerini hazırlıyan hain projelerin dön
düğü muhakkaktı. Nasıl oluyordu da tabiat insanı bu 
derece zalimce aldatıyordu 1? Çok defa, güzel yüzler, 
masum bakışlı baygın gözler, en çirkin ruhların mas· 
kesi oluyordu. 

Maria, başını kaldırdı. Sakin ve içli bir sesle söy
ledi: 

Bu maksi'ye de itimat edemiyorum. Günün bi· 
rinde, beni yüz üstü bırakacağından korkuyorum. Öy· 
le ya daha genç, daha güzel birisini bulunca, niçin be· 
ni bırakmasın? 

Gözünün önünde bu manzara canlanm~ş gibi, müs· 
teh.ıi bir kahkaha attı. 

Gizella, nefretle batını çevirdi... Fakat, ablasının 
farkına 9lll'IDIDIUI için kendini :Zorladı. Kısık bir aea-

- Böyle şeyleri nereden aklına getiriyorsun? 
- Bunun için bir çok sebep var. Mesela: Maksi, 

karısından niçin bu kadar çekiniyor? Beni, Viyana'ya 
götürmemek için neden bu derece israr ediyor? Bu i
şin içinde muhakkak bir dalavera var. Ben, kati kara
rımı verdim. Maksi'nin karısından ayrılıp benimle ev· 
lenmesi tazımdır. Eğer, bunu şimdi yapmazsa, hiç 
bir zaman yapmıyacaktır. Viyanaya da gideceğim Met 
res olarak kalacaksam, benim için Maksi olmuş, kont 

• olmuş ne farkı var? 
Gizella, artık ablasının sözlerini işitmiyordu. Ba

lı dönüyor, kulakları oğulduyordu. Bir insanın nasıl 
olup da bu kadar sukut edebileceğine hayret ediyor
du. 

Maria, yatağına girdi: 
- Yarın sabah, bu çocuğun işini halledeceksin! U

nutma, dedi. 

x 
Gizella, o gece sabaha kadar uyuyamadı. Zihni 

Vilmiş ile meşguldu. Delikanlının bir çılgınlık yapa· 
rak hayatını mahvetmemesi için allaha yalvarıyordu 
Hayata yeni atılıyordu. Kalbinde bin bir ümit ve he
yecan vardı. Bütün insanlar hakkında iyi niyetler 
besliyordu. Onun yüzünden genç bir hayatın ıöndil· 
ğünü görürıe, ömrünün ıonuna kadar betbaht ola -
caktı. Sabahı sabıraızlıkla bekliyordu. Dıprda kar 
yağıyor, kelkin bir aoğuk ortalıiı donduruyordu. U· 

Xl 'f.1 

İlk defa büyük postahanenin Post restant : 
önünde buluştular. Gizella, bir kart yazarak pet 0 
günü sabah saat tam yedi buçukta delikanhY\~i~; 
çağırmıştı. Vilmoş'un kendisini tanımasını t~rı9".A 
çin elinde kalın bir kitap bulunacağını da bil· ;;cıJ 
Buna lüzum kalmadı. Saat tam yedi buçukt• i'.J 

. ·r 
paltolu, geniş kenarlı siyah şapkalı genç bı~tr•!.1 
postahaneden içeri girdi. Bir saniye durdU· ıf r' 
bakındı. Sonra doğru Gizella'nın karşısına gel •· 
kasını çıkardı. Nazik bir selam verdi: 'I 

- Bonjur madmazel !... O• 
Gizella, hayretle delikanlının yüzüne baktı· ı ıi 

rada ıstıraptan sararmış, heyecandan dudakları~ 
yen, uykusuzluktan gözlerinin etrafı siyah tı•, O'. 
la çevrilmiş, perişan bir insanla karşılaşacağı~' i~ 
ediyordu. Halbuki; karşısında duran genç ada ~..t 
ile giyinmiş, saçları fevkalade muntazam t~r' ~ 
taze traş olmuş, yüzüne lüzumundan fazla pıı ır•P 
müş şık bir salon erkeği idi. Duruşunda ı~\1,ı~ 
heyecanın eseri bile yoktu. Gayet sakin ve ıtı ~ 
di. Şaşılacak şey! Aşk uğruna hayatını fed~Y: ,,.~ 
ileri varan bir erkek, ümitsizlik içinde sevdıl ,_,; ~ 
!isinden haber almak için randevuya böyle ıı 1' ·, 
lirdi? Halinde hayatından memnun insanları~ 

(SotJtı 
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ULUS -5-

1 
Ruzvelf yardım Resm" 

ü.n.kü umumi vaziyet edeceğini bildiriyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

millet ve hükümetinin gittikçe artan 
hayranlığını teyit ederek sözüne şöy
le devam etmİ:itir: "Mevcut şartlar 

içinde kabil olan gayreti yapmakla, 
birleşik devletler hükümeti, geçen 
haftalar zarfında müttefik ordulara 
tayyareler, top ve muhtelif cinste cep 
hane, istihsal etmek imkanını vermiş 
olduğunu, aynı zamanda ?1Üttefik hü
kümetler mukavemete devam ettikle
ri müddetçe Birleşik Devletler hükü
metinin aynı btikametteki gayretle
ri iki misline iblağ edeceğini en ener
jik bir lisanla tekrarlarım." 

Büyük 
vazife 
başındayız ! Bundan sonra okurlarımıza harbe dair gelen bütün resmi 

tebliğleri havadislerin içine karıştırmadan sıralı olarak ve-
receğiz. AfClğıdaki sütunlarda lransız, ingiliz., alman ve ital
yan tebliğlerini bulacaksınız : 

ta.ıı,,l 
h,h cephesine dair gelen 

l , 1 erler, Pari11'in işgalinden 
dlltııı mantarın hareketlerini 
t. •dıkt 01!le d arınr ve yıldırım 

~ltdir e~arn ettiklerini göster
lle ". a5ıl, şimalde Dun
~d,: 1<.a)e truntakaııının tas
deıı sonra Somme Üze-
... centıba . p . ' d ~ 
"'l~llla ' .. Yanı arıs e og-

ııı, ... il\ ~utlelerle hücuma 
tıı &o e, f•ntdi, Paris'in itra
~r he;r; da_ Maginot'yu üçün
" ta.de telakki ettikleri anla
'ta. ır. 

"••dar L~ ~ 
)a.ııi de .0 utun cephe boyun-

a) nılden Argonnelara 

'" h , ~~ ıa ada adetçe ve 
~bir çok faik düşmana kar-

• L lanıan k • - • "O:tnı uveımagnevıye-

leı,d •dan, §iddetle kartı 
trlar. 

'de 
İıııdi h 
ş, lrp bilhassa farkta 

.~~ --~rı~n!a ovalarında Meuse 
lir, ~) erınde çok şiddetlen
il~ ~anlar, hiç insan ve 
~ b~ .. •Ybetnıekten çekinmi· 

• n!ük hücumlar yapmakta
tiııoı· tınkü bir alman tebliği 

' doı_ lıtın arkasından Belçika-
. "'ll tırrn . 

dele· anan Meuse nehrı 
•a.rı_ tıı~· Verdun'ü yukarda iki 
·~ e le tıdafaa eden Vaux ve 

l)et ~lelerinin alındığını ve 
1triııi\~•?ların Verdun'e gir
~te ka.hldırnıektedir. Büyük 
' llleıh rarnanca müdafaala

. her le .. tır olan ve üzerine atı-
Çe• ·ı lltley' b'' .. k . 1 

11 "' lll ~ ı uyu zayıat a ge-
ıı, ~ ,•gf e lnec bur bırakan Ver· 
t'. ''d , llaterrrı· r e aynı kahramanlı-
~. ~ ıı, fakat ne yazık ki 
tia.~:r:re kaleleri gibi can da
~ llt, J)~~ \'\ırularak §ehit ol • 
. ' lellrt 

1
Rer taraftan, gece 11a-

. ~~lııı,ıı; aldığımız fransız teb
l;"llııı '~ın bazı müfrezeleri· 
· '"ıııe1c:ııı a kadar sürdü!derini 

• edir "' 'l 1 . . M ~il ) • ou ı er eyıfın a· 
le ı, 'Pılan taarruzla alakası 

lıın .. ı· ı ıı:ııe ır. 

llof da 
biter t 

lebli~~llhan ikinci bir alman 
' 'ıı'd tı, alınanların Sarree l 

daıı epeden yaptıkları aon 
~"-it b· IOrıra, Maginot hattı
~~· hi~ ~ephe Üzerinde yar
~ ~ dırnıektedir. Bu, al-

~ ~ittn agirıot hattını arka
fit, ıçİıl )aek ve önden makasla

~ ~ier h P~ıkla.rı bir hareket
' iae ak~katen alman tebliği 
~ ı.dU~ ~.enı fransız cephesi, he· 
· · ~lllıı~r hat istikametine gel
~ iti, S l'ctadır. Hepiniz bilir· 
~ İlle hlll"rehrüken mıntakaaı 
>.tı-ıt~tı İlle ~!ladı~ı. zaman aşağı 
~?'· .\l fa sılahın patladığı 

,• t.f,ll,~~nların hedeflerinin 
~.lllrtcıııdu geçerek Verdun'un 
"-•~ı:ı edile: ~etz §ehri olduğu 
~, L ~eı· ılır. Fakat turasına 

~•t· 1rn ıc· ~ l)en 1
• fransız cephesin-

' ~let, h~~nik yoktur. Bütün 
\ ,~r'•le . ~n kur§unlannı ve 
' r'lc r:nı ınütearrızın üzeri
~~ ~ledi;I 0Praklarını müdafaa 
V''dr''llaıl ~r. ~ alnız gece aldığı-
ttd "- l'a ~blığinde ne Sarbrü
~) 11n'llra :~. a~ taarruza ne de 
,, 

01et11r. F Uftuğüne dair bir ka-'ll •l~llra .;•~sız tebliği bilakis 
~~t, .\la ı ~rı nıüfrezelerinin 
i"\ d, ~eil~a la Colmar istika
~ "•hriıı · • Brisach civannda 
--~ti "ııalca~ teçtiklerini fakat hat
'I~ li,ıh:~et ettiğini bildir-

~ lehlii· 1 bu taarruza dair 
ınd ,_ ite e .ıı.ayıt yoktur. 

~ •.;.~Planıı sı 
~ •n it 
' ._ h·· talinden sonra Fran· 

'i • ··h \ıküın t' . . u d,h ft rind e ı, merkezını, 
;tıi ' ~enuh en Bordeaux'ya ya
~li: ~tlanr~ Caronne nehrinin 
~'111111 ' bun f ı sahiline naklet • 
~~ ~ l'eiaı·r .. ~'llaız kabinesi, Leb
~"llt "'ıısı;a: ıgınde toplanmıt ve 

~.'tl,~'rıeraı ;;duları Batkuman· 
;"• h lc~a d eygand, deniz ku

~'t '"' 1c: aru Anıiral Dar-
tdi_."1 \>uilı ve~leri kumandanı 

~"ıttG ~hin e~ın ittirak etmit· 
t~t. b11 " .. '°e n~ ıçtinıaı çok uzun 
~ 'çtittırı lek llYet gece geç va-

~·~ ... ~'' rı~hr toplanmak Üze· 
~~l:ıddlllc.i i~ ~~et verilmiştir. 
aı1'1tt h llnıra1n Rılız kuvetleri Baş
tı,,.~ ~it llltltıııd alınacak yeni ted
~11.t 'elt lcta a daha evel fran
-:~ )'Ptıf7a~da heyetiyle te
~ '1--.., dıkkate almacak 

L~··•ı k•b'ı · · • · ~)' nesının ıçtıma· 

et tebarüz eder. lıı-

giliz Başkumandanının fransız 

yüksek kumanda heyetiyle yaptığı 
müzakerelerde çok büyük ehemi
yeti haiz kararlar alındığı bildiril
mektedir. Ve hunların belki önü
mızdeki 24 saat zarfında tatbik 
edilmesi mümkündür. Herhalde 
bugünkü kahine İçtimaının neti
cesi çok mühim olacaktır. 

Ruzvelt'in cevabı 

D ünkü toplantıda §Üphesiz A

merika'nın yapacağı yardım 
meselesi de bahis mevzuu olmak 
lazımgelir. Dün bir Va~ington tel
grafı, Fransız ve İngiliz Büyük 
Elçilerinin Ruzvelt'le yaptıkları 
mülakatta, Amerika Birlefik dev
letlerinin müttefiklere mütemmim 
bir yardımı hakkında hiç bir ka
rara varılmadığını bildiriyordu. 
Bu haber §Üphesiz garp demokra
silerinin akıbetini tayin bakımın
dan çok mühimdi. Fakat bu gece 
sabaha karşı aldığımız bir telgraf, 
Ruzvelt'in Reynaud'nun mesajına 
cevap verdiğini bildirmektedir. Bu 
cevapta Ruzvelt fransız askerle
rinin büyük kahramanhiını öğ

dükten sonra, mukavemet devam 
ettiği müddetçe, Birle§ik Ame· 
rika'nrn müttefiklere §İmdi yap
tığı yardımı iki misline çıka
racağı bildirilmektedir. Bu yar
dım, müttefiklere kafi gelecek 
mi? Bugünkü kabine içtimaında 
herhalde bu husus esaslı bir mü
zakere mevzuu olacaktır. 
Şu muhakkaktır ki Fransa, so

nuna kadar, nihai zafere kadar 
harbe devam etmeğe karar ver
miştir. Evet Somme bir müdafaa 
hattı olmamı§ Seine'e çekilmişler
dir. Seine olmazsa, Loire nehrine 
o da olmazsa Garonne nehrine çe
kilecekler ve müdafaaya devam 
edeceklerdir. 

İl af ya' da vaziyet 

Ş imdi, harbin diğer safhalan 

hakkında izahat vermeğe 
çalışalım: Evela İtalya ile harp 
vaziyetini anlatalım. İtalyan teb
liğine göre, Alp cephesinde hudu
dun öbür tarafında ufak bazı çar
pışmalar olmuftur. fakat diğer 
taraftan harp, havadan şimdi de
nize intikal etmiş bulunuyor. Ak
deniz'de İngiliz filosu ile, İtalyan 
donanması arasında bir çarpışma 
yapılmıştır. Cenova'yı da İngiliz fi. 
losu bombardıman etmiştir. Ve 
Cebelüttarık açıklarından top ses
leri işitilmiştir. 

Diğer taraftan hava bombar
dımanları devam etmektedir. İn
giliz filoları İtalyanların müstem
lekelerinde, Habeşistan'da birçok 
mühim merkezleri müessir suret
te bombardımana devam etmekte
dir. Ayrıca resmi tebliğin dışın
da bir Roma telgrafı, müttefik 
tayyarelerinin Roma Üzerinde be
yannameler attığını, ve Torino'
nun Üzerinde uçtukarınr bildir
mektedir. Bu telgrafta müttefik 
bombardımanlarına dair tafsilat 
yoktur. 

İngiliz radyosu dün gece yap. 
tığı fransızca neşriyatında Libya. 
da İngiliz kuvetlerinin iki §ehri 
aldıklarını bildirmektedir. Hava 
parazitli olduğu için bu şehirlerin 
isimlerini zaptetmek imkani olma
mıştır. 

Her geçecek haftanın müttefik mil
letler için munzam levazımın yola çı
kacağını söylemenin mümkün olduğu
nu zannederim. 

B. Ruzvelt, bi!ahara Birleşik Ame
rika hükümetinin, Fransa'nın tamami
yet ve istiklalini kuvctle yıkmak te -
şebbüslerini muteber saymıyacağını 

beyan etmiş ve bilhassa şunu ilave et
miştir: 

"- Sizi temin ederim ki, fransız 
milleti, bütün cihanda halk müesı;ese
lerinin esasını teşkil eden hüriyetini 
müdafaada devam ettiği müddetçe 
daima miktarı ve nevi artan levazımın 
Birleşik Amerika Devletleri tarafın
dan gönderileceğinden emin olabilir. 
Bu beyanatın askeri teahhüdü tazam
mun etmediğini anlıyacağınızı biliyo
rum. Bu gibi teahhüdatı ancak kon:. 
gre alabilir. 

Müttefiklere yardım için 
Nevyork, 15 a.a. - Aralarında öü -

yük muharebeye iştirak etmiş bulu
nan bir grup tanınmış şahsiyetler, 
müttefik ordularının mağ!Cıp olmala
rına mani olmak için, cümhuriyet par
tisine şu hattı hareketi tavsiye et • 
mektedirler: ancak gelecek sene vaki 
olabilecek 'bir taarruzdan eve! verile
bilecek bütün malzemenin derhal gön. 
derilmesi, bilhassa, Amerikan sahille
ri müdafaasından çok fazla Avrupa 
cephesi için faydalı olacak tayyarele
rin yollanması. 

Paris'in sukutu rJe Amerika 
Vaşington, 15 a.a. - Reuter bildi

riyor: 
Paris'in sukutu, bütün amerikahları 

amerikan siyaseti üzerinde ne gibi bir 
çok müteessir etmiştir. Fakat bunun 
netice vereceğini soylemek için vakit 
henüz erkendir. 

Paris, amerikalılar için uzun bir za
mandanberi bir kabe olmuştu. Paris, 
bir çok amerikalılar için ikinci bir va
tandı. 

Fransız hükumeti Bo;deaux'ya 
nakledildi 
(Başı 1. inci sayfada) 

fransız hükümeti merkezini Bordeaux'ya 
nakletmiştir. 

Askeri vaziyet hakkında 
Londra, 15 a.a. - Royter ajansı bildiri

yor: Fransız hüküm eti yeni merkezine yer
leşinciye kadar, Fransa'dan askeri vaziyet 
hakkında malumat ahnamıyacağı tahmin 
edilmektedir. 

Paris' e giren almanlar 
Ber1in, 15 a.a. D.N.B, bildiriyor: 
Alman kıtalarının Paris'e girişini anla • 

tan ''B. Z. Am Mittag" gazetesi, dün sabah 
saat 6 da Eiffel kulesinden frnnsız bayra
ğının indirildiğini ve bir kaç dakika sonra 
alman bayrağının çekildifini bildirmekte
dir. Alman askerleri, meçhul askerin meza
rı başında ve Napolyon'un yattığı İnvali • 
des abidesinde ihtiram nöbeti beklemek • 
todir. Kıtaların girişinden az sonra, nlmnn 
generalleri, umumi harpte ölen fransız as
kerlerini tebcil için bir merasim tertip et
mişlerdir. Alman kıtaları, Versailles'da 
şato önünde de nöbet beklemektedir. 

Tours, llS a.a. - Fransız kumandnnlığl, 
iııgnl altında bulunan mıntakalar halkının 
muhaccretlnin nskerl harekAtı haleldar e
debıleceğlnden frnnsız hUkUmetinl haber -
dar etmiştir. Bunun üzerine. dahiliye na -
zırı, bazı yerlerde sivillerin yollarda sey-

Mısır lta)ya'ya bir nota vermiş
tir. Bu notada Mısır topraklarına 
bir tecavüz olduğu takdirde har
be gireceğini bildirmektedir. Her 
halde Mısırın vaziyetinde bugün 
yarın mühim bir inkişaf beklene
bilir. 1 

rlseferlni menetmek için tedbirler almayı 
kararlaştırmıştır. 

Lifvanya' da 

8 ütün bu h~diseler olup biter

ken Sovyetler Birliği, Lit
vanya'yı aşağı yukarı askeri İtgal 
altına almaktadır. Biliyorsunuz ki 
Litvanya Ballıkta Almanya'nın 
Şarki Prusya hududundadır. Ve 
onun üstünde Letonya, Estonya 
küçük devletleri Baltık sahillerine 
bir kandil gibi asılmışlardır. Sov
yetler Birliği Finlandiya harbin
den evel, bu üç devletle yaptığı 
müzakerelerde buralarda askeri 
üsler kazanmıştı. Ve Litvanya'ya 
da Polonya'dan aldığı Vilno'yu 
bir ivaz olarak vermitti. 

le hakkında Tass Ajansı bir teb· 
liğ neşretmİftir. Bu tebliğde hem 
bu mesele bahis mevzuu edilmek· 
te hem de Litvanya'nın Sovyetler· 
le, yaptığı yardım paktına muha
lif olarak, Letonya, Estonya kom· 
şulariyle askeri bir anlaşma yap· 
tığı bildicilmektedir. İşte bu yüz· 
den Sovyetler Birliği Litvanya'ya 
bir ültimatom vermif ve dün sa· 
hah saat 10 da ültimatomun müh
leti bitmeden, Litvanyalılar t Sov· 
yet §artlarını kabul etmişlerdir. 

Bu şartlann en mühimmi, kabine
nin istifasından ziyade, lüzumu 
kadar Sovyet askerinin Litvanya• 
ya geçirilmesidir. Bu lüzumu kim 
takdir edecektir? Elbette ki Sov· 
yetler Birliği! 

(Başı l. incı sayfada) 

dır; &elim dÜ§Üncesidir. Bu halk her· 
kesi dinler, fakat ancak kendi hayır
lı evlatlarına inanır. Unutmama"' la
zımdır ki reisin, meclisin ve hükü
metin demir gibi bir azim muhafaza 
etmelerindeki 11ır, bir gün karfısın· 
da kalabileceğimiz müfkülattan da· 
ha çok ağır, daha çok çetin müşkü
lat içinde, Türk istiklal mücadelesi
ni bataran milletimizin fedakarlığı
na olan iymanlarıdır. 

Başımızdaki reis Yemen isyanla
rındanberi, Türk milletinin mukad· 
derat imtihanlarını ateş içinde takip 
ederek Çankaya'ya gelmiştir. Siya· 
setin iyisini kötüsünü, harbın iyisini 
kötüsünü, hepsini görmÜ§tÜr; istik
lal mücadelesini yapmı§tır; istiklal 
sulhunü yapmı;}tır. 

Dürüst ve basiretli, sözünü vazife
&İni mesuliyetini bir an unutmıyan 
milli siyasetin istikameti üstünde
yiz: ne telaş, ne de endişe içindeyiz. 
Tehlike ihtimalleri kadar, müdafaa 
kudretlerimizi ve imkanlarımızı bi
liyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiye
miz §Udur: sahte kahin, yalancı 

peygamber, müzevir ve müfsit söz
lerini reddediniz: Ankara'ya kulak 
veriniz. Ankara sizi ne avutur, ne 
oyalar, ne aldatır; hal gibi tatlı, ve
ya zehir gibi acı da olsa, &İzin haki
katten başka gıda ile beslenmiyece
ğinizi bilir • 

Huzur içinde çalıfınız. Ne sulha 
İnanmak uyuşukluğu ile iradenizi, 
ne tehlike hayaletleri ile sinirierini
zi yıpratmız. İkisinin de aıhati, mil
li müdafaa kudretimizin başlıca 
kaynağıdır. 

Durmadan hazırlanmak, durma • 
dan kuvetlenmek, maddeten hazır 
ve kuvetli, mağnen hazır ve kuvet
li, her yeni yirmi dört saat &onunda 
bir gün daha fazla hazır, bir gün 
daha fazla kuvetli olmak: İfte pa· 
rolamız! 

Falih Rıfkı ATAY 

Yugoslavya 
ve Romanya 

iki 

fam 
devlet arasında 

bir iıbirliği var 

Fransız sabah tebliği 
Fransa, 15 a.a. - Royter ajansı bildiri - ı büyıik bir intizamla ikmal etmişlerdir. 

yor: Champagne'de Troyes ve Snint Dizur ı .. 
15 haziran tarihli fransız sabah t~blii:i : 1 tikame:lerinde duş~a~ tazyiki~i da~a zi -
Nonnandie'de muharebe Louvıers ve yade şıddctlendırmıştır. Pek şıddetlı mu • 

Evreux mıntakalannın şarkında devam et- harebeler devam etmektedir. 
mektedir. Lorrnine ve Alsace'de duşma."1 cephe ve 

Paris mmtakasında ordularımız kuman • muvasala hatlarımız uzerine şiddetli bo"1 • 
da heyetinin emretmiş olduğu harekatı, bardımanlarda bulunmuşlardır. 

Fransız akşam tebliği 
Fransa, 15 a.a. - Fransız akşam tebliği: 1 int - Dizier'ye kadar olan mıntakada taz • 
Normandie'de ve Paris'in cenubunda, va- yikını arttırmış ve pişdarlarını Chaumont 

ziyette değişiklik yoktur. 1 istikametinde ilerletmiştır. 
. . Alsas'ta, düşmnn, N eufbrısach mıntaka-

Daha şarkta, bazı unsurlar, Romılly cı • sına hücum etmiştir. Bazı mufrezeler 
varında Scine nehrini geçmişlerdir. 1 Rhın'i bcçmiye muvaffak olmuşsa da mu ~ 

Champagne'da. düşman, Troyes'ten Sa - kavemet mevzilerimiz haleldar olmamıştır. 

Fransız Hava nezaret· tebliği 
Fransa'da bir mahal, 15 a.a. - Fransız 

hava nezaretinin tebliği: 

Hava kuvetlerimiz, muharebe meydanın· 
da faaliyetine devam etmiştir. Ağır ve ha -
fif tayyare filolarımız, biıtun cephe üze -

rinde, yollara, iltisak noktalarına, mıina -
kale hatlarına ve düşman kollarına hucum 
etmiştir. Zırhlı kollar, bombardıman edil
miş ve dağıtılmıştır. Muharebe tayyare!~ 
rimiz, himnyc uçuşları yapmıı ve muvaf -
fakiyetle birçok muharebeler vermiştir. 

İngiliz hava tebli.ğİ 
Londra, 15 a.a. - Hava nezareti tebll· manya üzerindeki hücumlarına devam et.-

~: mişlcrdlr. 
MUtteflk kuvetlerl takvıye etmek Uze- Ruhr ve Rheruınie·de askeri '.hedeflere 

re dUn lngiliz hava kuvctlerl bombnrdı • isabetler vaki olmuştur Almanyanın ce -
man tayynrelerl Sclne'ln cenubundnkl nubu garblslnde Bade eyaletinde kuvetll 
harp mıntakası listlıne sevkedllmlşlerdir. lntaat tecemmU!cri ve harp malzt'me depo
Diğcr tayyareler Ncuvcchnpellc yakınında lnrı üzerine bir hUcum yapılmıştır. Tay
Mcrville tayyare meydanındaki düşman yarclrlMlzden ikisi eksiktir. 
tavynre teccmmUlcrlne hUcum ederek ağır Bu sabah sahil muhafaza teşktll\tına 
zaYıat verdlrmlşlerdir. Bombardıman tay- ı mensup tayynrcler Bcrgen rıhtımında bü
yarell'!rlmizden dördll dönmemiştir. ytik bir malzeme stokunu tahrip etmJşleıı-

Gece bombardıman tayynrelerımlz Al· dir. 

Alman tebliğleri 
Führer'in umumi karargihı, 15 a. a,. - almıştır. Garp Saaralbcn kuvetli .zımlr 

Alman orduları başkumnndanlıı;ımn tebli- mevzii işgal edilmiştir. 
ii: Verdun - Metz - Belfort mıntakaıında, 

Aşağı Sein ile Meuse arasında duşmanın asker tahaşşütlerıne, yollarda asker hare -
takibine devam olunmaktadır. Birçok nok- ketlerine ve demiryollara knrşı muvaffa • 
tal~da, düşman teşekkülleri, çarpışmadan kiyetli hava hiıcumları yapılmıştır. Bırçolı: 
teı,im olmuş\ardır. Düşmanın son .cı.inler- trenler ve bir çok demiryolları tahrıp edıl
de gözüken yeni te::ıekkulleri, mag!Op olmus miştir. 

fırkaların geri kalan kısımlarından ve ace- Frnnsa'nın geri kalan kısmında da ha.a 
le toplanmış ihtiyat kıtalardan murckkep- kuvetlerimiz, tayyare meydanlarına, mu .. 
tir. Alınan ganaim s~yılamamıştır. him demiryollarınıı ve ricat halinde kıta • 

Paris muharebesiz işgal edilmiş ve ge • larn muvaffakiyetli hücumlar yapmıstır. 
çilmiştir. 1871 de alman mukadderatının 14 haziranı 15 haziraan b:ığlıyan gece, 

Bükreş 15 a.a. - Rador ajansı bil- tayin edildiği ve 1919 da alman kara leke. düşman, Almanya'nın &IUJ> ve cenubu tar. 
diriyor: sinin imzalandığı Versay sarayının üzerin- ki mıntakalarma mutat hücumlarını ~P • 

d 1 b • d 1 ı k -"' mış ve gayri askeri hedeflere yeniden bom. Kıral Karol, Yugoslavya büyük el- c a man ayrngı a ga anma t ..... ır. 
A ' b d d- b balar atmıştır. Çisi B. Alexandre Avakumoviç'i res- rgonne un cenu un a uşman cenu u 
k. d • • 1 • • t'k Dıişman, dün 40 tayyare kaybetmi$tir. men kabul etmiş ve büyük elçi itimat· şar ıye ogru gen atı mııı ve rıcat ıs ı n-

meti değiştirilmiştir. Bunlann 13 ü hava muharebelerinde du11i-
namesini takdim ederken şu sözleri 14 haziranda, bütün sınıflara mensup ha- rulmüş, 9 unu hava dafi topları duşiırmu1. 
s;öylemiş.tir: va kuvetleri, Sarre cephesine ve Mnginot geri kalanı yerde tahrip edilmiştir. Bet 

Her iki millete derin bir surette hattına büyük bir hücum yapmıştır. ts- alman tayyaresi kayıptır. 
nüfuz etmiş olan Romen - Yugoslav· tihkimlara, müstahkem noktalara. topçu ve 13 haziranda duşmanın tayyare kaybına 
yanın ananevi dostluk politikası için piyade mevzilerine ve kollara., butun giın, 10 ilfive edilmış ve 29 a çıkmıştır. Bizım 
teşriki mesai edebildiğimden bahtiya-ı her çapta bombalar atılmıştır. Muhim top- ı kayıplarımız da 4 den 6 ya yükselmiştir. 
rım. • ~u kuvetlerinin müzahareti ile hareket e - Narvik mıntakasında Harstad ve Troın-

Dünyanın geçirmekte olduğu şu den ordu ı_eşe~külleri, :Magi?"~ h.attı mın- l so~, s~n. günler zarfında muharebcsiz işg.& 
bulanık saatlerde her iki hükümet av- takasına gırmış ve muteaddıt ıstıhkamları 1 edılmıştır. 

rupanın cenubu şarkisinde sulh ve 
emniyetin ipkası ideallerine her za
mankinden daha ziyade sadık kala • 
caktır. 

Her zaman sulhu muhafaza etmek 
arzusundan mülhem olan Romen - Yu 
goslav teşriki mesaisi, bugün en bü -
yük inkişafına vasıl oluyor. 

Balkan antantının hedefeleriyle 
tam bir mutabakat halinde bulunan bu 
teşriki me:;ai, her iki milletin hüri -
yet ve istiklalini muhafaza etmeğe ve 
bütün komşulariylc olan münasebet
lerini inkişaf ve takviyeye matuf bu
lunmaktadır. 

İki müttefik kıraliyctin memlu bu
lunduğu samimi itimat hisleri, avru
pa cenubi şerki devletlerinin dostane 
münasebetlerinin inkişafını temine 
matuf olan politikanın tecellisi için 
en kıymetli rehindir. 

Bu nutka kırat hararetli sözlerle 
cevap vermiştir. 

Almanya Romanya'ya 

tayyare ile 1 milyar 
leylik alhn gönderdi 
Bükreş, 15 a.a. - Bugünkü kliring 

anlaşması mucibince yapılacak romen 
ihracatı kıymetinin tediyesini garan
ti etmek maksadiyle, Almanya, sanıl
dığına göre, Romanya milli bankası
na bir milyar !eylik altın tevdi eyle· 
miştir. Altın, tayyare ile Bükreş'c gel
miş bulunmaktadır. 

V erdün' e dair tebliğler 
Berlln, 15 a.a. - Alman orduları baş· 

kumandanlığının tebliği: · 
V erdun mUstnhkem incvkllnc yapılan 

bir hücumda, kıtaatımız, bu s:ıbah, umumi 
harpte tanınmış V aux kalesini hücumla 
almışlar ve şimali garbi cephesinde imin 
Marre kalesine glrrn1ıılerdlr. Kıtalarımız, 
Verdun'e doğnı ilerlemelerine devam edl· 
yorlar. 

Ffihrerln umumt karargfıhı, 15 a.a. -
Alman orduları ~kumandanlığının tt'blf· 
ğl: 

Meuse'Un iki tarafında bulunan mUstah-
kem hatların yarılmasından ııonra, umumi 
harpte kanlı çarpışmalara s:ıhne olan Ver
dun şehri ve kalesı, alman kıtalnn tar&• 
fınd:ın alınmıştır. 

Maginot'ya dair tebliğ 
Ftıhrerln umumi kru-argtlhı, 15. a.a. - ıra Snrrebnıck'Un crnubundn V<' çok gentı 

Alman orduları başkumnndanlığıaın teb - bir cephe Uzerlndc Maglnot hattını Ynl'
llği: Kılalanmız. ağır çarpııımalardan son mıılardır. 

..... İtalyan resmı tebliği 
İtalyan orduları umumt knrnrga.hınin 

tebliği, ll'i a.a. - Alp ct'pheslnde hududun 
öbUr tarafında. bazı mahallerin ifgall su • 
retlyle derpiş edilen tertibat tekemmlll et
tirilmiştir. 

Dilşmanın bu harekete mani olmak için 
yaptığı teşebbüsler tardedllmlıı ve blrknç 
esir alınmıştır. 

13 haziranda fec1r vakti donanmamıza 
mensup cüzütamlar dUşmıının knıvazorler 
ve torpidolardan mürekkep bir filosu ile 
karaılaşmışlardır. Vukun gelen muharebe
ye b:ıhrlyenln sahil mUdafaa bataryaları 
da lııtırAk etmiştir. "Calatnflnl .. torpidosu 
iki bUytık muhribe torpil fsnbct cttlrcrelt 
bunlardan birini batırmıştır. 

DUşman gemileri tarafından atılan 
mermiler LlgUrl nehrinin etrafında bulu· 
nan kasabalara isabet etmiştir. Sivil aha
liden birkaç ölU ve yaralı vardır. 

İtalyan hava kuvetlcrl, hava şartları -
nın fena olmasına rağmen Maltn'nın aske
ri hedeflerini yeniden mUesslr surette 
bombardıman etmişler ve dUşman llslerl 
Uzerlnde birçok keşif u~ışlnrı vapmışlar. 
dır. 

Bir dUşman tahtelbahlrl. deniz tayyare
lerimiz tarafından batırılmıştır. 

uçarak kUçUk bombalar atmak suretiyle 
mahsfis neticeler elde etmialerdir. 

'l'unus arazısl lızt'rlnde hava keşifleri 
bU};ik bir fn:ıllyetıe yapılmıştır. 

Şnrkl İtalyan Afrlkasında hududun ö
bllr tarafında birçok kcııit' uçuşları yapım 
tayyarelerimiz 13 14 hnzlrnn gecesi /' d~n 
hnva \'e deniz tıssü Uzcrlne akınlar yapa· 
rak hedeflere mermilerini tam olarak isa
bet ettirmiş ve d manın bir avcı tay;ı."B· 
rrslni dllşllrınUşllir. Tayyarclcrlmlzden bl· 
rl UssUnc dönmC'miııtır. 

Öğleden ııonra, hava kuvctlcrlmlz Wa
glr hava lisslinU bombnrdımnn ederek Y"r· 
de bulunan Cıç tayyareyi tahrip ctmişlt'r 
ve tesisatı ağır hnsnrata uğratmışlardır. 
Bütün tayyarelerimiz dönmUşlerdır. 

12 haziran öğlt'dcn sonra ve 13 haziran 
gecesi inf{fllzlcr mUhlm hasar ika edeme • 
dr, Gobueln kasabası ile Asnp hava mey
danını bombardıman etmişlerdir. 

Dlişman tayyareleri İtalya'nın mrrkez 
ve şimal mıntnk~arınd:ı ba"ı:ı ş hlrler U -
zerine gece alanlan yapmışlardır. 

Fransa - İngiltere hava servisleri 
Londra, 15 a.a. Fransa ile İnglltc-re 

arasında hava servlslcrı birkaç gllne ka
dar tekrar başlıyncaktır 

işler durgun giderken 25 ma· 
yısta bir hadiseden bahsedildi. 
Sovyetlere göre buradaki bazı 
sovyet askerleri tank livaları hak· 
kında malumat alınmak üzere, ka· 
çırılmıştı! Sovyetler bunu protes
to ediyorlar ve faillerinin bulun
masmı istiyorlardı. 

Hadisenin Üzerinden epeyce 
gün &estikten ıonra dün bu meae· 

Ve nihayet şurasına itaret ede
lim ki, Sovyetler, Litvanya'nın, 
kendileriyle yaptığı yardım paktı· 
na muhalif olarak Letonya ve Es
tonya ile ask.eri bir anlatma yap· 
tığmı ileri aürmiitlerdir. Bu sebep, 
aynca Letonya ve Estonya için de 
varit görülecek mi? 

Mümtaz Faik FENiK 

Londra'da çrkan fa~ist 
mecmuası kapandı 

Londra, 15 a.a. - Oswald Mosley'
in idare ettiği haftalık faşist mec • 
muası, muharrirlerin ekserisinin ha • 

1 
pisanede bulunmasından dolayı, neş
riyatına nihayet vermiştir. 

Şimali İtalyan Afrikasında diışman bir 
çok zırhlı unsurlarla :Mısır hududunun ni
hayetindeki postalarımıza yeniden taar
ruzlarda bulunmuııtur. Bu taarruzlar hava 
kuvetlerlmlzln mUesslr hareketiyle geri 
pUsktlrtülmUştür. Tayyarelerimiz dilşmanı 
mltraly~ ateaı altına almıı ve alçaktan 

Cenubi .AtlAntlğe doğru Air Francc ha
va servisine ve Fransa ıle yakın ve uzak 
~k arasındaki hava servislerinin, mutalt. 
veçhllo iıılemekte olduğu haber alıwnıı
tır. 



-8-

MiLLi MÜOAF AA VEKALETi 

Aıkeri Orta okuluna talebe 
alınıyor 

1 - Konya ıukeri orta okulunun her ilç 
sınıfına da bnümuzdeki eylulün birinci &Ü· 

niı başlıyacak 940 : .Q41 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - istekli talebenin tUrk ırkından ol • 
ması, kendisinin ve ailesinin kcitü hal ve 
eöhret sahibi olmam::ısı sıhi muayenede 
ııağlam çıkması ve yapılacak ıeçme sına · 
vında da kazanması earttır. 

3 - Bir sene tahsili tcrkedenler, yaşını 
büyültmü, veya küçliltmüş olanlar, kendı 
okullarının sınıf geçme sınavlarında ipka 
veya b!ltünlemcyc kalanlar, yaşlan, boyla
rı ve dırlıkları talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlar aske·= " kullara alınamazlar. 

4 - lsteklile imdi okudukları okul-
larda tahslllerine vam etmekle beraber 
10/Hazlrandan itibaren bulunduktan yer • 
terdeki askerlik eubelerinden diğer kaydü
kabul şartlarlylc müracaat yollarını öğren
melerini ve buna göre de kaydükabul ka -
tıtlannı en ceç 30/ temmuz/940 tarihine ka
dar tamamlamış olmaları lazımdır. (2445) 

12448 

Gedikli Erbat hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor 
1 - Kayıerl'de Gedikli Erbaı hazırla

ma orta okulunun I., ll., III. ıınıflarınıı. 
Kınkkale'dc Sanat Gedikli Erbaı hazırla
ma orta okulu ile Ankara'da Muıiki Gedik
li Erba:ı hazırlama orta okulunun yalnız 1, 
aınıflantıa önllmüzdekl cylulde başlıyacak 
olan 940 ı 941 derı yılı için talebe alıno • 
cakur. 

2 - İstekli talebelerin tllrk ırkından ol
ması, kendisinin ve ailesinin k8tü hal ve 
ıöbrct ıahibl olmaması, ııht muayenede 
aaf lam çıkması ve yapılacak seçme sına· 
Yında kazanması ıarttır. 

8 - Gedikli hazırlama orta okullarına a
lmacak talebenin ya& haddi: 

Gedikli Orta 

• • 
• • 

Sınıf 

I 
II 

III 

Yaı 
14 17 
15 : 18 
16 : 19 

olmak. 
"Bu yaslara ait boy ve ağırlık hadleri as

kerlik ıubclerlndeld aakcri liıeler ve orta 
okullar talimatının 71. maddesi özlerine 
ııyeun olması lhımdır. 

4 - Her Uç okulun 1. sınıfınn istekli o
lanlann beş ıınıfh ilk okulu bitinniı ol • 
malan ıarttır. Orta 11. ve III. aJDıflara gi
recek olanlar. bu sınıflara terfi ettiklerine 
dair tahsil vesikası veya ıchadctname g!Sa
tereccklerdir. 

5 - Hangi ıınıfn istekli olursa olsun iki 
yıldan fazla tahsili tcrketmis olanlar ve e
velcc Gedikliden veya askeri okulardan çı
karılanl:ır alınamazlar. 

6 - Kayıerl'de Gedikli Erbıt Hazırla • 
ma orta okulunun her llç arnıfı ile Kırık • 
kalede Sanat Gedikli Huırlama orta oku
lunun I. sınıflanno köylü iıtekli, Aokara 
Muılkl Gedikli hazırlama orta okulunwı I. 
sınıfına musikiye hcveslı ıchtrli iıtekliler 
alınır. 

7 - Yukardaki ıartlan haiz istekliler 
10/Hazlrandan itibaren buhınduklan yerin 
askerlik eubeslnc mllracaat ederek diier 
Jraydilkabul 9artlariyle müracaat yollarını 
ötrenmelcri nan olunur. (2446) 12449 

1000 ıedye yaptırılacak 
M. M. VcJcal~ti Satın Alma Komisyonun· 

dan : 
Bezi ve kolları Vekaletçe verilmek üze

re 1000 tane sedye yaptırılacaktır. Beberi
ne tahmin edilen fiyatı 225 kuruştur. İı • 
teklilerin 338 liralrk katt teminatları ile 
birlikte pazarlık günü olan 28-6-940 cuma 
günii saat 10 da Ankara'da M. M. V, sa.un 
alma Ko. da bulunmaları. (2749) 12759 

Boş ampul alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonun

dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 2000 lira o

lan 250.000 adet boş ampul 27- haziran -940 
perşembe günü ıaat 11 de Ankara'da M. 
M. V. satın Alma Ko. da pazarlıkla satın 
almacağnı.dan isteklilerin 300 liralık kati 
teminatları lle birlikte pazarlık gün ve sa
atinde mczkQr Ko. dabulunmaları. Ampul
lerin yüz bin, tanesi bir yüz bini iki ve 50 
bini de 5 Cc. tik olacaktır. (2751) 12761 

4000 sedye yaptırılacak 
M. M. Vekiletl Satın Alma Komisyonun· 

dın : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 325 

kuruş olan 4000 tane sedyenin yalnız bezi 
Vckiletçe verilmek ve diğer bütıin malze
mesi müteahhide ait olmak üzere imal et
tirılccektir. Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
28 • hıızlran - 940 cuma günü saat 11 de 
Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da ya
pılacağından isteklilerin 975 liralık ilk te
minatları ile birlikte teklif mektuplarını 

eksiltme saatinden beheınahal bir saat evci 
me~k(ir Ko. na vermeleri ve şartname al -
mak için de her glin öğleden sonra Ko. na 
müracaatları. (27.'iO) 12760 

Raf yaptırılacak 
M M. VeHletı Satırı Alma Komisyonun

dan : 
Ke,if bedeli 3495 lira olan Ankara'da 

umum sıhiye deposunda ecza depoları ile 
raf yaptırılacaktır Ke~i f ve şartnamesi her 
gün oi:lcdcn sonra M M V satın alma Ko. 
da gorülür. istekl ilerin 261 liralık ilk te • 
minatlıır ile birlıkte açık eksiltmt' günü o
lan 29 • ha:ı:iran . 940 cumartesi giinü sa.at 
10 da Ankaar'da M. M.V. satın alma Ko. 
da bulunmaları. (2752) 12762 

Yataklık pamuk alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komısyonun· 

dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı elli 

beş kuruş olan elli bin kilo yataklık pamuk 
28-hazıran-940 cuma günü saat 11 de ka -
palı zarf usu tiyle sa tın alınacaktır. tık te· 
minat 20fi2 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 138 
kuruşa Ko. dan alınır. isteklilerin teklif 
mektuplarını eksiltme gün ve saatinden 
behctr.ahal bir aaat eveline kadar Ankara
da M. M. V. HtJD alma Ko. na vermeleri 
(2754) 12764 

Yatak kılıfı ve elbise torba.Jı 
tiktirilecek 

M. M. Veklleti Satın Alma Komisyonun· 
dan : 

Bütün malzemesi V ckaletçe verilmek ve 
Ankara'da umum sıhiye deposunda gösteri
lecek mahalde dikilmek üzere 22,000 tane 
fitilli yatak kılıfı ile 7000 adet elbise tor
bası diktirilecektir. Hepsine tahmin edilen 
fiyatı 1275 liradır. İsteklilerin 96 liralık 
llk teminatları ile birlikte ank eksiltme gü
nü olan 27-haziran • 940 perşembe günü sa
at 9,30 da Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. da bulunmaları, (2753) 12763 

Matbaacılara 
M. M. Veklletı Satın Alma Komisyonun

dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1000 Ura o

lan ve kicıdı Vekiletçe vcrilmCk ilzere 
4.600.000 adet ceza etiketi tabctt!rilecektir. 
İsteklilerin 150 liralık kati temin.atları ile 
birlikte pazarlık günU olan 18-haziran • 940 
salı gUnU saat 10 da Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. (2755) 

12765 

Hasta nakliye arabası alınacak 
M. M. V. satın alma KO: 
Behcrinc tahmin edilen fiyatı 310 lira 

olan 100 tane haıta nakliye arabası 22ıha
zlran/ 940 cumartesi gıinü saat 11 de Anka
rada M. M. V. satın alma KO. da pazar
lrkla satın alınacağın.dan iateldilerin 4650 
liralık kati teminatları ile birlikte mezkiır 
KO. da bulunmaları. Şartnamesi 155 kuruş 
kartılığında mezk(ir KO. dan alınır. 

(2823) 12855 

Satılık kalır 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo-

Dundan : 
V. D. Md. nce ı;llrüğc çıkarılan bir katır 

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

Anbalaj malzeme!İ alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan: 
9 Kalem a11balij malzemesi pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlığı: 17/61940 pa
zartesi günU ıaat 11 dedir, Kati teminatı: 
45 lira olup şartnamesi komisyonda görü
lür. Taliplerin muayyen vakitte M. V. Sa. 
At. Ko. bulunmalnrı. (2878) 12888 

Dinamo grubu alınacak 
M. M. Y11Ulcti Satın Alma Ko. dan: 
1cabınd:ı seyyar bir hale geçecek tarzda 

klllrlng veya takıuı usulU ile 5:6 beygir 
takaUn6e mllst.akll tablolu, Türkiyede 
mevcut muhtelif gchlr cereyıınlnrınn göre 
ayar edilebilen neviden 60:76 adet ve ben· 
zln motllrU ile mücehhez nevide 50:75 adet 
elektro motör dinamo grupu alınacaktır. 
Talip olnnlann mufassal ııartnamelerl ile 
beraber mufassal tekliflerini 30 haziran 
940 tarihine kadar :M. M. Vekaleti harbiye 
dairesine vermeleri illi.o olunur. 

(2844) 12858 

ANKARA VALILICI 

Kazma. kürek ve sap alınacak 
Anlı:arıı Valilitinden: 
Nafıa tamiratı muteme.dlye tolerlnde 

kullıınılncak olan kazma, kürek ve çekiç 
sapı milbnyaa lııl 1. 7. 1940 pazartesi gll· 
nU saat 15 buçukta vllO.yct dı:ı.!ml encUrne· 
Dinde ihalesi yapılmak üzere açık eksilt -
meye konulmuııtur. 

Kcıılf bedeli (820) Urn muvakkat temi· 
nalı (61) lira 60 kunıııtur. 

1steklllorin teminat mektup veya mak
buzla ticaret odıısı veslkaslyle birlikte ıö
zU geçen gUn ve saatte dıılml encümene 
gelmeleri. 

Buna alt kcııif ve gnrtnameyl her gUn 
nafıa mUdUrlUğllnde görebilecekleri 

(2927) 12918 

Kazma ve kürek alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Nahn dairesi için alınacak olan (1450) 

kazma ve (2000) çelik kürek mübayaa iııi 
4-7-940 perşembe günü sut 15 buçukta i
halcı;i yapılmak üzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Keııif bedeli (3430) lra muvakkat temi
natı (257) lira (25) kuru:ıtur. İsteklilerin 
teminat mektup veya makbuz, ticaret oda
sı vcsiknlariylc birlikte sözü g~en glin ve 
uatte daimt encümene gelmeleri. 

Buna ait keşif ve tartnanıeyi her gÜn 

nafıa mlidürlüllilnde görebilecekleri. 
(2928) 12919 

Benzin ve mazot alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli ({)376) llrn (295) santimden 

ibaret bulunun ( 2000 l teneke benzin ve 
(100) teneke mazot mllbnyna işi 4.7.19·10 
perşembe gUnU snnt on beş buçukta ihalesi 
yapılmak Uzero kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İsteklilerin teklif mektupla
n (7031 lira (Hi) kuruşluk muvakkat te -
mlnat mektup veya makbuzu, ticaret odası 
veslknslylc birlikte sözU geçen günde sa
at 14 buçğa kadnr daimi encümen reisliği-
n~ verilmesi lflzımdır. · 

İsteklilerin keşif ve şartnameyi her gUn 
nafıa mUdUrlliı'.','\lnde görebilecektir. 

(2929) 12920 

Bandaj demir alınacak 
• Ankara Valiliğinden: 
Nafıa garajında uökUın işleri için alı

nacak bandaj demir 20. 6. 940 per§embe 
gUnU saat 15 buçukta vıuıyet daimi encü
meninde ihalesi yapılmak Uzcrc pazarlığa 
konulmuştur. 

Kcııl! bedeli (462) lira (50) kuruş mu
vaklmt teminatı (34) lira (70) kuruştur. 

İsteklllerln teminat mektup veya mak
buzu ticaret odrun veslkaslyle birlikte sö
zü geçn glln ve saatte d:ılml encUmene gel· 
mel eri. 

Buna nlt keşif ve şartnameyi her glln 
nafıa rnUdUrlUğtınde görebilecekleri. 

12927 

Derenaj 
Ankara Valiliğınden : 

işleri 

Stadyum ve hipodromda yapılacak dere
naj i5i 20-6-1940 perşembe günü saat 15 
buçukta viliyct daimi encümeninde ihalesi 
yapılmak üıcrc pazarlığa konulmuştur. 
Keşif bedeli (459) lira (45) kuruş ve te

minatı muvakkatcsi 34 lira 46 kuruştan i
barettir. 

İsteklilerin teminat mektup veya mak -
buziyle ticaret odası vesikası ve bu işe ait 
nafıa müdürlilğünden alacakları ehliyet ve
ıikalariyle birlikte sözü geçen gün ve saat
te daimi encUmcne gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her gün na-
fıa mlidilrliiiünde görebilecekleri. 12928 

ULUS 

ASKERlFABRIKALAR 

8 Ton beyaz sabun alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü.dUrlülU 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (3200) lira olan 8 

ton beyaz sabun askeri fabrikalar umum 
müdürlUC-ü merkez 11tın alma komisyonun
ca 28-6-1940 cuma günü saıı.t 14 tc açık ek
ıiltmc ile ihale edilecektir. Şartname pa -
rasııı olarak komiıyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat tcmin!ıt olan (240) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vcsaiklc komisyoncu olmadıklarına 

ve bu işle aUikadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur giln 
ve saatte komisyona müracaatları. (2801) 

12805 

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

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Kcıılf bedeli (5800) liı'a olan yukarıda 

yazılı inşaat ıuıkcl'! fabrikalar umum mU -
dUrlUğll satın aımn komisyonunca 2V.6.940 
tarihinde cumartesi gllnll aant l 1 de n -
ı;ık ekalltmc ile ihale edilecektir. Şartnn
ıne < 29 l kuruı mukablllndo komisyondan 
verilir. Taliplerin nıuvakknt teminat olan 
< 43~) lira ve 2490 nuınRrlı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki veeaiklc muayyen giln 
ve sııııttc komisyonu mUrıı.cnatları. 

(2ö~9) 12861 

Nümunesine göre 300 metre 
çuha alınacak 

Asekri Fabrikalar Umum MüdürlülU 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira otan 
300 metre ı;uha Askeri Fabrikalar umum 
mUdilrtUğü merkez satın alma komisyonun 

1 O Ton zeytin yağı alınacak 
A:olıer1 Fabrikalar Umum Mildi.ırlüğü 

Merkez Satın Alma Komi!;yonuııdan: · 
Tııhmlu edilen bedeli 5200 lira olan 10 

ton zeyUnyıığı nııkerl fabrikalar umum mU
dUl'lUğU merkez s:ıtın nlma komisyonunca 
2. 7. 1940 salı gllnU saat 15 te kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şıırtname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olnn 300 lirayı havi teklif 
mektuplarını mczkClr günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun !! ve 3. maddelerin· 
deki vesalklc koınleyoncıı olmadıklarına 
ve bu l§lc aUıknc.lar tUccıırdan olduklarına 
dair ticaret odııııı veslka.qiyle mezkur gUn 
ve saatte komlısyonn müracaatları. 

(291~) 12912 

ViLAYETLER 

Hüküınet konnijı inıaatı 
Hakkari valiliğinden: 

Keşif bedeli 112.490 lira 16 kuruş
tan ibaret bulunan lUkkari hilkümct 
konağı inşaatı 20.6.940 per§embe günü 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u
ıuliyle eksiltmeye konulmuş iscde k3 
nuni sebepler dolayısiyle ihalesinin 
yapılmasına imkan bulunmadığından 
eksiltme müddeti uzatılmış ve 26.6.940 
çar§aınba günü saat 14 de talebine i -
hale edilmek üzere aşağıda yazılı !e
rait dairesinde yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

l - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Proje 
B - Hulasai keşfiye 
C - Elektrik tesisat keşfi 
D - Ölçme cetveli 
E - lhzarat ve imalat (seri döpri) 

bordroları. 

F - Mahal listesi 
· G - Dahili elektrik ve sıhhi teıi-

sat umumi fenni şatnameleri 
H - Hususi gartname Bayındırlık 

genel ve yapı i§leri fenni şartnamele-

ca 1. 7. 94-0 pazartesi g{lnU saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (337) lira 
(50) kuruı ve 2490 numaralı kıuıunun 2 ve 
3. maddelerindeki vcııaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Odası vesikasiy ri 
le mezkur &Ün ve saatte komisyona müra- 1 - Eksiltme şartnamesi 

J - Mukavele projesi 
caatları. (2888) 12876 

Unu idarece verilmek şartiyle 
195.000 kilo ekmek 

pişirtilecektir 
Aslı::erl Fıhrikalsr Kırıkkale Grup Mü

dilrlüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Unu l<Jarcco verilmek şartlyle lll5.000 

kilo ekmek pişirme iııt Kırıkkale grup mil· 
dUrlUğU blnnsında mUt<'şekkll satın alma 
komisyonunca 25. 6. 1940 sah ı....UnU saat 
lG dn açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Tahmin edilen bedeli (3900 ı liradır. Şnrt
name parasız olarnk komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (292) 
lira (50) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesallde rnezkfir gUn 
ve sııntte komisyona mUracaatıarı. 

(2763)) 12747 

Satılık sandalya ve masalar 
A!ikeri Fabrikalar Tekaüt Sandığı Reis -

li~inden : 
Kınkkale askeri fabrikalar tekaü! sandı

ğına ait ve mahatti iııtimalleri olmıyan 

üstleri lineleomlu yemek masası ile 130 
kadar yerli hezaran yemek sandalyası müza 
yede ile satılacaktır. Taliplerin 28-haziran 
-940 tarihinde Kırıklralede müteşekkil be -
yete mUracaatlarL (2863) 12850 

500 Takım yaz Irk erat elbisesi 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komı.çyonundan: 

Dört boy üzerine 500 takım yazlık erat 
elbi&eai pazarlıkla satın alınacaktır. Talip
ler.in l 9/hazirıuı/940 çarşamba günü saat 
14 tc nkeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonuna mürauat· 
ları. (2914) 12911 

200 Ton meşe kömürü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (12.000) lira olan 

200 ton meııe kbmürü askeri fabrikalar 
umum müdürlüğiı merkez satın nlma ko
misyonunca 2/7/940 salı günü saat 16 da 
kapalı ıarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (900) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kıınunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesalkle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle allikadar tüccar
dan olduklanna dair ticaret o.dası vesika· 
siyle mezkQr gün ve saatle komisyona mü-
racantlan. (2924) 12917 

Vapurla kömür naklettirilecek 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merlr.oz Satın Alma Komisyonundan : 
Ereğli Zonguldaktan Bakırköye 9300 ton 

Javemarin kömiırunıin taşıttırılması kapalı 
zarfla 2 - temmuz - 1940 salı günü saat 14 
te İstanbul Salıpazarıiinda Askeri Fabrika
lar yollamasındaki satın almıı. komisyonun
da ihale edilecektir. Beher tonuna tahmin 
edilen bedel 195 kuruştur. İsteklilerin ilk 
teminat olan (1360) lira (13) kuruşun mal 
sandığına yatırıldığına dair makbuz veya 
banka teminat mektubiyle 2490 sayılı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiki havi 
zarflarını aynı ı:ıinıle saat 13 e katlar ko -
misyona vermeleri. Şartname her ı:ün ko -
misyonda görütebiir. (2889) 12904 

Müteahhit nam ve hesabına 9 
kalem bezli zımpara kağıdı cam 

kağıdı ve zımpara tozları 
alınacak 

A:okeıi Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5590) lira olan 9 
kalem bezli zımpara kağıdı, cıun kfi.ğıdı ve 
zımpara tozları müteahhit nam ve hesabına 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 31-7-94-0 çar
ıamba &Unü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parası:.: olarak komis
yon lan verilir. Taliplerin muvakkat temi -
nat olan (419) lira (25) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkflr günde saat 14 de k,a -
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde -
ki komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a
likadar tüccardan olduklarımı dair ticaret 
odası veslkasiyle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracatları. {2893) 12905 

2 - Bu evrak ilam yapılan mahal
lerin Nafıa mildilrlüklerindc görüle

bilir. 
3 - Eksiltme 26.6.940 çarşamba gü

nü saat 14 de Hakkari defterdarlığın
dan müte§ekkil komisyonda yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 6874 
lira 51 kuruş muvakkat teminat akçe
si vermesi ve bu işe mahsus olmak ü
zere eklililtmenin yapılacağı günden 
8 gün önce Hakkari vilayeti ehliyet 
vesika komisyonundan alacağı ·ehli -
yet vesikasını ibraz edeceklerdir. 

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

(2744) 12744 

250 ev yaptırılacak 
Kırklareli lskıin Müdürlülünden 

1- Kırklarelinden 15 kilometre mesafede 
bulunan inece nahiye merkezinde 21 kerpiç, 
30 kilometre meıınfede Pınarhisar nahıy~ 
merkezinde 29 kirgir ev ve Babaeski ıcazası 
merkezinden 100 ev ve Burgnz kazası nıer
kezinde 73 ve Büyük Karıljtıran nahiye 
merkezinde 27 kerpiç ev ki ceman 221 kcr
pic ve 29 kirgir ev kcrcıteı;i hükümct taıa
hndan verilmek üzere toptan veya ırup ha
linde eksiltmeye konulmuştur. 

2- Umum keşif tutan 78700 lira 46 ku
ruştur. 

3- Eksiltme 19 haziran 940 tarihine i'as
lıyan çarşamba günü saat 16 da Kırklaı eli 
iskan müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usflliledir. 
S-- Münakasa t1artnamesi, plan ve sair c·ı. 

rakı 394 kurus mukabilinde Kırklareli iskan 
müdürlıigündcn nlınabilif · 

6-- Muvakkat teminat akçesi İnece la -
hiyesindeki 21 ev ic;in 460 lira 76 kuruş, Pı
narhisardaki 29 klirglr ev içın S88 lira 6 K. 
Babaeski kazasındaki 100 ev itin 214!> lira, 
Burgaz kazasındaki 73 ev itin 1745 lira 49 
kurus ve Büyük Karnıtıran nahiyesindeki 
27 ev ic;in 653 lira 26 kuru$ olup hep;;ine 
birden teklif verenler içinde 5185 lira 2 icu
ruştur. 

7- Teklif mektupları eksiltme saatinden 
bir eo.at cvcllne kadar komisyon baslran!ığı
na tevdi edilmis bulunmalıdır. 
8- Eksiltmeye talip olanların ehliyet ve

sikaları ile birlikte müracaatları. 
(4557 / 2639) 12646 

Şose tamiratı 
Sıvııs N:ılıa Müdürlüğünden: 

1 - ı.:kslltmeye konulan iş: Sıvaıt • Er
zincan yolunun 104 + 000 : 109 + 500 ki· 
lometrelerı arasında 51'>0U metre tullinde 
esaslı şose tnmlrııtıdır Bu işin lteıılf bede
li 21490 liri\ 39 kıınışlıır. 

2 - 2·l. 13. 1140 tnrihlnc tcsndüt eden pa
znrtesl gliull ı;aııt l!".i tc vlltı.yet dnlnıt en
ciimenlntle kaplı znrf uııullyle ya1ıılacnk
tır. 

3 - Bu ive ait evrak şunlıırdır: Keşif 
hUil\sası, metraj cetveli fiyat silsilesi, gra
fik. tcısvlyeltllrnblyc ve gusc ve kllnrUler 
ve kllrr'lr '"""" l f"nnl r•nqmc, hayınriır 
lık lglerl .şartnamesi, ve mukıı.ve• ; sureti. 

4 Eksiltmeye J;lrebllmek için taliple· 
rln 1611 lira 78 kuru11 muvakknt teminat 
vermeleri ve vllı\yct makamından alınmış 
"lıliyct vesllmslyle ttı:nrct odasına kayıtlı 
olduktanna dair t<'sclll hllvlyct varakası 
b'""" Pttl1"'1" ktlr, 

5 - Talipler teklif mektuplarını eksilt· 
mc yapılacağı sııııtten blr saat evci encU
nıcn rlynsetfnn vcrmıs mukabilinde makbuz 
aımalan şarttır. 

6 - İsteklllerln ehliyet vesikası alabil· 
meleri ic;ln eksiltme gllnUnden az 8 
gün evci istida ile vlllyet makamına mU -
racıınt etmetlerl !İl7.ımdır. (4~S2/2G47) 

Şose inşaatı 
Sivas Nafıa Müdürlütünden 

12650 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Sıvns Erzin
can yolunun 96 + 300 - 103 + 885 kilo -
metreleri arasında 7514 metre tul Üzf'rin.de 
mevcut taşın fef"li ve ıilindirajı iıi kapalı 

zarf usullylc eksiltmeye çrkarılmıştır. Bu 
i5in keşif bedeli 13317 lira 59 kuruştur. 

2 - Ebiltmc 24-6-940 tarihine miisadif 

pazartesi giinU saat 15 de 'rillyet daimi 111· 

cümeninde yapılacaktır. 
3 - Eksiltme prtn.amcsl ve buna mUte· 

ferri evrak her gUn nafıa mUdUrlillilnde 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 998 li
ra 82 kuruş muvakkat teminat vermeler! 
ve bu gibi İileri yapabileceklerine dair vi· 
!ayet makamından alınmııı ehliyet vcsikala.. 
rı ile ticaret odaaına kayıtlı olduklarına da
ir tesc'İli hüviyet varakaları ibraz eyleme -
leri lazım.dır. İsteklilerin teklif mektup -
larııu 2 inci maddede yazılı vakitten bir 
saat cveline kadar makbuz mukabilinde vi
layet daimt encümenine vermeleri lAıımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez: 
"4583-2648" 12651 

Parke inşası 
Samsun Belediye Riyasetinden: 
Samsunda Gazi caddesinin Oamaıılye 

caddesi ile lise arıısındakl kısmının parke 
olarak yapılması kaplı zart u.ullyle mu. 
nakasaya ı;ıknrılmı11tır. 

ı - Muhnmmen bedel: 11153 lira 9l kll
ruştur. 

2 - Muvakkat teminat: 836 lira 55 ku
ruştur. 

3 - İhale 2400 ınyıh arttırma ve ekallt· 
mo kanununa tevflkRJJ ve 24. 6. 940 pazar
tesi giinll saat l 5 te Snmsun belediyesi da
imi encllmenl huzurunda yapılacaktır. 

Daha !azla malumat almak ve gerekli 
şartname ve kc11l!nıımelerl görmek lıtiyen· 
ler belediye başmllhendlsllğlne veya encü
mene rnUracaat. etmelidirler. (468312710) 

12708 

Ekmek alınacak 
Eskişehir C. Müddeiumumili

ğinden: 
Eski,ehir ceza evindeki mevkuf ve mah

kumlara ihale tnrihindcn mali sene sonu o
lan 31. 5. 940 gUnUne kadnr beheri (960) 
gram itibariyle verilecek ekmek günde 11 • 

gari (150) aazml (200) 11det olmak üzere 
kapalı zarf u&uliyle 1-6-940 ılinünden iti
baren ekıiltmeye konulmuitur. 18-6-940 11. 

it ..ı,inii sa.at 16 da Eskl,chir C. M. U. li -
•inde müteşekkil komlıyonda yapılacaktır. 
Bir senelik ekmeok belediyeden alınacak, 
ihale gUnündeki rayiç Uzcrinden tenziline 
talip olana ihale edilecektir. Muvakkat te
minat mikdarı (486) liradır. Talip olanla
rın teklif mektuplarını yukarda cöıtcrilcn 
ıaatten bir ıaat evclinc kadar komisyona 
verilmesi lazımdır, nakit kabul edilmez. 
Naktin maliye sandığına yatırılmıı olmuı 
ve makbuzunun ve yahut banka mektubu • 
nun ayrı bir zarfa konarak teklif mektu -
bunu havi olan zarfla birlikte diter bir 
zarfa konularak komisyona aaat (15) e ka
dar verilmesi lhımdır. Şartnameyi cönnek 
istiyenlcrin ceza evine müracaatları ilin 
olunur. 12636 

Ekmek alınacak 
Sinop Cümhuriyet Müddeiumumililin • 

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

rür eden Sinop umum! ceza evindeki mah
kum ve mcvkuflara 940 yılı mail yılı için
de verilecek 255000 119. 365000 adet ekmek 
yevmi mukilrda talip olmadı(iından 10-6-
!)40 tarihinden itibaren yinni &\in müddet
le ve kapalı znrf usulii ile yeniden eksilt
meye çıkarılmıştır. Yevmiye 700 ila 1000 
ekmek verilecektir. 

Bedeli muhammen 33306 lira olup temi • 
natı muvakkate 2500 liradır. İhale 1-7-940 
pazartesi günil saat 14 de Sinop C. Milddo
iumumilltl dairesinde yapılacaktır. 
Şartname tatil cünlcrindcn maada her 

gün Sinop C. Müddeiumumtliii kalemin • 
de görülebileceii ilin olunur. (277~) 

12776 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilinı 
Tekirdal Nafıa Mildürlülünden: 

1 - Ekslltmeyckonulan lı,ı: talibi çıkma
mıı.aından dolayı tekrar llAnına lilzum gö· 
rUlcn Şarköy - Gölcük yolunun (10+300) 
kilometreleri arasında (10+300) metrelik 
kısmının ıose csıuılı tamtratlyle tmalAtı • 
sınalye ve bir adet kUçUk tip ekip binası 
inşaatı. 

Keşif bedeli: (04488) lira (19) kuruş
tur. 

2 - Eksntme (28. 6. 9<10) tarihine rast
lıyan cumn gllnU sıı.ııt (15) te Tekirdağ 
hlikUmet binası içinde nafıa mUdUrlUğll 
eksiltme komisyonu odıuıında kapalı zarf 
usullyle yapılacaktır. 

3 - Ekelıtınc şartnamesi ve buna mil -
teferri diğer cvmk (475) kuruş bedel mu
kabilinde nafıa nılldiirlUğlinden alınabilir. 

4 - Ek111ltnıeye girmek için taliplerin 
en aşağı (50 bin) llrnlık bu gibi eose itle
ri yapmış olmaları ve (5974) lira (41) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve iha
le g{lnilnden en az (8) g{ln eve! Tekirdağ 
valiliğine rnUrncaatıa ibraz edecekleri bel
gelere g6ro (ehliyet vesikası} almaları ve 
940 yılına alt ticaret odııaı vesikası gllıı -
termelerl ıınrttır. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını (2) 
inci maddede yazılı sı:uıtten bir saat eveli
ne kadar komisyon reiıillğlne makbuz mu
kabilinde vermcel rilll.zımdır. 

Poııtnda olan gecikmeler kabul edilmez. 
(4722/ 2760) 12798 

Şehir çöpleri 
!stanbul Belediyesinden : 
Şehir çöplerinin mavnalarla dcniı dökül

mesi işi mayıs 941 sonuna kadar devam e
decek müddet için kapalı :znrf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Senelik tahmin be· 
deli 41000 lira ve ilk teminatı 3075 liradır. 
Şartname 103 kunış mukabilinde temizlik 
işleri müdürluğünden alınacaktır. İhale 
27-6-940 perşembe KÜnü ıaat 15 de daimt 
cnciimende yapılacaktır. Taliplerin ilk te -
minat makbuz veya mektupları ve 940 yılı
na ait ticaret odası vesikalariyle 2490 nu -
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlı
yacakları teklif mektuplarını ihale günü 
saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri 
15.zımdır. (4702-2737) 12796 

Şosa in,aatı 
Bolu Vilayeti Nafıa- Müdürlüğünden: 
l Yeniçağa - Zonguldak yolunun 

O + 000 - 35 + 950 kilometreleri arasın· 
da 23250 metre u:ı1unluğUnda ıose II11a e • 
dllecektlr. 

2 - KRpah zarf u11ullyle 48174 lira 4~ 
kuruş keşif bedeli Uzerlnden ekıiltmeğe 
çıkarılan bu ınıaat 2. 7. P40 tarihinde sah 
gUn!I sıı.at ..ın heşte v'lAyet daimi enı:!lme
nlnde ihale rdll"<'.t'ktlr. 

3 - Eksıltme şıırtnamesl, mukavele ge
nel ve fenni, husust eıırtname, metraj ve 
keşlt hUl~nsı cetvelleri Bolu nafıa mU
dllrlllgllnden 2 lira tO kuruo bedel ile alı
nacaktır. 

4 - İstekliler ticaret odası ve ehliyet 
veslkalannı mcktuptanna koyacaldardır. 
Muvakkat teminat 3614 liradır. 

(4925/2922) 12915 

R&ntıen cihazı 
Van Valilllinden : 
1 - Van memleket haatall 

ve tedaTf1e elverltll tefe 

!)40 tarihine 1ı:ada1' bir ay ı 
mektuplarını kataloılariyle 

ni tetkik edilmek ilıere Bıhl' 
ve birer ıuretlnl de Van •il 
dermeleri l&aımdır. MedcGr "V 
pılacak t9tldkatm neticeai al 1f 
30 temmuı 940 salı cUnü ... t 
yet cncilmenlnce ihaleal icra ., 
nacaktır. 

3 - Muhammen bedeli ,ecll 
bin liradır. 

4 - Mu•lıkbt teminat 675 
S - Röntc• cihazı Vaa'cla 

mck, n&kli7e masrafı miite~ 
ve röntcene ait müstakil bir 
durularak müteahhit taraf 
montaj iıi 74pılıp iıletildiıkt• 
&ün zarfında par111 verilmek 

6 - Poıta ile sönderilecelr 
tuplarınm yukarda yuıh urdll 
hat Veklletlne ve Van Ylll 
bulunmau lhımdır. Poetad• 
cikmeler m11teber delildir. 

Balast mün·•lrııat91'j; 
D. D. Yolları Satın Alma 1' 

dan : 
9. iiletme ihtiyacı için Mu 

köy ocaklarından 15000 ve 
deki taı ocaiından 4200 metr• 
!ast ayrı ayn olmak üzere p,.as 
!eriyle •tm elmecakur. 

M Unakualar 17. Huiran. "' 
&iinil ıaat 11 de Birkeci'de t. 
sın.da A. B. komiı1oau taraf 
le yapılacaktır. Her biriJlin 
deliyle muvaldcat teminau - ~ 
dır. Taliplerin teminat ve ~ 
ihtiva edecek olan kapalı ı 
giin ı;aat ona kadar lromlı,oa' 
lazımdır. 15000 metre mllrlb
şartnameler 17 Jnıruı nnalrabi 
vcmeslndm •e 4200 metre 
!anlar billbedel komlıJODCiall 
(4698-2751) 

Muratlı'da Sırtkö7 ocatJDdlıl' 
re miklbı: muhammen beclell 
muvakkat teaıinatı 2025 lira. 

Kilometre 27 ocafından .... ...-
kabı : muhammen bedeli 6930 ... -. 
kat teminatı 519,75 lira. 

Memur ab~ 
D. D. Yollan Umum • 

1 - Devlet demtryollan 
tında t.tlhdam edilmek 0.-. 
ile orta mektep mezunlartll-
memur aanısedl n ukerUJd 
H11e mawılaruıdaD itletme 99 
muru ata.jyerl alınacaktır. ~ 

2 - Kllaabakada kasan~-~ 
mezunlarına 60, ltae ~
Ucret verilecektir. 

3 - Jdllaabaka imtihanı ıuıt 
için 28 haziran cuma ve ~ 
zunları içln 1 temmua 
saat 14 te Haydarpqa., sıra 
Balık.tr, Ka7&eri. llalaı,a. 
İzmir ve Erzurum ltletrne 
yapılacaktır. llUnıoa&Uar bd 
dllrlüklert ve l.atuyOD ,.ıuJd 
olunur. ~ 

4 - KllHbakQ& lttfr&k ,...-'.J 
dır: 

A - Türk olnıa1c, ~ 
B - Jacnebl blr ldrruıe il• S!~ 
c - 18 y .. ım bltrmlı ve ~ 

m1, olmak (IO y .. dahil) 
D - Orta mektep me&UD18" 

llğlni yapmamıı olanların 
masına, en u bir 1ene samAll 
se me&Ulllan loln de uk.r 
olmak 

5 - llttAbakada mımaffl! 
bllll.haN illan doktorları 
lacıık muqeaede aıJı1 
i§lerlnde vutfe gönnete el 
mak. 

6 - JIOracaat latl~ 
vesikalar fUD]ardır: NUtua 
ma veya taadlkname, &ak 
polisten taadlkll lyt buy 
kl'lğıdı. nU olaDlann nı.
adet vesikalık fotol(l'af. 

7 - Dalla fasla maıomat 
lerln ltletme mOdllrlUkleri
§efliklertne blıut mııracaat 

8 - tııtidalar, Uee meauııl 
ziran .ıı ve orta mektep .. 
de 29 lıaatran cumarteal .oo• 
kadar kabul olunur. (25M) 

Ankara Ticaret O~ 
Ticaret Memurlu;uıı~ 

Ankara vllAyetlnde BAk19: 
de Mahmutdede aok~ında 
telde oturan ve T. C. tebll-! 
karada Baklacı mıahAlle•I ,,. 
kağmda 6 numaralı maJı611111 
ticari lltlhu ederek ot•'~'
mlltf'AbhlUltl UNıntlYle il 
ticaret oduımn 2688 aıcl ı 
mukayyet bulunAD AH Rıdıl'I' 
ticar~tl All Rahmi DAt ol~ 
difl gibi bu unvanın ımtı• •· 
kanununun 42 lad m~.ı 
!rece 11. '- 940 tntlılod• 
il A.ıı olUDUI'. 

Kiralık iki oda - All• 
ve acele, Yenipblr TUDS 
dat sP* No. 4 ele. 



s~Yy 
ııı r S•ıırı ~ı mut bak alınacak 

1 ~ı mu ~a Ko. dan: 
kıbcı d~rc hince 500 adet seyyar 
ıt ur. fıı:ı k~pnJı zartla eksil tnıe-

ı nu &aat esı 24 hıızlran 940 pa· 
1 b t tarı 11 de yapılacaktır. U· 

a. ı ~ liracı 175000 lira olup ilk to· 
lllıbuı ır. Şartnamesi her gtın 
lsltf'rt Lv. Amlrllklcrtylc İzmir 

t~ ~ htt'kl~tın nlma komisyonun· 
~ Uncu erin 2490 enyılı knnu· 
t te bu k lnnddelcrlnde yazılı vesi· 
n be teınf1unun tarıtntı dnlreeln· 
~ lr laat nat mektuplarını ihale 
~ tzrnır 9veııne kadar makbuz 

nu ornovada asker! satın 
Olunur rtyaııctıne vcrmlıı olma -
\, . (2~1t)) 12710 
lo" 

• ııı,1 ~rt alınacak lltı s 
•tın Alma Komisyonun-

.o lilo )'Ofu 
' il de le rt 24-6-940 pazartesi ~-
~~1dıtreı~:a1ı zarfla Edimc'dc eski 
,~c Cı<l'l de satın alma komlsyo • 

1 
lJ lira 

1 
ccektir. Tahmin edilen tu· 

~ •e tenı· 
~es· ıttatı 1316 liradır. Ev-

<:: lıtekııı' ~ı:r ~n komisyonda i:Ö· 
~~ erın sözü geçen günde i-

1~ l'Jııı 1ı::1 .tı:; bir saat evci teklif 
l) llıısyona vermeleri lazım-
S ~ 12622 

ıı ıgrr et· 
~•ıı r ~ 1 alrnacak 
~trı ~~·Sarın Alma Ko. dan: 

ot t~ 120 cı::,ncı için Trabzondn teı· 
lllrrıe 1 kilo sı~r elinin kapa· 

\0ıı.,:-t ı5 8 l temmuz 940 pazarlc· 
>.j~onun~ l!:rzlncanda tüm sntuı 

;::ı.::ııı..'nllle 8 Yapılacaktır. 
b•-...ıı 225() n bedeli 80.000 lira olup 

ır, 'I'ek llrlldır. Şnrtnamesl ko. 
~tıı bir~ mektuplarının eksilt· 

ızs10 ) t cvel komisyona ve· s d 12808 
ı. l ey .... 

~':tıı- bı agı alınacak 
:,~ l'likı ta oıaıı :-1 ihtiyacı için iki defa· 

8 
la\!!!>'., ,.1rkk bcıer bin kilo nske· 

ıı hı il "l!i or satın tılma komla
~lılt~ PllZarlığa konulmuıtur. 

llt1,~l~rt 28. G. cuma ve 29. 6. 
.~Itır}( en.at 10 da yapılacaktır. 

~il btdeıı beş bin kilo sndeyllğının 
ııırır. 49500 lira olup teminatı 

~ltrı bu~1nda teslim edilmesi 
ı~1'1rıı.g k llltlar için talip olanların 

0ıntsyonuna mUrncaatları. 

~altı· 12809 

1 !lıi, '-tır,?at yaptırılacak 
7daıı /rrı Amirliği Satın Alma Ko

ı ~l"t:ı.ıt llıij 
~ lı:a stahkcm mevki birlikleri • 

1tt&iltıtı ra nakliyı:si kapalı .zarf u • 
~ ~e&i ;:e konmuştur. 
, hıııİt'd ·llaz. • 940 cuma cUnü sa
l' •Jıııa le: k~Glada İzmir Lv. amir • 
l'' d~ısyonunda yapılacaktır. 

Cıııiııatıe ılcn tutan 15750 liradır. 
Ş nıuvakkate ak;csi 1182 Ji. 
. irtııaııı 
j· eti her gün komisyonda gö-

'ltt\liler t' 
14 

dair ıcarct odasında kayıtlı ol-
ttlcr. ~esika göstermek mecburi· 

b~~11tıtı • 
• ~~ ~.c iıtirlik edecekler 2490 
~ :~eı· 1 ve tiçüncil maddelerin· 
~Q tclcı ·1~dı: Yazılı vcsikalan ve 
~ bi: ~ Incktupları ihale sa.atın
ı,.1 lrdır at cvel komisyona vermiş 
" l) • 

12810 
'1 E:t 
~ -1a~ alınacak 

er1 S 
~· •tın Alma Komisyonun-

ırı;\., 
·~ ~Crjı:ı •b 
t ~·bu ~ tlyacı olan (219000) ki-

tc'İltııı tı:ııkdar keçi eti kapalı zarf 
·:lııQtıı C)Je konulmuıtur. Sıiır vc-
1, ~l>ıl ~gisl ucuz otursa ucuz c· 
"lhL •cakt 
lıt "'lallını ır. 

ltı:rıin:ı:ı tutan (45990) liradır. 
~ tı (3449) lira (25) kuruş-

r lııt.ıı:ıesı ı 
~itti 5tanbul, Ankara leva -

ıı. ,,.01111:: '.Maraş'ta askeri satın 
' ~Paı a.dır. 
• Q 1 t 
"~ cıırn:r{ usuliylc eksiltmesi 29-
1, >' hı· l1ctıi Kilnl.l aaat 11 de Ma· 

• ~~tlclilcr;ı:ıosunda yapılacaktır. 
c1ı~ n teklif mektuplarını 29 • 
""Qa11es· 

~· '-ltcr· 1 saat 10 da subay ga-
~ıı 'alı:e~ satın alma komisyonunda 

t•ı t)'a t(I &atın alma komisyonuna 
(~tı ~tlctndereceklcrdir. Bu saatten 

)) UpJar alınmıyacaktır. 
~ 1( 12S20 
/~ ()~ 

4~1; .neti alınacak 
tıı. '1

1 s ' lıL atın Alma Ko • 
t ıttrt h ·• 6 9!~ Paıarl kııtane için (76650) ki· 

Ilı\ . •atı 1
• I~ alınacaktır. Pazar

ltı)ct dg~nu snat 10 da Edir· 
filıs? l'aıııı aırcsinde satın alma ko· 

~ lır1d l liııı aıtktır. Tahmin edilen 
t• ,,. 1r. ev 50) kuruş ve tc~inatı 

tıı ~da ~~. ve şartnamesı her 
·~~ilıı ~llorulebilir, İsteklilerin 

> ı. l e saatte komisyona gel· 
''1~~ 12827 
'lt~ Odu 

ıı l'u nu alınacak 
Ilı Sat 

'ı ın Alma Komisyonun-
' ·~trt 

~ıı lhu,aç . • 
~ g ıııı it ı çın 2 milyon kilo 
~ 1~0 Çıır,:alı zarfla eksiltmesi 3. 

ı lı1 Ilı Si ba cilnü saat 15 de Er-
. ııı aı 

'tıııı ına komisyonunda ya-

~llıcn b 
edl'li 40.000 lira olup 

ULUS -7-
ilk teminat 3000 liradır. Şartnamesi komiı· 
yonda görUlür. Teklif mektuplarmın ekıilt· 
me saatinden bir ıaat evcl korniıyona ve • 
rilmcıi. (2806) 12819 

Sade yağı alınacak 
Edirne AsJceri Satın Alma Komisyo. 

nundan: 
Kapalı zıırfla (22) ton sadeyağı alına

caktır. İhalesi S. 7. 940 pazartesi gtinU sa. 
Sığır eti alınacak at 11 de Edlrncde eski mllşirlyet dairesln-

ç · de satın alma komleyonunda yapılacak-
anakkale MüstııhJı:em Mıv/1.1 Satın Al· tır. Tahmin edilen tutarı c27r;oo ı ve temi· 

M~ KoÇ:~~kalc milıtahkcm mevki birlik· natı 12068) liradır. Evsııt' ve oartnıımcal 
lcri için (130.000) kilo ıılır eti kapalı her gün komisyonda görülebilir. 1st<'kllle-
zarfla alınacaktır. rln sözU geçen günde ihale saatinden en 

2 - Sığır etinin beher klloıu 26 ku geç bir saat eve! teklif mektuplarını ko. 
tan 33800 lira biçilmi,tlr. ruş- misyona vermtıı olmaları lAzımdır. 

3 - İhalesi 2/7/940 sah J{inQ saat 11 de (
293

3> 
12922 

Çanakkale müıtahkcm mevki SA. AL. KO. Sıg"'ır eti alınacak 
nunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evı:l Çanakkal11 Müstllblcem M~ki Satın Al. 
teminat akçaları olan 2535 lirayı ihale ka· ma Komisyonundan:· 
nunun 2-3 cU maddelerindeki vesaik ile ko· l - Çanakkale müstahkem mevki bir· 
misyona müracaat ctmele.ri. (2909) 12908 llkleri için (200.000) kilo sığır etl knptılı 

zartla satın alınacaktır. 
Sığır eti alınacak 2 - Sığır etinin beher kilosu (28) ku

nt§tan (6G.OOO > ıırn blc;llmtotır. 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satın Al· 3 _ İhalesi s. 7. 940 çOJ1j:ımba gUnU ıa-

Jıfa Ko. dan: at ıı de Çanakkale müstahkem mevki sa-
l - Çanakkale müstahkem mevki bir- tın tılma komleyonunda yapılacaktır. 

likleri için (60.000) kilo sığır eti kapalı 4 _ tstekllleı1n ihaleden bir ıaat evel 
zarfla satın alınacaktır. teminat akçtıları olım (4050) lirayı ve iha-

2 - Sığır etinin beher kilosu (26) ku· le kanununun 2. s Uncu maddelerindeki 
ruştan ( 15600 lira biçilmiştir. vesaik le birlikte komisyona mUracaatıarı. 

3 - İhalesi 2/7/ 94-0 tarih sah günü saat (2908) 12907 
16 da Çanakkale müstahkem mevki SA. 
AL. KO. nunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci 
teminat akçaları olan 1170 lirayı ve ihale 
kanunun 2.3 cü maddelerindeki vesaik ile 
birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

(2910) 12909 

KAZALAR 

Mazot ve makina yağı alınacak 
Bayındır Belediyesinden: 

Sıg"' ır eti almacak Belediyemizin elektrik motoruna muktc. 
zi 26 ton mazot ve iki ton ddrt ııfır ma

Cınakkale Müstahkem Mıvki Satın Al· kina yağının kapalı ıarf usuliylc münaka-
Mıı Ko. dan: saya çıkarılmııtır. Talip olanların 20/6/ 

1 - Çanakkale müstahkem mevki bir· 940 saat 17 yı:ı kadnr bclcdi7cmiz daimi 
ilkleri için (80) bin kilo ııiır eti kapalı encümenine müracaatalrı. (?207/2921) 
zarfla satın alınacaktır. 12916 

2 - Sığır etinin beher kiloıu 27 kuruıı-
tan 21.600 lira biçilmiştir. Gaz, benzin, mazot alınacak 

3 - İhalesi 317/940 tarih çarşamba gü. Çukurova Harası Miidürlütündtın ~ 
nü saat 16 da Çanakkale mUstahkem mev-
ki SA. AL. KO. nunda yapılacaktır. 1 - Müesacsemizin bir senelik ihtiyacı 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci bulunan iki yüz elli bin kilo mazotun beher 
teminat akçaları olan 1620 lirayı ve ihale kilosu on beş kuru,tan ve onbt1 bin kilo 
kanununun 2-3 cü maddelerindeki vesaik İ· 
le birlikte komisyona müracaat etmclcrı. benzinin beher kilosu otuz dört kurus ve 

(2911) 12910 keza on be& bin kilo cazın kilosu yirmi iki 
' kuruş ve altı bin kilo vakum yağının kilo -

Et, soğan ve odun alrnacak su altmıı kuruutan tutarı olan (49500) lira 
Sarıkamış Satın Alma Komisyonundan: bedeli muhammene ile 11-6·940 ıUnilnden 
1 - Sarıkamış ıarnizonu birliklerinin itibaren yirmi gUn mUddctle kapalı ur{ U· 

ihtiyacı i~in 462 ton sıiır eti 2000 ton odun suliyle ekıiltmcye çıkarılmı$tır. 
180 ton kuru sofan kapalı zarfla alınacak- 2 - Talip olanların 2490 sayılı kanunun 
tır. 2. ve 3. cü maddelerinde yazılı vesaik ile 

2 - Sıfır etinin tahmin fiyatı 83160 lira yı.izdc yedi buçuk teminntı muvakkatesi O· 

ilk teminatı 6237 liradır. lan (3712) lira 50 kuruşluk teminatla bir -
3 - Odunun tahmin fiyatı 21000 lira, ilk liktc teklif mektuplarını ihale aünUnc raat. 

temin.atı 1575 liradır. lıyan 1-7-940 pazartesi ıünU saat 13 c kadar 
4 - Soğanın tahmin fiyatı 15300 lira, Hara merkezindeki komiı;yonu mahıuıuna 

ilk teminatı 1148 liradır. vermeleri ve daha ziyade maUlmat almak 
5 - Eksiltme 3-7-940 çarşamba ıünü Sa- istiycnlcrin de hara müdürlUiUnc mUracnat 

rıkımış satın alma komisyonunda yapıla • etmeleri, lüzumu ilan olunur. 12914-
cağından sıfır eti saat 9 da, odun saat 14 

DEVLET LiMANLARI iş. 

Tahmil ve tahliye münakasası 
Dıvlet. L,.manları işletme U. M. lzmir 

Şubesi MUdürlüğündcn : 
1 - 1940 yılı temmuz ayının birinci gü

nünden 1941 yılı mayıs ayının son gününe 
kadar İzmir limanına gelecek vapurlarla 
30 rüsum tonilitosundıuı fazla motörlerin 
ve Devlet Dcnizyolları hlctmesine ait va
purların yliklemc, boşaltma ve aktarma iş
leriyle Çamaltında tuz yükleme itleri ka • 
palı zarf uıuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lıı ıckillcri ıartnamcdedir. Bu te • 
killere iÖre muhammen bedel (175 bin li
ra) yüz yetmiş beş bin lira, muvakkat tc • 
minat, (10 bin lira) on bin liradır. 

3 - Şartname Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğü İrmir şubesi müdürlıi • 
ilinden (Dört yüz otuz ıekiz kuruş) muka· 
bilinde alınır. 

Ankara Telefon Müdür·lüğünden : 
1- 7000 adet (Ankara Telefon Rehberi) basılması açık 

eksiltmeğc konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 3220 lira ve muvakkat teminatı 

241 lira 50 kuruştur. 
3- Bu işe ait eksiltme ve fenni şartnameler Ankara te

lefon müdürlüğü kaleminden parasız olarak alcnabilir. 
4- Eksiltme 17. 6. 940 tarihine raslayan pazartesi günü 

saat 15 de Ankara Telefon Müdürlüğünde toplanacak sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5- İsteklilerin eksiltme saatmdan bir saat eveline ka
dar muvakkat teminatlarını telefon müdürlüğü muhasebe
ciliğine yatırmaları ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesa· 
ikleriyle birlikte eksiltme saatinde komisyonda bulunma· 
lan ilan olunur. (2627) 12624 

4 - Eksiltme 26. haziran. 1940 çarşamba 

dnüuatlldcdc~ct llma~arı i~~mc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~ umum müdürlüğü İzmir şubesinde yapıla • 
caktır. Teklif mektuplarını havi zarflar - -

kapalı oıarak mezknr gün saat 10 da veril- = Su tesı·satı ı"la" nı : 
mı, bulunacaktır. : : 

5 - İııtcklilcrin kanuni vesikaları ve tc- S -
minatı ile birlikte eksiltme saatinde hazır : Türkiye Demir ve Çelik : 
bulunmaları lazımdır. : Fabrikaları Müessesesi Mü- E 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin ni· : dürlüğünden: 
hayct eksiltme ıiınU ııaat 10 da gelmiş ve -- 1 _ Türkiye Demir ve Çelik 
zarfların kanuni ıekilde kapntılmıı olması 
lbımdır. Postada vaki olabilecek gecik • : Fabrikaları Müessesesi şehir su : 
mclcrdcn dolayı idare mcsuliyct kabul et • : tesisatı, deposu, ve pompa binası : 
mez. (2132-2776) 12774 : vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf: 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V 

Ehemmiyetli konefranılar 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessese • 

sinden : 
Merkez hıfzıssıhha müessesesinde kan 

nakli ve veliyet tayini hakkında fevkaUi • 
do chcmiyetli olan kan çruplarına alt na • 
zari ve teknik olmak üzere haziranın 14 ün
cil cuma, 17 inci pazartesi, 20 inci pcroem· 
be cUnlcri saat 16 da Ü!r konferans verile • 
ccktir. 

Allkadar olan meslek arkadaelarının ay
nı tarih ve saatlerde bu konferanslara lı • 
tlrik etmek Uzerc müesseseye teşrifleri ri-
ca olunur. (2825) 12817 

Satılık av tüfeği 
Scnt Etiycn marka on iki kalibre yeni 

bir ~iftc utılıktır. 6801 Telefona müraca 
at. 2340 

: usuliyle eksiltmeye konmuştur. : 
: 2 - İşbu inşdatın muhammen : 
: keşif bedeli 40.224.iS liradır. : 
- Eksiltme evrakı 2.50 lira muka : 
: bilinde Ankarad3 Sümer Bank E 

M ·elat Şubesinden, İstanbuldc 
: Sil Bank Şunesinden ve Kara : 
- bükl Türkiye Demir ve Çelik : 
- Fabrikaları Müessesesinden alı - E 
: nabilir. : 
: 4 - Eksiltme 24.6.1940 pazar-·: 
- tesi günü saat 15 te KarabUkte : 
: Türkiye Demir ve Çelik Fabrika-: 
: ları MüessesesinrJe yapılacaktır. : 

Kapalı zarfla eksiltme ilam 
~onguldak 
den: 

Amele Birliğin-

1 - EkıiJtmeye konulan iş : 
Zonguldakta Amdcbirliği hasta
nesi bina ının şark tarafında mut 
bah ve çamaşırlık binasiyle hasta 
ne binaa·nın zemin katının pcılı
kinlik haline ifragıdır. 

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

3 - İlk teminat akçası (2038) 
liradır. 

4 - Eksiltme müddeti 20.5.940 
tarihinden itibar'"'° ı :>1) gündür. 

5 - Eksiltme:' J •• 94} pazartc· 
si günil sat onaltıdcs Zonguldakta 
Amelebirllği faal heyeti huzurun· 
da kapalı nrf usuliyle yapılacak
tır. 

6 - Talipler eksiltme şartna
mesi, mukavele projesi ve bu işe 
at diğer bUtün evrakı beş lira be
del mukabilinde Amelebirliğin -
den alabilirler. 2208 

~------'' de, soğan 16,30 da ihale edilecektir. 
6 - Teklif mektuplan eksiltme u.atin. Beypazarı sulh hukuk mahke - -lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

den bir saat cvcı komisyona verilmis ola • mesinden : : EBE RANA 0 .. RU .. NSAL : 

5 - İstekliler teklif evrakı : 
: meyanına şimdiye kadar yapmış : 
: oldukları bu kahıl işlere, bunların: 
: bedellerine, hangi Bankalarla mu-E 
E nmclcde bulunduklarına. Ticaret : 
: Odasında kayıtlı olduklarına da- : 
: ir vesikalarını k11vacaklardır. : 
: İstekli kendisi vüksek mühcn· : 
: dis oimadığı takdirde, teklif ev- : 
: rakı meyanına inşaatın fenni ci- : 
: hetlerini deruhte ettiğine dair : 
: bir yüksek müheııdisin imzalı te- : 
: ahhütnamesi bulunacaktır : 
: İstekli teklif evıakı m;yanın- : 
: da fenni teşkilii.tının kimlerden : 
: ibaret olduğunu da ayrıca işaret : 
_ ve tasrih edecektir. : 

- 6 - Muavakkat teminat mik-: 
: tarı 3,025 • liradır -

caktır. Davacı: Gazipnşa mahallesinde ölü Ali : : 
7 - Şartname ve evsafları kolordunun karısı, çocukları Mustafa, Süleyman, Zch- E : 

tekmil ıamizonlarında İ&tanbul, Ankara ra, Şükrü, kanuni varisi ve vekilleri Ayşe : Koyunpazannda 5 numaralı Alaza. :; 
Lv. imirliil satın alma komisyonunda i:Ö • Karcı vekili avukat İhsan Deniz. = de apartımanına nakletmiştir. Hasta- : 
rcbillrlcr. (2937) 12926 D. olunan: Bcytcpc mahallesinde Sadet- :; !arını kabul eder. Telefon : 3524 E 

tin Çayırlı. 
Buğday öğüttürülecek Alacaktan qolayı davacı vekili avukat 

lrmlr Levazım Amirliği Satın Alma Ko- İhsan Deniz tarafından aleyhinize açılan 
misyonundın : nlacak davasında ikametgahınızı terketmlş 

-"tllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

D i K K AT 7 - Teklif m'"ktuplarını havi .: 

BAŞVEKALET 

Benzin al macak 
Başvckil~t Evrak ve Levazım Miıdurliı

fünden : 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş, 15000 
litre benzin, 

2 - İhale a~ık eksiltme suretiyle yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 3750 liradır. 1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri ve yeni ikametgi.hınız da bulunmamırş bu 
için 1.290.000 kilo buğday öiütmcsi kapalı sebeple davetiye tebliğ edilememiş oldu -
zarfla eksiltmeye konmuıtur. fundan tebliğin bir nüshası mahkeme salo-

2 _ İhalesi 3-temmuz-940 çarşamba gü- nuna asılmış ve gazete ile de ilanına karar 
nü saat 16 da İzmirdc kıılada İzmir Lv. a· verilmiş olduğllndan 28-6-940 cuma gÜnü 
mirliği satın alına komiıyonuııda yapıla • saat 10 da Beypazarı sulh hukuk mahkeme
caktır. sinde bulunmanız, aksi takdirde duruşma • 

Elinizde bulunan nki beğenmediği
niz radyonuzu az bir para vermek su • 
retile yeni ve iyi bir radyo ile tebdil 
etmek kabildir. 

E zarflar kapalı olarak ihale günü : 
: saat 14 e kadar Karabükte Tür- : 
: kiye Demir ve Çl·lik Fabrikaları : 
: Müessesesi M uamelat Şubesine : 
: makbuz mukabilinde teslim edi- : 
: lecektir. Posta ile gönderilen : 
: tekliflerin nihayet ihale saatin- E 
- den bir sat eveline kadar gelmiş E 
: ve zarfların kanuni şekilde kapa- : 

4 - Ekı;lltmc 24 haziran 940 pazartesi 
gilnü ı;aat 15 tc Başvcltfi.lct evrak ve le • 
vazını müdıirlUğündeki eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat akçesi 281 lira 
25 kuru1Jtur. Eksiltmeye i:irccckler eksilt
meden evci muvakkat teminat akçesini ma
liye merkez muhasebeciliği veznesine yatı
rarak alacaklan makbuz ile birlikte komis
yona müracaat edeceklerdir. 

3 - Tahmin edilen tutan 25800 liradır. nın gıyabmızda ve bundan sonraki tcbli • 
4 - Teminatı muvakkate ak!;csi 1935 li- ğatın mahkeme salonuna asılarak yapılaca-

radır. ğı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 

5 - Şartnameıi her gün komisyon.da ıo- olunur. 2398 

rülebitir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı Zayi - Pazar askerlik şubesinden aldı • 

olduklarına dair vesika ıöıtcnnek mccbu • ğım terhis tczkcrcmlc Pazar nüfus mc • 
riyctlndedirler. murluğundan aldığım nüfus cüzdanımı kay· 

7 - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 bcttim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ve hükmü kalmadığı ilin olunur. 
ıartnamcsindc yazılı vesikalarla teminat İtfaiye meydanı Yeşil Bursa Hay. 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en za mana otelinde Ali Altmkayn 2397 
bir saat evci komisyona vcrmi' buluna • 
caklardır. (2935) 12924 

ANKARA BELEDiYESi 
Koylin eti alınacak 

Balıkesir Kor. Satın Alma Ko. dan: Müteahhit nam ve hesabına 
ı - Balıkesir merkez hastanesi ihtlya- ltf aiye malzeme9i alınacak 

cı için 85 ton koyun eti kapalı zarf usulü Ankara belediyesinden: 
ile ihalPye konmuştur. 1 - İtfaiye için 10 kalem hortum vcsair 

2 - ttıale S. 7. 940 çarıamba gtlnU eaat malzeme oazarlıkla alınacaktır. 
16 da Balıkesir kor. sa. al. ko. da yapıla· 2 - Muhammen bedeli (7130) liradır. 
caktır. 3 - Teminat 1066,5 lira.dır. 

S - Evsıı! ve ıartıarını görmek lstıycn- • 4 - Şartnamesini ıörmck istiyenlerin 
ter her glln iş saatlerinde komisyonumuz. her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
dn görebilirler. de 1816/940 salı günü saat 10.30 da belediye 

4 - Muhammen bedeli 15750 lira olup encümenine müracaatları. (2884) 12874 
muvnkkRt teminatı 1181 lira 2:S kuruştur 

İki memur alınacak 5 - İhaleye ıetırAk edeceklerin kanun! 
v .slkalarlyle birlikte ihale ııaatınden bir 
saat evel teklif mektuplarını ve teminat 
makbuzlarını komisyona makbuz muko.bııı Ankara Belediyesinden : 

ve~elc~o~~~~\aki gecikmeler muteber Belediye Levazım Müdürlüğüne 
olmaz. (2936) 12925 imtihanla (85 lira ücretli ve 25 lira as· 

Odun alınacak li maaşlı) iki memur alınacaktır, 
Tümen Satın Alma Ko. dan: 19/ 61940 çarşamba günü saat on 

beş buçukta Belediyede yapılacak o
l - Sıvıuı gam!: ,nunun ihtiyacı olan 

1650 ton odun kapalı zarfla eıuıııtmeye ko· lan imtihana dahil olabilmek için: 
nulmuetur. 1 - En az lise veya orta derecede 

2 - Muhammen bedeli (37950) lira olup tahsil görmüş olması, 
muvakkat teminatı da (2846) lira (25) ku· 
ruştur. 2 - · Askerliğini bitirmiş olması. 

8 - İhalesi 4 temmuz 940 perşembe gtı. 
nü saat ı:s te tümen komutanlık binasın. 3 - Memurin kanunun memurlar 
dnkl komisyonda yapılacaktır. . hakkındaki hiikümlerini haiz bulun· 

4 - Şartnamesi her ~Un komisyonda go ması. 
rUleblllr. 

5 - Kapalı zarf kanun to.rlfatı dalreetn
d hazırlanmıe ve thnle saatinden bir saat 
evet komisyon rPlsllıtlne verilmiş olacak· 
tır. Postada gecikmeler mazeret kabul et-
mez. (2934) 12923 

4 - 18/61940 tarihine kadar vesi· 
kalarını tevdi ederek isimlerini Leva· 
zım müdürlüğüne kayıt ettirmeleri la
zımdır. 

Muhtelif model ve markalardan rad
yolarımız mevcuttur. Taksitle muame
le yapılır. 

Anafartalar caddesi Utku sokak No. 
1. Telefon : 3512 2332 
lfm ______ , 

Dr. 
birinci 

sınıf 

SITKI FIRAT 

Go .. z Hsatalıkları 
mütehassısı 

lııtanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mUtehassısı ve Gülhane hasta 
nesi sabık eöı baı muavini MuAyc. 
ne: sabah: 9 dan 19a kadar Beledi 
ve sırası Talas Ap kat: l Tel : 3597 

E: tılmış olması lazımdır. Postada : 
- vaki olabilecek gecikmelerden : 
: dolayı Müessese mcsuliyet kabul : 
: edemez. -
: 8 - Bu inşaatı Müessese ta· : 
_ tiplerden dilediğine vermek ve- : 
: yahut münakasayı hükümsüz say·: 
: makta tamamen serbesttir. 2320 : -~11111111111111111111111111111111111111~ 

Anks.rn belediyesinden almış olduğUm 
2920 No. lu bisiklet plAkamı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hUkmU 
yoktur. Ankara Hukuk FakUıteııı No. Cl536 
Orhan Hokkacı 2396 

Nazarı dikkate 
Belediye Reisliğinden : 

Benzin ve otomobil malzemesi fiyatlarında.ki tereffü do

layııile otomobil taksi tarifesine o/0 20 ilave edilmesi ve .a
atlerin bu tarifeye göre ayarlanması Belediye Encümenince 

kararlaştırılmıştır· Taksilerin ayarlanması için 15 Eylül 940 
tarihine kadar mühlet verilmiştir. Taksi otomobil sahip ve 

§Oförlerinin bu müddet içinde taksimetrelerini l\yarlattırma
ları lazımdır. Taksimetreler ayarlanıncaya kadar mü,teri ' 

ler taksimetrenin gösterdiği bedelden o/o 20 fazla ödeye -

ceklerdir. Taksimetrelerin ayarlanıp ayarlanmadığı hak • 

kında otomobillere Emniyet dördüncü şube müdürlüğünce 
musaddak birer yazı konulmuştur. Muhterem halkın taksi 

otomobi11erine bindikleri zaman ayarlanmamış taksimetreli 

otomobillerde taksimetrenin gösterdiği bedelden o/cı 20 fazla 

ve ayarlanmıt taksimetreli otomobillerde de taksimetrenin ~ 
gösterdiği bedeli ödemeleri ve şikayeti olanların Belediyeye 
müracaat eylemeleri ilan ve rica olunur. (2930) 12921 

~========================================== 

6 - Eksiltme şartnamesi, evrak ve le -
vazım müdürlüğünde her gün görülebilir. 

(2748) 12733 

TÜRK HAVA KURUMU 

Dört milyon zarf alınacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez Baş

kanlıtından : 
1) 14000 lira fiyat biçılen dört milyon 

zarfın satın alınması, kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konulmuştur. 

2) Muvakkat teminatı 1050 lira olup şart. 
namesi her gün komisyonda görülebilir. 

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

4) İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 üncti 
maddelerinde yazılı vesika ve tcminatlan
nı havi olan mühilrlil zarflarını ihaleden 
bir saat evci komisyona testim etmeleri. 

zzs5 

Satıhk Radyo 
Seyahat dolayısiylc Amerikan marka 7 

lambalı gayet iyi vaziyette radyo ehven fi. 
yatla satılıktır. Anfartalar caddesinde 
Radyo Teknik atelyesinde görülebilir. Tel: 
1335 2379 

~:ııe '1 Et ve ot alınacak 
'"ld Slcer; 

İmtihan neticesi müsavi derece a~ 
!anlardan seri daktilo yazanlar ile le· 
vazım müdürlüğünde çalışmış olan • 

~a a Cins satın alma komi!ıyonundan 
~ a.1ı ~~rf \>e .miktarları yazılı üç kalem yiyecek ve yem satın alınacak-

11111rla la 1halesi Edirnede eski müşiriyet dairesinde satın alma ko-
t tr t Yapıla k • .. k • d •• ~ . •tekli ~a tır. Evsaf ve şartnamcterı her gun omısyon. a go· 
"· ~••}'o lerın teklif mektuplarını en geç ihale &aatmdan hır saat 
\ na ve . a ~ .. a }.,ıikd rtnış olmaları lazımdır. 

bt tt 'l' arı Tutarı İlk Te. 
~ 1~ 1 on Lira Lira 
ıq11l'~~ı 180 54000 4050 

<ıt ıı~~ 37500 2813 
49500 3713 

fhale günü 
29. 6. 940 cumartesi 
ı. 7. 940 paıartesi 
3. 7. 940 çarp.roba 

(2808) 12821 

Saatı 

11 
11 
11 

lar tercih edilir. (2919) 12913 

Kapsul alınacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye gazoz ve soda fabrikaları 

için alınacak olan 18 sandrkda 259,200 adet 
kapsül on beş gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (897) liradır. 
3 - Teminat 67,28 lira.dır. 
4 - Şartname ve nilmuncsinl görmek is

tiyenlcrin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 2/7/940 ınlı giinil saat 10,30 
da belediye encnmcninc müracaatlan. 

(2895) 12906 

EN BİRİNCİ 

~=K=a===n=, =K=u=v=v~~~c.!ed!~~n~. Ş~u=r=u=b=u=d=u=r=~-1) j 
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GELİNCİK StG~RASI ÇIKTI. 
En.mn·şklllpe·senfleı'I ·de · daliıt·oJduğu' halde Iİer sınıl, tntnn 

"tlriiik1$ibi itıemnun· etmek azmında bulunan 
ı~·HİSAR.LAR . İDARESİ , 

!Jn'kerı•e· piyırs-aya"Tiır~eitlğl uçlu:ve. uçsuz GELiNCiK slğaraslle, 
l_çlm_iJ ta:tl.K.v~okulu \olmakla beraber mevcut uevllerden daha 

ince bir slğara arayan tir· 
yakl zllmreslnl tatmine ça-
lışmıştır. .-

8 u evsaf, bilhassa. ha• 
yanlar tarafından aranıl· 
dığı· için GELiNCiK, aynı 
zamanda onlarında slğa·· 
rası olaeaktır, 

• 
iNGiLiZ 

RADYOSUNU 
Kıymetinden çok fazla değeri 
FERRANTİ isn_ıini ta 

ahıze ve 
tı, dünyada bulunan en has 
ve sağlam maddelerden yaP1 

yada bunlardan daha hassa" 
ve sağlam maddeler bulunııı 
kün olduğu zaman, bunları 
hazlarında ilk kullanacak 
şüphesiz ki FERRANTf' dit· 

FERRANTl AHlZELERlNlN işçiliği ise, en yüksek 
işçiliktir t! 

Ankara satış yeri: Anafartalar caddesi No. 1 

HALİL NACİ MIHÇJOGL 
il Gt47 

·v aıova kaphcalan tamamen a~tlnt' 
Yalova kaplacaları müdü rlüğünden : 

Fiyatlar 
Küçük Otellerde 1 Yatak 110 Kş. 
Çınar Oteli (Tam konforlu) 1 ,, 220 ,, " 

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

Büyük Otel: Pansiyon komple: 
ı Kişilik odalar 365 kuruştan 650 kuruşa kadar 

2 " " 650 " 850 .. " 
Termal Oteli: pansiyon komple 

1 .. " 550 .. 750 " 
2 " • .. 890 .. 1330 " •• ıl' 

Asansör, kabinede tuvaletli odalar ve hususi daireler, odalar 
cak soğuk su. • 

Her gün matine ve suvarelerde orkestra pissin, Tenis, sineı? 
15 günden fazla kalanlara ikamet müddetince oteller kir8

5111 

tenzilat yapılır. 
Fazla tafsilat almak için kaplıcalar müdüriyetine müracaıı~ 

Şehirler arasında Yalova 1 (4822) (2839) 1 

SAKARYA ECZAHANESİN DEN 
Pasif korunma listelerini 

Devair ve evler için en asgari fiyatla tedarik 
Meydanı İş Bankası karşısı Tl: 2018 

ÇİFTLİK BİRA PARKI 
Bu hafta yalnız pazar günü müteakip haftalar cumartesi~ 

günleri akşam saat 17 den itibaren : 

MÜKEMMEL C A Z 
H er saat tren mevcuttur. Muntazam servis ucuz fit'' 

........ SAKARYA ECZANESİ 
İUıçlarının ucuz ve tazeliği ile tanılan eczanemizde AvruP':e 

flıiçlannın hemen ekserisini bula bilirsiniz. MUessesatı resmiye ':ıtt 
yeye Azami tcshllAt gösterilir. Pasif korunma listelerini en as~ 
yatla tedarik edebilirsiniz. 2so!? 

- ........ - Ulus meydanı İş Bankası karşısında Ti. 2018 

,:!11111111111111111111111111111111111111~ - -
§ Kiralık daire § - -- -S Yen işehir Demirtepe U- § 
E runc sokak (3} numaralı ~- E 1 

§ evin dört geniş oda ve bir ge.§ 
E nit boldan ibaret olan ikinci : 
~ katı kiralıktır. Tel: No. 6334: 
.,ıııııııııııııııııııııııııı i llllllllllli=' 

U L U S - 21 inci >'ıJ. 
'bl İmtiyaz sah1 

., 

Kiralık ev 

lskender _.\rt",e 
Umumi Neşriyatı t~a a .ıl. 

Yazı İşleri Miid;~Jlll"' 
Mümtaz Faik 1 l 

Işıklar cnddesi Nccntlbev mektebi va
nında No. 4 te 5 oda, 2 mulfnk, hol saire. 
Bir veya ikiye kabili taksim. Nafiz B. Ap. 

•ııŞ' 
MUcııscsc M UdürC : !" rı a' 
ULUS Basıme-vi .4 

kapıcısına mUracııat. 2818 

HALK SİNEMASI SUS s i Mf~ 
bil 

YENİ SİNEMA 
Bugün bu gece 
TOSUN PAŞA 

Tilrk sanatkArlarının 
l'serl. TenzllAtlı tarife 

Fiyatlar: loca 150, bal· 

ıcon 35, ııalon 20 kuruo 
Seanıılar: 
Saat: 10, 12, H.30-16.30 

18,30 -21 

Bu gece 21 de 
ikl filim birden 

1. Gangsterin kucağında 
2. Eıırarenı:-iz araba 

Fiyatlar salon 20, 
balkon 35 

Seanslar: 14,30 - 16,80 -
18,30 da 32 inci avcı a

layı. Saat 10 - 12 de 
ucuz matine 

Bu gece Cebeci Ycnido
ğan sinemasında 

Nlna Petrovnanın yalanı 

Buı:ct.lıı tf1 
Tcnzı!lıtll t 

ııııe 
ı - cıcl >- g1' 

ol 
2-1'1~ 

~ 
ili"" 

Fiyatlar: 8 ıtfl 
kon 35, oect 
llm g!jsterillr • Jf 

10-12-l' 


