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ransız kabinesi dün gece istifa etti 
1 

enh J 1 !? Cümhurreisimiz MilJi Şef İ&met İnönü dün lpodrumu §Crcflcn- ~ eae ve l direrek sonbahar at yarıtlarmın yedincisini takip buyurnıu§lar-ellh • • _ı dır. Yukardaki resim, Milli Şef teref tribününde iken alınmı§tır. 

e gerısınae ~================11 
~· Falih Rıfkı ATAY 

ı Lur· 
te Utı göder, cephe kadar, 

lt,;he gerisine çevrilmi§tir. 
'il h •ud kabinesinin Ba§ku-

d, ~~ır olarak, ne gibi istiıa
l ~tb· Utıduğunu bilmiyoruz. 
'"' ~e toplantılarından aızan 

~tl,t '~~.,. iki gün içinde mühim 
ltted~enrnek lazımgeldiğini 

~t ırler. Fransa ordusu-
·'t~?ca mukavemeti de-
. •tıııd e •ıe de, muhtelif radyo . ~lı-:t\ anla§ıldığı üzere, cep
ıı..._ tılth._ b~zı -kısımlarında va· 
:""1d, edılınesl hayli müıkü· 

tel etnıiıtir. İngiliz radyola
f 'l' de=~ havadislere göre, al -
lt\,ı,I') •zle Meuse arasında, ta· 
'-~tır) ' takviye olunan, 2 mil

lıt tic,t j'"Pışıyor. Paris arka· 
~P,IJ.j Rarıaız cephesini uzat

•tirtd e~aud'nun Ruzvelt'e 
'L~tl'l\ t e aoylediği Üzere, al • 
'°1l)'ı':ı 'tık " .• •. 1 •. ~ • "ttlii e tayyare ustun u-
'ııJ it r. 

, 'İit,~~•ud Birle§İk Amerika'
lt)),.,. Ylrdnn istemittir. Bin

' tt, t~ Ve tank yelİ§tİrmek 
, etilc , rer iae bir mülakatın
. >tl.~ b

1
·a.r tlın malzeme yardrmı. 

il' te · · ~ . aırı olmıyacağını söy-

•r L ilci Jn .. 
'~Q~ltııtdu ~ttefik. arasında ih

,1 l'i nı.. gu şayıalannı 1 ey-

i
, "-•ıt Utenıadiyen çıkarıp ya· 
d "e · "11b e tra. ıtalyan kaynakları. 
t'nı l'laa.'da ho§nutsuzluğun 

ltd• 'Yiille · · w .. ı_ ıt. 8 ., rının arttıgını soy-
'"' 

01dlliu~ rıv~yetlerin icadedil
• t '""ıı a.f~phe yoktur. Çün
't tı)~. •z bılıyor ki Franaa için 

oı-ı .. ~_ıYet de kt' . . 
.. ,111) rnc ır; yanı un· 

Muntazam ve hôdisesiz bir şekilde 

Sov)'etleı: Litvanya 'yı 
dün işgale başladılar 
Cümhurreisi ortadan kayboldu 

lefonya hududuncJa bazı hadiseler oldu 
Kaunas, 16 a.a. D.N.B. Resmen teyit ediliyor ki, hükümet riya:;eticümhur 

sarayını ailesiyle birlikte terketmiş olan Reisicümhur Smetonayı müstafi 

addetmektedir. 
Ana yasa mucibince, rclslcümhııra isti- 1 

fa eden ve muvııkkatrn başvekllllk yapan 
Mcrkys vek(l]et edecektir. 

HUkUmet yeni bir kabinenin teşkilini 
müzakere etmek U?.ere bııı;Un topltmmıştır. 
Sovyet hUkümetınin mllmeııslll Dekanot
ııof ile mUzakerclcre glri§llmcııi beklcnlll-
yor. 

Halk, reistcümhurun kaçmış olduğunu 
alSylUyor. 

\ Sovyetler i§gale bCJ§ladılar 
Moskova, 16 a.e.. - D. N. B.: ?.1atbuat 

Lltvanyn ile Sovyetler Birliği arasındaki 
lhtlllıfın halli hakkında bugtin ne§rcdllen 
teblllii bllytık bnşlıklıırJa neşrctmektcdir. 

Kovno ve :Mlnsk'tcn gelen haberlerde 
dUn ııaat 15 le sovyet zırhlı ve motörlU kı
taatınııı Litvaııya hududunu geçtikleri ve 
akşam O:r:erl Vi!no ve Kono'ya girdikleri 
bildirilmektedir. Sovyet kıtaatının hare
kAtı muntazam ve hAdlses!z olarak ecre -
yruı etmelttcdlr. 

T a81 ajansının tebliği 
Moskova. 16 a.a. - Tasıı njanııı bildiri· 

yor: 
14 haziranda icra komlteBI reisi J.lolo-

to! hUkümetl namına. Lltvnııya hUkOmcti· 
ne bildirilmek üzere Moııkovada bulunan 

( Sonu 4 Uncu savfıda ) ~ .. )tl'.t nı ~.a.afiyesine rıza göste
"'r' de"ı::~a.kil, ortanca bir 
~e .. ·1c • oıınak demektir. c. H. P. Meclis grupu 

h"-1 h,lck alı gazetecinin ıulh Bulgar başr.:ekili B. FiloF bir nutuk 
vererek Bulgaristan'ın sulh ve bi
taraflığın korunmasına olan bağlılı
ğını te!ırar teyit etmiştir. (Haberle
rimi:ı iincü sayfadadır.) 

~..:ı Ct\'a.•~daki sualine pek 
.:~ttte• • p ar vermiıtir. 
"""• 1 ııın h b . ,'r h~· l'l\'l'rı ar e devam kararı 
~ l.ıtjYet l§tı.~; Ruzvelt. mütte· 
~,d• llitlefkrrıucadeleııine devam 
i~"· hiç 

1
b.Devletlerin, nihaye-

~J.._ 1 hi)d· 1~ Yardımı esirgemi-
.~ •rnı •• r ~" l\l' .. ır, 

'l~.fer~t :e 1halya'nın bir fran
~:ı. 1"deL· u hunu ~iddetle arzu f ıııt Q ~• rn k 
~ ._· \t •ulh a. ~at kolayca anla· 
"'ti ~J:ı, d • ıstilaya uğrıyan 1 
lıl)~elellecc~"letlerinin de sulhu 

ll lı~ it \'e k ' mahsur kıtanın 
~ •• l.ırt b• •tlık İçinde geçecek ' 
~ b· •r ha 
İt 

1
•t 1r111 rp devrinin hiç ol-

1 ° •rn rn" k" . ~ıı, ~~ktı u~ ula tını hafif-
li d~I\ kur~· 

1
1ialbuki bütün bu 

' 1• •ttı et u u~ ümidi. harp ha-
. t, rn~· 

~ l)ıd 'l{iı:ı ed ınde, ve darbeler 
~' İ)~ l'a 2:af ecek olan takatler 
~ .. l,1'1-tlarer, veya hiç olmazsa 
~ liltıer l\la.r F' elde edilmesinde-
~·ı,,.,: ku.,.l'r\a.;ansa'da bir sulh 

ı, L • el\ f a nıuvaffak ola • 
l. lıl ııa.~ cna 'ht' .. 
'it, Ilı • A 1 ımallere gore 
,_,i lıtrbi ~~Pa milletlerinin 

bugün toplanıyor 
C. H. P. Meclis Grupu bugün 
saat 14 de toplanacaktır. 

1. b' 01ur, \' :?,_asında kalacak
> .. 1'-ıj., ~ill .. tıe ıger iııtila edilmi• 
·t L. "'t' " er· · .. 

"il' 1 ta.lti •nın sulhu da bu DUn Ankara'da at ko§ulnrı ve bisiklet 
.4..Jttı J:ı ederse. harp niha· ~53 atletin iıtlraklyle gül kupası aUetizın seçmesiyle beraber milli küme mn<;larına 
ı0 ~Ya • in il . devam edllml§tlr. Fene"bahçe Vefayı yen mi§, Galtasaray Bcşlktll§la. berabere kal· 

11" ı. iin ~ g tere harbı ı mıstır ".Ankara ıpor,, kupası maçlarında da Ankara GUclı muv~fakiyetıcr gö. ter· 
cu &aylada) ınt§tlr. Spor haberleriyle at yarıılarına da lr habcrlerlıntz :? inci sayfamızdadır. 

Uzun müzakerelerden sonra 
ııııııııııııııııııııııııııııı•••••ıııııııeıı•ıııııaııııııııııııı•ııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ıı 

Pef ain Başvekil, Weygand 
Başvekil muavini, Amiral 
Darlan bahriye nazırı oldu 
Laval Adliye nezaretine getirildi 

Dünkü toplantı esnasında 
Fransız fopraklarmda demokrasilerin 

hizmet edebilecek şartlar dahilinde 
davasına 

mücadeleye 
devam edilip edilemiyeceği gözden ge~irildi 

Londra, 16 a.a. - (Reuter) F.ransız radyosunun bildirdiğine gö
re. fransa kabinesi bugün aat 11,15 de Reisicümhur Lebrunur. ri
yaseti altında toplanmıt ve Reynaud tarafından yapılan müracaa-
ta Roosveltin t>rdif ceva n lrn.ı.·d'M lurnat eylemi~tir. 

Maretal Petain, Amiral Darlan, General Villemin hazTT bulunu
yorlardı. 

Nazırlar tekrar saat 17 de toplanarak Roosveltin mesajını ted .. 
kik edecekler ve hükümetin kararları üzerinde bunun ne tesir ya,. 
pabileceği kararlaştınlacaktır . 

Ba~vekil Reynaud, kabinenin toplantısrndan evel lngilteTe bü 
S~l '.., •• ~cı: Ceneral Weyg'llld, yük elç.işi Campbel ile f ransız ınebusan ve ayan meclisleri reisle • 

B. Beautloin, B. Paul Reynaud rini kabul etmittir. 
111111111111111111111111 

Londra'da çıkarılan tebliğ 

İngiltere ve imparatorluk 
hükumetleri zafere kadar 
harbe devam edecekler 

Londra radyo merkezi bu sabaha karşı bir haber vermiştir. Bü haberde 
bildirildiğine göre lngiltere hükümeti bir beyanname neşrederek zafere 
kadar harbe devam edeceğini bildirmiştir. Birkaç ay içinde müttefikleri 
yenmeğe çalışan alman hükümetinin yedek stokları bitmemişse de çok azal
mış olduğu muhakkaktır. Buna mukabil büyük Britanya, tarihinde misli 
görülmemiş adette insanı silah altına. almış bulunuyor. Sil.ih, tayyare ve 
harp malzemesi imalatı gün geçtikre artmaktadır. Amerika'dan gelecek 
tayyare ve harp malzemesi süratle tahliye edilecektir. Almanya'nın st:ri bir 
zafer istemesine mukabil, biiyük Britanya ve imparatorluk hükümetleri, 
kendilerine neye malolursa olsun, Almanya yıkılıncıya, kati zafer elde edi

linciye kadar harbe devam edeceklerdir. 

111111111111111111111111111111111111111111 

İnönü ve İngiliz 
Kırah arasında 

telgraflar 
İngiltere Kralı Altıncı Georges'in 

13 hazirana müsadif doğum g\inü yıl
dönümü münasebetiyle Reisicümhur 
İsmet İnönü ile Kral arasında aşağı
daki telgraflar teati olunmuştur. 

Majeste Altıncı Georgea 
Londra 

Majestcnizin doğum yıldöniitnü 
münasebetiyle en samimi tebriklerimi 
ve şahsi saadetleri ile milletlerinin sa
adeti hususundaki hararetli temenni
lerimi arzctmekle bilhassa bahtiya-

Milli Müdafaa Ve!dlimiz 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Milli 

Müdafaa vekilimiz B. Saffet Arıkan 
bu sabah 1stanbul'a geldi ve akşam 
ekspresle Ankara'ya döndü. 

Sağdaki re -
sim, geçen ayın 25 
inden otuzuna ka
dar Bükreş'te ya
pılan birinci bisık
let Balkanyadına 

iştirak eden bisik
let milli takımımı
za verilen "centil
menlik,, mükafa
tını göstermekte
dir. Müsabakaları 

idare eden jüri he
yeti namına Ru
men federasyon 
reisi mükafat tev-

İSMET İNÖNÜ zii sonunda, uzun 
ve sık sık alkışlar-

rım. 

l&met İnönü 
Türkiye Reiaicümhuru 

Ankara 

la kesilen bir nu
tukla sporcuları

mızın kabiliyet ve 
Doğumumun yıldönümü munasebe- kudretlerini öv-

tiyle samimi temennilerinizi büyük 
müş ve disiplin, 

bir memnuniyetle aldım. 
ı . . . . d h intizam ve ccntil-
yı temennılerınızden olayı en a-

1 
'ki . . 

1. kk" 1 . . d . men ı erını sta-

Görtülecek itler 

1 
Bordeaux, 16 a.a. - ,Havas ajansa 

saat 14.30 da tebliğ ediyor: 
Nazırlar öğleden sonra yeni bir 

meclis aktedeceklerdir. 
Sabahki toplantı esnasında hükü

met azası, Reynaud'nun son müraca
atına Amerika hükümetinin cevabına 
ıttıla hasıl etmiştir. 

Amerika hükümeti geçenlerde itti· 
haz ettiği müttefiklere doğrudan 

doğruya yardım siyasetine esaslı bir 
tarzda devam etmek ve hatta bunu e
linden geldiği derecede, şimdilik 

Sonu 3. üncü sayfada) 

Askeri 
vaziyet 

Bordeaux, 16 a.a. - Fransız harbi· 
ye nezaretinin sözcüsü bu akşam yap
tığı beyanatta heyeti umumiyesi iti
bariyle vaziyetin çok nazik olduğunu 
söylemiştir. Evreux'den Chartrcs'a 
doğru alman ilerleyişi ağırlaşmıştır. 

( Sonu 4. üncü say/ada ) 

[Harp resmi tebliğlerini okuyu
cularımız 4 Üncü sayfada bula
caklardır.] 

İngiltere Kralı yış e anara u 
raret ı teşe ur erımı arzç erım. l . 1 k b 

ı.~ .. \:.-.'\;: -..'- n ' ' • 

GEORGES mükafatı vermiş-
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Harp ekonom~si : 

Son harbin bir tahlili ! .. 
Dünya istikbaline Hçhe veren har

bın yeni safhası da l'l mayısta başla -
mış bulunuyor. Kızgın demirler, azgın 
ateşler bir sel kıvraklığı ile garbın 

mamt!relerini kaplıyor. Dünkü neıe 
seyrangahları bugün bir mabet küs -
künlüğü ile harabeye dönüyor. Daha 
da bilinmiyor, ne vakıt ve ne kadar 
bir kan tufanı hergün biraz daha büyü
yen, genişliyen bu ateşi söndürecek ? 
Nasıl bir sızı bu kızıl hızı durdura -
cak? •• 

Şimdilik medeniyet harbe son kabi
liyetini vermiş yürütüyor, büyütüyor. 

Almanya bugüne 1933 dcnberi hazır
landı. Müttefikler de dokuz aydır, ha
zırlanıyor. Alman milletinin yedi se -
nedenberi yiyeceğinden, giyeceğinden 
kısarak arttırdığı bir mirasyedi bol -
luğu ile israf ediliyor. 1ngiltere'de 15 
mayıstanberi fabrika imalatını iki mis
line çıkardı. Zaten tarihin örnekleri 
vardır : Almanya hazırlanmıJ harbe 
girmiştir, İngiltere, Fransa da harbı 
bitirdi ı:;ün hazırlanmıştır. Bunun i
çin Alı aya zaferi yıldırım süratin -
den, müttefikler de harbın yıpratıcı 

yıllarından bekler. Birinin birikmiı 
malzemesi, muazzam hazırlığı, öteki
nin tükenmez serveti, sonsuz kaynağı 
var. 

Almanya varını, yoğunu ortaya koy
du, harp ediyor. Bu müsrifliğe ne ka
dar tahammül edebilir ? 

Amerikalı mütehassısların yaptığı 

tetkiklerden istifade ederek vaziyeti 
hesaplamağa çalışalım : Almanya'nın 
garp cephesinde hareket halinde tank 
mevcudu tahminen üç bin kadar. Bir 
ağıra, dört orta, altı h.ıfif refakat edi
yor. Bir hafif araba bir mil (1600 met
re) de "4", ortalar "S", ağır tanklar da 
"24" litre mayi yakıyor. Bir hafif ma
kinenin hareket sahası günde "260'', 
ortanın "160", büyükl~rin de "80" ki
lometre kabul olunuyor. 

Hava faaliyetinde de tayyare adedi 
üç bin olduğuna göre 1,920,000 galon 
benzin harcaması icap etmektedir. Bir 
galon "3.785" litre olduğuna göre, kul
lanılan benzinin saflığı derecesiyle de
ğişen izafi sıkleti de gözönünde tutu
larak, günde vasati "6.500" ton eder. 

Malzeme, asker, cephane ve sair ank
liyatta da kullanılan motörlü vasıtala
rın sarfiyatı bunlara eklenince Alman
ya'nın gündelik benzin ihtiyacı 8 mil
yon 590,000 galon, takriben "28.000" 
ton eder. Senede 10,000,000 ton kadar 
bir§ey • • • Bu mikdara Almanya'nın 
dahili ve tabii sarfiyatı da ilave edi -
lince yekün çok azametli olur. 

Almanya'nın benzin istihdl ve te • 
dariki imkanlarını Ulus'un sütunların. 

Amasya' da zelzeleler 
Amuya, 18 a.L - BugUn saat 2,4:S te 

elddetli ve 8,30 da orta ılddetll bee santye 
eUren lki yer aa.rsıntıaı olmuotur. Za.ytat 
yoktur. 

Hatay' da ipek kozası mahsulü 
çak bereketli 

Antalya, 16 a.a. - Hatay'ın ipek 
kozası mahsulü on senedenberi görül
memiş derecede bereketlidir. Bu yıl 
rekoltesi 200 bin kiloyu geçmiştir. 

Müstahsil elinde kozaların satılma
sına mani olmak için hükümetin aldı
ğı tedbirler sayesinde fiyatlar 40 ku
ruştan altmış beş kuruşa yükselmiı
tir. 

Konyada Gaziantep fıstığı 
yetiıtiriliyor 

Yazan : Sadreddin ENVER 
da evelce de bahsettiğimiz gibi 1939 
durumu ıudur : 

Tabii petrol 
Terkibi petrol 
Benzol 
Alkon" yakılan ,, 
Muhtelif erzatz 

ıstihsalit ( bin 
ton üzerine ) 

720 
1.800 

400 
150 
300 

3.370 
1940 senesinde dahili istihsalatını 

bir milyon ton daha arttığı kabul edil
se açık yine mühimdir. Şimdi tatbiki -
ne azmettiği proğramı üzere bir buçuk 
milyon ton Romanya·dan, yarım mil
yon ton da Galiçya kııyularından pet
rol temin ettiği farzedilse aradaki 
fark birçok milyonları a;ıar. İşte bu 
milyonlar bugün için muddehar stok 
ile kapatıyor. Şunu da ilave edelim, ki 
Almanya Hollanda, Belçika gibi sa -
nayi memleketlerini ııgal etmekle mü
him mikdarda petrol ve malzeme de 
iğtinam etmesini de tabii görmek la
zımdır. 

Bugünkü cidal -şüplıesiz ki- bir mal
zeme harbidir. Malzeme üstünlüğünü 
muhafaza etmek, kaıanmak muhare -
benin ;ıekli ve neticeısi üzerine hakim
dir. Bugün için müttefikler bunu tay
yarelerinde mikdarda değil, kalitede 
temin ettiklerini ajans haberlerınden 
istidlal ediyoruz. Çünkü tayyarenin 
imal malzemesi, motörü kadar da, ben
zinin cinsi, pilotu da iıava muharebe -
le rinde yer almaktadır. Acaba diğer 
cephelerde de müttefikler ayni vazi
yeti yaratabilecekler mi ? 

Almanya stokunu harciyor. Ayni is
rafa uzun müddet tahammülü kabul 
etmek he~ap kaidclenne uymaz. Hesa
bını yaptığımız Almanya'nın petrol 
ihtiyacı ve vaziyeti kendisine en mü
sait safha arzedendir. Kömürü var -
dır, çinkosu kafidir. kurıun açı 
ğı da pek mühim dcğlidri. İsveç ve 
Norveç'in son durumu, ve Lüksem -
burg'un iıgaliyle demiri de kısmen 
halledilmiı addolunabilir. 

Yalnız alman ihtiyacı bundan ibare( 
değildir. Bakır, kalay, krum gibi hiç 
bir suretle temin edemiyeceği sanayi 
ve harp iptidai maddesiyle işgal ettiği 
mıntakaların ilhakiyle milyonlarca in
sanın gıdalandırmak vazifesini tekab
bül etmiı oluyor, Halbuki ~imal mem
leketlerinin istilbı, İtalya'nın harbe 
girmesi Almanya ablukasının çok mü
him iki mcnfezini tıkamıı bulunmak
tadır. 

1ıte bu hakikati gö:-~n Almanya kati 
zaferi çabuk elde ed'!bilmek için bil -
tün varlıfını ortaya koymuıtur. Bu -
nun için ne mal, ne can esirgiyor. 

lzmir' de kirayı artıran b ir mal 
sahibi mahkemeye verildi 

İzmir, 16 a.a. - Milli koruma kanu
nu hükümlerine tevfikan evini ve ma
ğazasını yüksek fiyatla kiraya veren 
Sabetay adında biri mahkemeye tevdi 
edilmiıtir. 

lzmirde ihtikar mücadelesi 
İzmir, 16 a.a. - Valinin riyasetin

de teıekkül eden fiyat murakabe ko
misyonu ilk içtimaını yaparak faali
yet tarzını teıpit etmiıtir. İhtikara 
mani olmak için her türlil tedbirler 
alınacaktır. 

Kütahya ıuyunun muvakkat 
kabulü 

Kütahya, (Hususi) - Şehir su tesi
satının muvakkat kabulü yapılmakta
dır. Bu it için dahiliye ve nafıa ve
kalctlerinden mühendiıler gelmiıler 
ve tetkiklere başlamışlardır. 

ULUS 

B. Mümtaz Ökmen'in 

ikinci konferansı 
İnegöl, 16 a.a. - Ankara mebusu Müm -

uz Ökmen kasabalı ve köylü çok kalaba -
lık bir vatandaı kütlesi karşısında devle
tin ıiyueti, vatandaşlara mürettep vazife
lerle dıinya ahvali ve milli birlik mevzula
rı üzerinde ıık ıık alkışlarla kesilen ve 
milli tezahürata fıraat veren bir hasbıhal
de bulunmuştur. Bu harsbıhalde Bursa vali
ıi Refik Koraltan ve Cümhuriyet Halk Par
tisi Bilecik bölge müfettiei Samıun mebu· 
su Zühtü Durukan bulunmuşlardır. 

Antalya Halkevinde Reşit 
Tankut'un verdiği konferans 
Antalya, 16 a.a. - Mıntakası dahi

linde seri konferanslarına başlamış 

olan C.H.P. müfettiti Hasan Reşit 

Tankut üçüncü konferansını burada 
Cümhuriyet meydanında vermiştir. 
Mevzuu günün siyasi meseleleri, 
Cümhuriyet hükümetinin takip etti
ği politika ve zararlı propagandalar 
olan bu konferans meydana toplanmış 
olan binlerce halk tarafından büyük 
bir alaka ile dinlenmiştir. 

B. Cevdet Keriminin konferansı 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Salı 

günü Beyoğlu Saray sinemasında 

Cümhuriyet Halk Partisi idare heye
ti azası B. Cevdet Kerim İncedayı 
(dünya vaziyeti karşısında hüküme
tin siyaeeti) mevzulu bir konferans 
vermiştir. 

Edirne Kız Enstitüıünde güzel 
bir sergi açıldı 

Edirne, 16 a.a. - Üçüncü yılını id
rak eden Edirne Kız Enstitüsü ve ak
şam kız sanat okulunun hazırladığı ser 
gi bugün umumi müfeaııı General Ka
zım Dirik tarafından nıı.ihim bir nu -
tukla açılmıştır. Umumi müfettiş Ka
zım Dirik bu sanat yııvasının Türk iç
timai bünyesindeki yerıni ve milli kül 
tür hayatımızda oynadığı mühim rolü 
tebarüz ettirdikten sonra müessese -
nın kısa bir tarihçesıni yaparak korde 
layi kesmiştir .Bundan &<>nra beş kıs
ma ayrılmıı olan sergi gezilmiştir. 

Sivaı'la 
Sivas, 16 a.a. - Bu yıl açılan Sivas 

Kız sanat enstitüsünün bir senelik ça 
lışma faaliyetini gösterir sergi dün 
ba!lta Vali Akif Eyidoğan ve Askeri 
komutan olduğu halde kalabalık bir 
davetli önünde açılmıştır. 

Sergi bütün davetliler tarafından 
zevk ve alika ile seyredilmektedir. 

İzmir piya&aaında incir ~toku 
tamamen satılıyor 

İzmir, 16 a.a. - Gazetelere nazaran 
piyasada incir mahsulü kalmamış gi
bidir. Piyasada yalnız 14-15 bin ton 
kadar üzüm kalmııtır. Bunların da 
pek yakında ihraç edileceği ümit e
dilmektedir. 

İzmir' de çek irge mücadelesi 
İzmir, 16 a.a. - İzmir'in bazı ka

zalarında çıkan çekirgeler, tatbik o
lunan muhtelif mücadele usulleriyle 
tamamen imha edilmiştir. 

Hububat piyasası 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Hububat pi

yasası normaldir, yerli ihtiyaçlar için sa • 
tıılar yapılmaktadır. İthalat va.ziyeti dola
yııiyle limon fiyatlarında mahıQı yübek
lik vardır. 

Toprak ofiıi kazaların ihtiyaçları için 
İıta.nbul deiirmenlerine buğda.y vermiye 
baıladı. Deiirnıenlere ıimdiye kadar ıtok 
olarak verilen buiday miltdarı 1500 tonu 
bulmuıtur. 

Ağl\.,Ç kesmi, 
İzmir, (Hususi) - Dikili'nin Gazipaşa 

mahallesinden Mithat oilu Erol kendi tar
luından aiaç keıerek evine naklederken 
ııorülmüı ve odunlar müsadere edilmiıtir. 

Zehirli ila~ i~en 

3 ~ocuktan ikisi 

feci suretle öldü 
Balıkesir( Hususi) - Balye kazası

na bağlı Kadıköyünde çok feci bir 
hadise olmuş, iki masum yavru zehir
lenerek ölmüştür. Hadise şudur: 

Bu köyde Ali adında bir zatın yedi, 
dokuz ve on bir yaşında üç çocuğu 
vardır. Çocuklar dere kenarında oy
narlarken içi dolu bir şişe bulmuşlar, 

şişeyi açarak içindeki mayii içmişler
dir. Aradan biraz zaman geçtikten 
sonra çocuklarda bir baş dönmesi ve 
morarma başlamıştır. Çocukların an
neleri, ne yediklerini sormuş, çocuk
lar da rakı zanniyle buldukları !jişe

deki suyu içtiklerini söylemişlerdir. 
Biraz sonra çocukların vaziyeti biraz 
daha vahim bir hal almış, hadise yeri
ne konu komşu koşmuş, çocuklar der
hal Balya'ya gönderilmiştir, Balya'da 
yapılan tedavilere rağmen çocukların 
en küçü~ü ölmüş, büyüğü de §ehrimi
ze getirilirken yolda otomobilde öl
müştür. Dokuz yaşındaki diğer çocuk 
şehrimiz hastahanesinde tedavi edil -
mektedir. 
Yapılan tetkiklerden çocukların 

yolda düşürülmüş zehirli bir ilacı iç
tikleri anlaşılmaktadır. 

Bursada banyo mevsimi 
Bursa (Hususi) - Banyo mevsimi 

başladığı için son günlerde şehrimize 
gelen ziyaretçilerin adedi artmıştır. 

Buraada bir cadde yapılıyor 
Bursa, (Hususi ) -- Altıparmak cad

desinin parke döşenmesine başlanmış
tır. Bu caddede istimlak edilen binala
rın yıkılmasına başlanmıştır. 

Yeni te,kil olunan bir belediye 
Adapazarı kazasına bağlı Akyazı 

nahiyesinde belediye idaresi teşkil e
dilmesi kararlaşmı;ıtır. 

Ordu' da çocuk yuvası 
Ordu (Hususi) - Şehrimizde 

cuk esirgeme kurumu tarafından 
çocuk yuvası açılmaktadır. 

ço
bir 

Kayaeride yaptırılacak göçmen 
evleri 

Kayseri, (Hususi) - Pınarbaşı ka
zasında 260 adet göçmen evi yaptırıla
caktır. 

Kütahyayı selden korumak için 
Kütahya, (Hususi) - Kütahya için

den geçen Sarıdere ve Kapanderesi 
feyezanlarının şehir dahilindeki tah
ribatını önlemek için nafıa vekaleti 
su işleri 9 uncu şube mühendisliğince 
yapılan etütler ikmal edilmit ve pro
jeleri tanzim edilmiıtir. 

Demirapor Balıkeairde 
Balıkesir (Huıusi) - Gençlik ku

lubiyle maç yapmak üzere İzmir'in 
kuvetli takımlarından Demirspor şeh
rimize gelmiştir. 

Çanakkale ıtadyomu 
Çanakkale (Husuıi) - Şehrimizde 

yapılacak stadyom arazisinin istimlak 
muamelesi tamamlanmıgtır. Stadyom 
35 bin liraya mal olacaktır. 

Milli küme puvan <elveli 
F. B.: 
M. G.: 
G. B.: 
Altay: 
o. 8 .: 
B. J. P'.: 
Al. O.: 
Vefa: 

Maç. G. B. M. At. Ye. P•. 
11 8 2 1 38 14 29 
1• 6 2 8 35 30 28 
14 7 o 7 31 27 28 
14 4 4 6 24 42 26 
11 6 2 3 28 15 25 
11 5 3 3 32 24 24 
14 4 1 9 23 44 23 
11 2 2 7 18 33 17 
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İlkbahar at yanşlarının yedincisi dun 
§ehlr lpodromunda ) apılmıştır .. Milli Şefi· 
mlz her zaman oldu#l'U gibi yarış yerini 
refa.katlE:rindc bazı vekiller olduğu halde 
§er~flcndlrml!ilr.r ve ko§Uları allıka ile tA
klp buyurmw,lıırdır. 

Havanın çok sıc!lk ve koşuların geçen 
haftaya göre daha az a!Mta çekici olması 
dolayısl)•lc seyirciler azdı. :Maamafl koşu
lar ı;ok zevkli ve heyecanlı olmuş ve bah
si müşterek de herkesi memnun etmiştir. 

Birinci llo~u : 
Üç ynşınd:ı ve hiç koşu kazanmamı§ 

yerli yarım kan ln~llz erkek ve dişi tay
larR mahsustu. ikramiyesi 330 lira mesa
fesi 1400 metre idi. Yedi tayın glrdiA'i bu 
yarışı Duy Mehmet Atak'ın Yavuz ismin -
deki ta) ı kolaylıkla kazandı. İklncllk için 
çok sıkı bir mUcadcle oldu. Ve ııon anlar
da çok kuvetll hUcum eden Bay Fevzi LUt
fi Kara Osm:ının Tasviri ikinci, BH.}' HU
scyln Kuru·nun Nerlnumı UçilncU oldu. Za
man 1,33 dakikadır. Birinci ile ikinci ara
sınclakl mesa!E: iki boy, ikinci ile UçUncU a
rrunndııkl mesafe ise blr boyundıı. Mtıııte -
rek bahis ganyan 2i0, plA.ııe sıraslyle 1315, 
120 ve 215 kuruş verdi. 

I kinci koşu : 
(Cap Grls Nez) koşusu idi. Uç ve deha 

yukarı ya;,takl halis kan inglllz ııt ve kıs· 
raklarn mahsus handikaptı. İkramiyesi 
300 lira mesafesi 1800 metre idi. Bu koşu
ya yalnız Komisnrj iştirak etmedi. Ve n. 
Fevzi LUtfl Knrao3mnn'ın Yatağan ismin· 
deki atı jokey l\Iustnfamn ldarcslnılc gU -
zcl bir iloşu yaımrnk birinci oldu. Ray Ke
mnl Te~erln Tqpınıu·ı ikinci, Bay Asım 
Çırpanın Tomruıııı liç!lncli oldu. Zaman 
l,l'ii dakikadır. Jlirlnci ile ikinci arasında
ki meı;afc bir boy, llı'ncl ile liçllncU arasın
dald mesafe yarım boydu Müşterek gan
yan 741i, pllUıe eırnslyle 2,4:>, 170 ve liO 
kuruş verdi. 

Üçüncü ko§u : 

Üçüncü kO$U: dört ve daha yukarı yaş
ta ve sene zarfındaki kazançları yek\ınu 
250 lirayı geçmemi~ hlliskan arap at vo. 
kısraklara mahsustu. İkramiyesi l 90 lira 
mesafesi 2000 metre idi. Bu koşuyu Bay 
Fahri Atlı'nın Yüksel ismindeki atı kolay
lıkla kazandı. Bay Feridun Ö:ı:atlı'nın Vu -

ralı ikinci, Bay Salah Boke'ııı' 
çüncü oldular. Zaman 2, 23,S d\ı 
rinci ile ikinci arasmd~ıtı me5' 
kinci ile üçüncü arasm.:~ı rn~ 
yundu. Muşterck bııbis eanyaıı 
r.ırasiyle 2,05, 270 ve 280 knr111 

Dördüncü ko§u : 

Dördüncü koşu üç yaşında ft 
kazanmamış halis kan arap e~ 
taylara mahsustu. İkramiyesi 
saf esi 1400 metre idi. Beı taY 11 

reyan eden bu koşuyu Bay Erıt ~ 
Aysel ismindeki tayı kolayJılıl• 
Diğerlerinin hemen hemen ko1' 
kalmamıştı. Bay Nezir Teınite 
ismindeki tay! ikinci, Bay Belı 
ceğin Efe III. ismindeki tayt. 11 

1 
Zaman 1,40 dakikadır. Birincı 1 

raaındaki mesafe bir boydu. ikiıı'1 
cü arasındaki mesafe iki boydu. 
bahis ganyan 3,50 plase 51rasi1lt 
kuruş verdi. 

Bc1inci ko§U : 

Beııinci koliu dört ve daha 
ki yerli yarım kan ingiliz at ~etti 
na mahsus handikaptı. İkraını1 
mesafesi 2200 metre idi. Çok ııJıl 
bette heyecanlı olan bu kosu>'11 1 
ta dalgınlığının acıııınr çekerek 
len Bay Fevzi Atlroğlu0nun -41 

mindcki atı ta~ıdığı 65 kiloya rı 
:ıandı. Jokeyi Meclt tam yeriııdt 
derek iyi bir biniş gösterdi. :aaf.ı! 
gın'ın Yüksel ismindeki kısrd1 

ikinci. geçen haftanın kah~ 
Talat Atcan'ın Cesur ismindelc1 

kilo taşıyarak üçüncü oldu. Z•~ 
kikadır. Birinci ile ikinci ara 
sar e yarım boy, ikinci ile üçilJ1cU rt' 
ki mesafe ise üç boydu. Mfiştt1, 
ganyan 3,25, plase sırasiyle J9S 
ruş verdi. ikinci ile dördüncii 
sındaki çifte bahiste 2/3 yaıı.i_ıcf 
Aysel kombinezonunu bulabilCP' 
larma mukabil 19, lira aldılar. 

İstanbul' da ki milli küme maçları -
Galatasaray : 4 - Beşiktaş: 
Fe e Vefa'yı 5-2 mağlup 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Bugün Şeref 

ıtadmda milli küme maçlarına devam e -
dildi. llk müsabaka hakem Nuri Bosut ida
resimle Fener bahçe - V cfa arasında yapıl
dı. 26 puvanla en baııa geçen ııı.n - l~ci
vertlilerin bu müsabakada her hal.de kaza
nacakları tahmin edilmekle beraber taraf
tarlarında gene bir heyecan ıezlllyordu, 

Maç başlaılıktan biraz sonra, ilk anları 

sıkı geçen müsabakanın umumi seyri Fe -
nerbahçe lehine Jöndü. Üç gol atan fener
liler rahat bir oyunla devreyi bitirdiler. 

İkinci devrede vefalılar çok açıldılar. 
Canlı bir oyunla maç zevkli bir cereyan al
dı. İki taraf ikinci devrede bu glizel oyun
la ikişer gol daha yaptılar. Maç 5 - 2 Fe
nerbahçe lehine son buldu. 

Galata&aray • Bc§iktQf 
İkinci ve •linün mühim mlisabakası Ga

latasaray - Beşiktaş arasmda oldu. Hakem 
Sami'nin idare ettiği bu maça Galatasaray 
Adnan'dan nıalıruın olarak çıkmı~tı. Buna 
rağmen oyunun başlamasiyle beraber gala
tasaraylılar Be~iktaş kalesini aıkıştırmıya 

başladılar. Heyecanlı ve sıkı bir tarzda •e
çen maçın daha ilk anlarında başlıyan bu 
tazyıka dayanrunıyan Be:ıiktas mii.tlafansı 
üst üste iki gol yedi. Fakat gollerin arka
sı gelmedi. Devre 2·0 Galatasaray lehine 
bitti. 

İkinci devrenin ortalanna doğru Gala
tasaray daha iki gol attı ve bir gol yedi. 

Maç 4 - 1 &ona yaklaşıyordu. ~ 
taşlılar yirmi beşinci dakikadall .., . 
dilerıine haa bir canlılıkla bird~,ı 
landılar. Bu hareket ve canlılrlt rı 
müdafaasını ııaşırttı. O&man b• 
kip eden hücumlar nrasında ~ ~s 
ıine girmesine mani olamadı .. ııl 
4 • 4 beraberlikten sonra yc~ıl 41 
müdafaaya koyuldu. Son dakıl:• 
nm bir ~ütünü Osman çok giıÇ ı 
Hakemin dUdUğü devrenin bi~\, 
etmese idi. Belki Be:ıiktaı; bf!Şjll 
yapacaktı. 

Ankaragücü'rıO-
l;tanbul'daki nı~ 
İstanbul, 16 (Telefonla) - ~ 

da .. Ankaraspor" kupası maçlJ 
. u .. 

takımını 2-1 yenen Ankaraıuc ~ 
sün öiileden eve! ikinci maçını 
ııporla yaptı ve milsnbaıte.yı 3·1 

lstanbul'da Gül ~~I 
atletizm nı üsabo~0 

İstanbul, 16 (Telefonla) ":. 
İstanbulda yapılmakta oları 
pası,. atletizm müsabakala;e 
ri bugün Kadıköy'ünde 
stadyomunda icra edildi. t 

Konya (Hususi) - Karaman'da bu
lunan Meneviş ağaçlarına Gaziantep 
fıstığı aşılanmaktadır. Aşının daha 
müsbct neticeler vermesi ve fenni bir 
şekilde tatbiki için vilayet, Gaziantep 
fıstık istasyonuna 20 aşıcı göndermiı
tir. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 111111111111111111111111111111111111111111 Bugüne kadar hiç bir a~ıe 1 
sabakasıncla görülmiyen bı\, 

Orada staj gören ve dönmek üzere 
bulunan aşıcılar gelirken 2.000 kalem 
aşısı getirecekler ve bu aşıları Kara
man ve Ermenek'teki ağaçlara tatbik 
edeceklerdir. 

Puif korunma itleri 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Pasif 

müdafaa için yakında valinin rıyaseti 
altında toplanacak olan bir komis· 
yon sığınak ve siperlerin maliyet e
saslarını tetkik edecektir. 

Tayyare seferleri 
lstanbul, 16 (Telefonla) - İstan

bul - İzmir tayyare seferleri önümüz
deki salı gününden itibaren muvak- j 
katen kaldırılmıştır. lstanbql . An· 
kara seferleri çok rağbet görmekte
d ir. 

Çağn 
• Maliye encUmtnl bug{ln heyetlumumi· 

ye lı;tlm:undan sonra toplanacaktır. 
• Dahiliye encümeni bugün umumı he -

yet lçtlmıundan sonra toplanacaktır. 
• Adllye encUneni bugün eaat .ıo da top

lamı.caktır. 
• Divanı muhasebat encümeni bugün 

saat 10 ds toplaruıcaktır. 
• Maarif encümeni bugUn umumi heyet 

ıstımaında.n sonra topla.nacaktır. 

Bir şiir kitabı · 

PETEK 

H ukukçu ve şair arkadaşım, 

Fuat Ömer Keskinoğlu Pe
tek ismili bir şiir kitabı ba$tırdı. 

Petek, dünyanın içinde yaşadığı bu 
acı günlerde edebiyat meraklıları
nın ağzına çalınmış bir parmak -
hayır, bir parmaktan çok fazla -
baldır. 

Vakıa, o, kitabının ilk şiirinde 

peteğini açınca boş ve balsız bul
duğundan 1ikayet ediyor; fakat biz 
o kısa mısralarda şiirin gerçek lez
zetini bulmaktayız. O şiirin ki şair 
bir kıtasiyle şoyle anlatıyor: 

Ne VenUa'Un heykeli 
Ne gUzel yUıUn dtgll; 
Ne bir çal,rının tell: 
İtil, ruhuna itil. 

Şiir yazabilmek için ruhuna eğil
mek zaruretini duyan ~airin içinde
ki ölüm - o felsefenin ve metafi
ziğin baş öğretmeni ölüm - şudur: 

Yatıyor içimde upuzun 6lüm: 
Ne açık Jrözlerl, ne de örtülü. 

R uhuna eğilen ve içten içe k onu
~an iairin sevgilisinden de istiy e· 

ceği, her halde, farklı olacak değil 
midir? 
Dünyada bilmesin kimse adını, 
Klmııeler tatmuın onun tadını. 
Gözlerime herkes, her ıey yl.dını 
Göri.llmez bir rüya pbl doldursun. 

O, akşamın garipliğinde şu duy-
_gular/a duygulanır: 

Ak§a.m, ba#nmda bir taı; 
BtiyUyor yav&§ yavB§. 
Kalbimden iki, Uç ya§ 
Gözlerime dökUldU. 

Genç şairi, yaşlı Yunus gibi ölü
mü, ölümün ötesini fazla düşünü
yor biraz da agnostik görüyoruz: 

Dikildi mi tqımız, 
Kimler arkadqımız; 
Ne oldu ki bll§ımız 
Bllmez, kimseler bllmez. 

Bu kanı sıcak şiir kitabını incele
mek ve öğmek için burada kısa bir 
fıkranın hacmi kafi gelmez. 

Şair, "kitaplar,, ba~lığı altında 

yazdığı bir kıtada §Unu söylüyor: 
Her an v.rlyOl' bana balından 
Ve raflarda bUtUn kitaplar dlıl; 
Öyleyken etimle yeıll dalından 
Koparıp yemedim bir tek yemııt. 

Fakat ben Petek'te ağzımı tat
landıracak bal ve onun yeşil dalla
rından koparıp yiyecek birçok ye
miş buldum. 

Şiir zevki henüz bozulmamış o
lan edebiyatçılara bu güzel şiir ki
tabını tavsiye ederim. 

• •• 
!Jir m il2?.onerin! öl~ 

Holivud'da milyoner rollerini bü
yük bir muvaffakiyetle yapan ar
tist Walter Conolly ölmüş. 
Adamcağız, her halde hayatında 

yalancıktan da olsa, zaman zaman 
bir milyoner gibi yaşamanın tadını 
tatmıştır. 

Aceba virislerine de yalancıktan 
bir iki milyon lira, bir iki uydurma 
çiftlik, birkaç apartman verdilermi 
ki? • 

!Vitan ! 

B ir ajans telgrafı ingilizlerin 
fransız askeri §tilerine ni§an ver
diklerini bildiriyor. . 

Almanlar da aynı şefleri nişan 

almağa uğraşıyorfar 

Eh, ne dersiniz? Düşman dü§ma
nın zıddına hareket eder: 

.., .. 
Acemi berber ! 

lstanbııl'da Beşikt.ış'ta bir berber, 
bir komşusu ile kavga etmiş ve ma -
kasla adamcağızın kulağını kesmiş. 

Tanıdıklardan birisi, 
- Mutlaka herif Jcemi bir berber

miş, diyordu: ma/(lm ya acemi ber -
berlerde kulak kesmek, aşağı yukarı, 
itiyat halindedir. 

••• 
Li11anı Osmani'ye kur ! 

Eski üs/Up ile eski lisana düşkün 
bir lstaııbul gazetesine zaman za
man verdiği dersleri beğendiğimiz 
Akşam gazetesinin evelki günkü 
sayısında, aşağı yukarı, lisanı osma
ni'ye kur yapan başlıklara rastgel
dik: 

"Bir alman tahtelbahiri", "bir i
ta/yan tayyaresi iskat edildi" gibi. 

Acaba dikkatli arkadaşımız, şim
dilik bu köhne kelimelerini denizin 
dibinde ve havada mı kullanmak ni
yetindedir? 

T. t. 

labalığı stadyomun müsa~ 
sını doldurmuştu. Tam 4S3d;'° 
cu bu seçmelere iştirak : .. 

1 
t 

1, 3 ve 4 üncü katagorı u~ 
pılan müsabakalar çok rnurı\ı 
ıniş ve iyi neticeler verırıı0 
atlet seçmelerde muvaffal< ııt l\tı" 
Gelecek hafta asıl müsabalc• >' 
lacaktır. fA ·~ 

Dün bisiklet bô.,-

b. . ·ı·.... pıl~ ırıncı ıgı ya 
1 

d·rel>' 
Beden terbiyesi genel 1

11ıı' 
bisiklet federasyonunun tO 

·b· d'·n yı.ı A program mucı ınce ıı ı . r 

çok yerlerinde olduğu. ~i~;;, 
da da 1940 yılı bölge bısıl; 
!iği müsabakası yapıldı. 1t1' f 

Müsabaka yeri olarak P. ı.ıı1ı 
vari karakolu önü - hava. a :ı;ı 
tı - Çubuk yolu seçilnıiştı· ı:.' 
ler Akköprü - hava atanı a~ct<' 
kere gidip gelerek 30 kil~·ıe<İ 
tılar. Sonra Çubuk yolu ~jlO.., 
kılometre ile koşuyu 120. oı .. 
iblağ ettiler. 12 kişinin gır 
baka sonunda: i ~ 

Orhan Sevda birinci. N~'. ,,e 
ci, Nazmi Yıldırım üçüncU 
Şimşek dördüncü oldular· 
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iŞ POLIT~ 
.A any 0 ve Sovyetler 

1 
ltr '" 
'l 0ıtliğ" '1 Hitler'in bir Amerikan gazetecisi ile Sovyeller - Almanya arasında 

mülôl<atı ve buna dair tefsirler Hudut meselelerinin 
umum 

1ııliJAf b 1 1 e Litvanya ara· 
So~etİ u küçük Baltık dev· 

la.tt~r tarafından verilen Frans11 kabinesinde Alman planı 
tlleııın·a~ı kabul etmesiy
tnaı· '§hr, ihtilafın mahi· 

~llinı:;' değildir. Fakat 
~ oı.. otrıunun fartlanna 

"tsa Li lir: ı tvanya'nın auç• 

" tıtoııy 
~•ını a. ve Letonya ile bir 

Hitler ideal bir sulhün halline ait bir 
şartlarından bahsediyor mıaıname imzalandı 

G
ünün en mühim hadiıesi, as

keri harekattan ziyade, ge· 
ce fransız hükümetinin saat 22.30 
da (bizim saatle 23.30 da} yap· 
tığı toplantıdan sonra istifa et· 
mesidir. Maretal Petain Ba§vekil 
olmuş, Başvekil Muavinliğine 
Weygand gclmİ§lir. Amiral Dar
lan bahriye nezaretini ıılmıttır. 
Fransa'da timdi bir ukerler l<a· 
binesi kurulmu§tur. Bu kabinenin 
harbe devam şekli hakkrndaki ka
rarı ne olacaktır? Bu husuata hiç 
bir tebliğ çıkmamı§tır. Harp bun· 
dan sonra Fransa toprakları harİ· 
cinde mi cereyan edecektir, yok· 
sa askerlerin kabineyi ele almala· 
rı ite Fransa'da yeni bir hız ver
mek için midir? Ve yahut fransız 
askerleri Üzerinde Fransa dı§ında 
devam edilecek bir harpte bir o· 
torite mi temin edilmek iııtenmit· 
tir? Bu nokta herhalde bugün ay
dınlanacaktır. 

~ a llnzalamak. 
tçeıı le . • 
et .. frınıeve)de imzala-

''.ı .rlrdnn k . . "' b l Pa tı mucıbınce 
hu Unan ıovyet ıarni • 

tertip azı askerlere kartı 
l etmek. 

· '"dall ,"ıy,• dolayı Sovyet hükü-
•le t Ya tevdi ettiği bir ül
~ Unları talep etmiştir: 
ı:_ erj a 1 
"il İıt'f n &.fına.yı imzalıyan 
t) 1 aaı 

llıit· 
"'· 'Ye na... • l ı· .. ._hlt ... ırıy e po ıı mu· 

l.ii~tt ..... enıeye verilmeleri. 
ı.: -ıu 'k -q"•ıı , mı tar aovyet ask e-

l .!'
1 

dan ıeçirilmeaine 
""• rn • y, h~ esı. 

~ lık .. 
'bıı1 e un;ıe~i, derhal bu 

tt Bitı·~!°,'ıttır. Litvanya'nm 
~ et~Rı. ıle ihtilaf çıkarını· 

Hitlere 
harbin 

Amerikan yardımı göre 
neticesini 

Nevyork, 16 a.a. - D.N.B. ajansı bildi
riyor: 

Hitler, meşhur amerikalı gazeteci Kari 
von Wiegand'a şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Amerika, amerikalılara, Avrupa da 
avrupalılara" eğ er Monroe'nin bu doktri • 
nine mütekabiliyet esaslarına miısteni t ol • 
mak üıere, her i ki taraf riayet edecek ol -
aa, yalnız eski dünya ile yeni dünya ara
ı;ında devamlı bir sulh tesiı edilmiş değil , 
bütün dünya i!;in en ideal olan bir sulh esa
sı temin edilmiş olur." 

Hitler, hayal veya düşüncesinde, dünya
nın garp nıshnın i51erine karı5mak planı • 
nı okşadığına dair çıkarılan yalanları bü -
yük bir infial ve müstehzi bir ifade bol • 
luğu ile takbih etti. 

değiştirmiyecek 
Hakikat şudur ki, nazi ajanları sene· 
terce vakıtlarını bütün dünyada ka
rışıklıklar çıkarmağa hasretmişlerdir. 
Bütün dünya memleketlerinde beşin
ci kolun hakiki tehlikesinin sebebi bu 
ajanların ve nazi taraftarlarının ma
ruz kaldıkları müsamahalı muamele-
dir . 

Hitler'in Britanya imparatorluğu 
hakkındaki niyetlerine gelince, impa· 
ratorluğu idare edenleri imha edeceği 
ve kapitalist zümreyi de imha edece
ğine dair olan beyanatı, harbi idame 
etmek kararında hepsi müttehit olan 
devlet partilerini ortadan kaldırmak 
ve bunların yerine nazi, faşist ve 
kendisi tarafından intihap edilecek 
bir kuvetli hükümet ikame etmek ar
zusundan başka bir şey değildir. 

Maskova, 16 a.a. - Tass: Sovyet
lerle Almanya arasında 2 eylül 1939 
tarhinde imza edilmiş olan dostluk ve 
hudutlar muahedesinin tatbikatından 
mütevellit hudut hadiseleriyle ihtila
fatın sureti halline mfitedair bir iti -
lafname, 1 haziran 1940 tarihinde Moa 
kova'da imzalanmıştır. 

Müzakerat bir dostluk havası için
de cereyan ederek, hir ay zarfında 
muvaffakiyetle intac edilmiştir. 

İtilafnameyi Sovyetler namına B. 
Alexandroy ve Almanya namına da 
Bay Rein von Sauken imza etmiştir. 

Fransız kabinesi 
dün gece istifa elli 

(Başı 1 inci sayfada) 

Yalnız dün gece geç vakit Lon
dra'da ne~redilen tebliğ manidar
dır. Bu tebliğde Büyük Britanya
nın henüz hiç yıpranmamıı kuvet
leriyle harbe bütün şiddetiyle de
vam edeceği bildirilmektedir. 

t' e~ı, geçen teırinievel· 
"ıeyd kar,ılıkh yardım" 
lıı\ ana gelen vaziyetin 

llllıadığını göstermek· 

eıı, 
de tıı.. t bir1·~· • 

Birleşik Amerika'nın ta Avrupa'dan, ge
rek deniz tarikiyle, gerek havalıı.rdan, ,ge • 
rekııe efsanevi ''beşinci kolon" ile istilası
na inanmak, ve her iki Amerika için şalı -
ı;ımdan veya Almanya'dan korkmak ben.im 
için son derece medarı iftihar olmakla be
raber, pek de çocukça, gÜliınç, hayali ve ap
talca bir aeydir. 

Almanya ve lngiltere 
Hitler, İngilterenin denizlerdeki 

sözde hakimiyetine bir son vermek 
istiyor. Bu da, denizlerdeki hayati ir
tibat yollarının idame için İngiltere-

öyle zannediliyor ki - Almanyaya 
harp ilanı hariç olmak üzere, inkişaf 
ettirmiye azmetmiş olduğunu beyan 
etmektedir. Filhakika, ana yasası mu
cibince böyle bir karar vermek kon
greye aittir. 

Askeri vaıiyel 
> ıeıı ıgı ale Almanya ara-

a1 ıe11 • w 

1 
f. ' 11 lrıl enın agustosunda 

'lldt •tnıa ile, Almanya 
ha.relt llıeınleketlerinde Sov• 

et &erb • • • • it· darı estısı vermııtır. 
~ ı, '>'tı sonradır ki Sovyet
~"ııy •~ı Estonya, Leton· 

Faris hakkında Hitlcr, Brüksel gibi mü
dafaasız bir şehir kalmak 5artiyle, bu gü -
zel merkezi hükümete hücum etmek niye -
tin.de olmadığını bana temin etti. 

. q_l~ ıle "yardnn pakt· 
~ · "ıe .~ ~e bu memleketle· 
'b lıı:ın •• ,, '"a .. cıaınde bir takım 
dl.ıl ,1~•!eri "kiralamı§tır." 

~ ~, Ö ıgı §Unlardır: 

tr' &el ad I ·· · d ı. ı. V a an uzenn e 
,.._ 't a~l?~~ ti ski limanı. Bun. 

~lıhıırıd 11 ın elli kilometre 
tiııı d a Keçna ve Kuzika 
•'da e elde etmittir. 

~ 1:~ liban ve Wiudan'da 
..... Ü 
.. "e R. kurmak hakkını 

'-u~" W· ıga körfez inin mÜ· 
ih1tA 1ndan ile Pitraz ara-
~tn. Yapın ayı Letonya'ya 
' tlır 8 ~ " . tl&r'h · undan batka mu-

~ ~111 td;J edilrneyip de bila-
~~ • ~Yı ~ek yerlerde hava 
(if' , tir, a ll'lukaveleye der· 

)a.ı 
i ,., t 1" 
,Ye it ıe ınce; bu memle • 

tıb· •dar k · l~ ı tö .. .. azançlı bır va• 
s.._ A.t~ l'\inuyordu. Litvanya 

~l)'lle'"Ya'ya terkettikten 
''d l>iter: verecek sahili kal· 
· V~ •ldıta.raftan Sovyetler, 
'Uıı0 kl~rı eski paytahtı
'1 •bb lehrıni altı yüz kilo· 
, 14.r, aı toprakla beraber 
Scı">'et~ernıiılerdi. Fak at 

) b'\t
1 

• erle bir kar§ılıkh 
'b 1tn 1 '-r ıt,c,k za .~~ı ve her iki ta• 
'-~ ıtdit gorupneler netice· 
~'•ıef ~k Yerlerde aakeri 
d, h k Çın Sovyetlere top· 
t 'ıllı.. abul etti. Şimdi Llt
~ .ror k" 'rd l•lıttı 1• Sovyetlerle ak-
4 .~ ı:ö ' .. Yardım paktı geçen 
~ ttıJ~ l'\indüğü derecede el· .,,l ı. 

'··· ftıd ı.".. l.lr 1t· "r \is Q 
1 

1 Sovyetler, ya • 
~· a.1tllı a tık devletini here· 
~,~ oı; almaktadırlar. E
l thlt R Uğu Üzere, her üçü 
''~ Ug",. 'n b' - -~ :"(ltltte ~". ın ırer cuzu· 

• • • 
Londra, 16 a.a. - İngiliz istihbarat neza-

reti Hitler'in 13 hal.iranda tanınmış ameri
kah gazeteci von Wieganıl'a verdigi müla
katın bir hulasasını neşretmektedir. Bu 
huli'lada 5öyle denilmektedir: 

"Bu müllkat e&nasıncla, Hitler, siyaseti
nin "Amerika amerikalıların ve Avrupa, 
avrupalılarındır., demiıtir. Amerika kıta -
sına müdahaleyi tasarlamış olduğunu şid -
detli inkar ediyor ve amerikalılann emliıe
Jerini boş ve kaba olarak tavsif eyliyor. 

Hitler beşinci kol hakkındaki söylenen
lerin böyle minaııız ve uydumıa olduğunu 
beyan ediyor. Hitler bu gibi hiç bir teşeb· 
hüsün mevcut olmadığını ve beşinci kolun 
propagandacıların bir hayal mahsulü oldu
ğunu söylüyor. Hitlcr diyor ki: 

"Bana muarız olan memleketlerin hukü
metleri benimle müessir bir tarzda müca -
dele edemediklerinden, bundan doğan da -
hili müşkül1tlarm b~inci kol efsanesine 
atfetmeyi muvafık gördüler." 

Hitler, Büyük Britanya imparatorluğunu 
parçalamak istediğini inkar eylemit ve fa
kat bu imparatorlu~u yıkmak istiyenleri 
mahvedeceiini söylemiştir. 
Amerika'nın silahlanmak husu9undaki ka

rarından bahseden Hitler, Amerika'nın si • 
yuctinin kendiııini hiç bir veçhile alaka • 
dar etmediğini beyan eylemiştir. Hitler 
Amerikanın müttefiklere yaptığı maddi 
yardımla alay etmiı ve bunun harbin neti -
ccsi üzerinde müessir olmıyacağını ııöyle -
miştir. 

Hitler'in fikri, iniilİZ kapitalist zümre • 
sini tahrip etmek ve deniz üzerindeki ingi
liı hegemonyasına bir nihayet vermek ic;in 
eski alman müstemlekelerini geri almak • 
tır. 

Sulh hedefleri hakkında, Hitlee kaça • 
maldı bir cevap vermiı ve sulh Almanya • 
nın yegane hedefi olduğunu söylemekle ik
tifa eylemiştir. Hitler büyiik milletlerin 
ihtiyaçlarından ve [ena Verımilles muahe
de&inden müphem bir ifadeyle bahsetmiş, 
ve beyanatını şu sözlerle bitirmiştir: 
"- Bu sulh hedefine müuhasıran sulh 

muahedeleriyle erişilemiyece&ini ve fakat 
milletler arasında aklıselimin tekrar orta -
ya çıkması lazım ıeldiğini müdrikim.'' 

Selahiyettar Londra 
mahlillerinin tehirleri 

nin kendi keyfine tabi olmasını iste
mesi. demektir. Tabiri diğerle İngil
tere, Hitler arzu ettiği anda boğula
bilecek, emaret gibi bir hükümet sı
rasına düşmelidir. 

Britanya imparatorluğunu yık
mak istemediği hakkındaki beyanatı
nı 19 kanunusanide Poznan'da propa
ganda nazırının yaptığı beyanatla 
mukayese etmek faydalı olur. 

Almanya'da, İngilizler için bir tek 
fikir vardır: 5 haziranda Hitlerin al
man milleti önünde beyan ettiği gibi, 

onları yıkmak, madem ki düşmanları

mız sulhu reddetmekte devam ediyor
lar, muharebe tamamiyle imha edile
cekleri ana kadar devam edecektir. 

Nihayet Hitler, sulh gayelerini ifa
de etmek suretiyle karakteristik bir 
şekilde ihtiyatlı davranmıştır. 

Alınan emellerinin tarif ve k9.ğıd
larını masaya dizmek için Hitler hiç 
bir zaman hazır değildir. Bunun se
bebi de, Almanyanın hayati ihtiyaç
larının şimdi dahi emin bir surette 
tarif edilemez olmalarıdır. Çünkü on
lar hudutsuzdurlar, çünkü Hitler, 
yalnız Avrupa değil, fakat cihan üze
rinde hakimiyetini tamamlamadan hiç 
bir zaman tatmin edilmiı olmıyacak
tır. 

Netice olarak, Hitler, sulhun tees
süs edebilmesi için idrakin yeniden 
gözükmesi lazım geldiğini söylemiş
tir. Hitler bununla, milletlerin nazi 

felsefesini kabul etmeleri ve alman 
kuvet rejimine tamamiyle boyun eğ· 

meleri icabettiğini demek istemiştir. 

Cephede ve 
cephe gerisinde 

Binaenaleyh reisiclimhurun riyase
ti altında öğleden sonra toplanacak 
olan nazırlar meclisi, umumi siyasi 
ve askeri vaziyetin icabı altında, A
merika hükümetinin bu cevabının, 
Fransa'ya bizzat kendi toprakları Ü· 

zerinde demokrasilerin müşterek da
vllsına faydalı bir tarzda hizmet ede
bilecek şartlar dahilinde mücadeleye 
devam etmek imkanını verecek mahi
yette olup olmadığını tetkik eyliye
cektir. 

Toplantı devam ediyor 
Bordeaux, 16 a.a. - Franaıı kabinesi iç· 

tima.ına saat 21,30 da hlla devam etmekte 
olduğunu fransız radyosu bildirmektedir. 

Hiç bir karar verilmedi 
Bordeaux. 16 a.a. - Colombia Broadcas

tincin Bordeaux'daki muhabirine ~re, 
fransız kabmcsi bu akşamki toplanusında 
his; bir karar vermcmigtir. Kabine saat 22 
de tekrar toplanacaktır. 

ReynauJ kabinesi İ•tila etti 
Bordeawı:, 16 a.a. - Roytcr ajansı bil -

diriyor: Reynaud istifa etmiştir. Yeni ka. 
bineyi Mareşal Petain teşkil etmiştir. Ge
neral Weyiand başvekil muavini olmuştur. 
Diğer başlıca aza şunlardır: 

Harbiye Colson; Hava Puceot; Bahri
ye Darku; Dahiliye Marguet; Adliye La . 
va!; Hariciye Beaudoin; Maliye Boutillier. 

lngiliz kabineai de toplandı 
Londra, 16 a.a. - Royter ajansı bildiri

yor: 
İngiliz bbin«i bugün toplaıunrştır. Ma

lfun olduiu üzere lnıiltere•nin Fransa'd&ki 
büyük elçisi Campbell de fransız kabinesi
nin bu aabah1.li toplantısından evel Rey -
naud tarafından kabul edilml'şti. 

Kabine içtimamda Fransa bUyilk elçisi 
hazır bulunmamıştır. Büyilk elçi Başveka
lete ziyarette bulunmuştur. 

B. Çörçil beyanatta bulunacak 
Lon.dra, 16 a.a. - Başvekil Çörçil önü-

müzdeki salı günü Franu'daki vaziyet hak
kında avam kamarasında beyanatta buluna
caktır, Lordlar kamarasında da beyanatta 
bulunacaktır. 
Perşembe günü de avam kamarasında giz

li celseler aktolunarak nnavatan müdafaası 
meselesi müzakere edilecektir. 

Bir tekzip 

~itil " • ıdı. Harpten son· 
~ OJcı11 11.zıyetlerini eve)a bir 

~İı-)j:.a diğer taraf tan da 
tt Y, .,,1' sonra da bir taraf

l.,~itliğ~ diğer taraftan da 
ı~t ~lıı .d~ .arasında.ki muva • 
\ lltt 1 ıle p 

Londra, 16 a.a. - Reuter : 
B. Hitlerin, arnerika gazetecilerin 

den Von Wieganda verdiği mülakat 
selahiyatli Londra rnahfillerinde aşa· 
ğıdaki şekilde tefsir cdi!mektedir. 

(Başı : inci sayfada) 

manasına inecektir. Fransızlar ve 
bütün istila edilmit memleketler bu 
hakikatleri bilmiyor değildirler. 

Bordeaux, 16 a.a. - Royter ajansı bildi
riyor: Franaa'nm Almıı.nya'dan müt:ıreke 
ıartlarmı bildirmesini istedlti hakkında -
ki haberler kati olarak tekzip edilmekte • 
dir. 

F ransamn vaziyeti 
Londra. 16 a.a. - Garvin, Observer ga

zetesinde Fransa'nın vaziyetine dair yaz
dığı makalenin sonunda §oyle diyor: 

~, •rı r. olonya orta· 

~~~le "11,ft ~e Sovyelerle Al
h 11er 1 lan sonra bu kü-

l ·• rn" 

Ş imdi askeri vaziyeti hulasa 
etmeğe çalııalım: dün gelen 

fransız tebliği, ve bununla muva
zi olarak alman tebliği, almanla· 
nn üçüncü hedeflerinin tamamiy
le Maginot hattını arkadan sar
mağa matuf olduğunu göstermek· 
tedir. Vaziyeti, ve askeri hareka· 
tm inkiıaf teklini daha iyi kavrı-

yabilmek için, Maginot'nun mev· 
kiini gözümüzün önünde canlan· 
dırahm; bu me§hur fransız mÜ· 
dafaa hattı İsviçre • Almanya • 
Fransa hudutlarmm birleıtiği ·nok
tadpn, Ren boyunca yukarı doğ
ru amud bir halde çıkmakta ve 
sonra Strasburg mmtakasmda gar
be doğru kısa bir dirsek vererek 
uzanmaktadır. Bu dirseğin bitti
gı yer, Maginot'nun da bittiği 
Montmedy şehridir. lıte almanlar, 
bu tehrin ötesinde yani garbinde
ki Belçika '\ie Fransa arazisini it· 
gal ettikten sonra ıimdi, buraya 
dayanarak Maginot'ya arkadan 
bir çengel takmağa uğraımakta· 
dırlar. 

Maginot' yi sarmak 

A lmanlarm yeni planı aıağı 

yukarı ıudur: Montmedy'· 
den aıağı, yani Maginot hattına 
muvazi olarak St. Dizier, Chau
mont istikametindeki ilerlemele
rini daha genitletmek ve Maginot· 
yu arkadan çevirerek, onu bir ku
tu içine sokmaktır. Dünkü frıınsız 
tebliğine göre, almanlar, Maginot
nun garbinde buna muvazi olarak 

yaptıktan ilerlemelerde Langres'i 
geçmi~ler, Gray ovasına, yani ls
viçre hududu hizaıına kadar iler
lemiılerdir. Vaziyeti daha iyi kav
rıyabilmek için, gözünüzün önün
de diklemesine konmuf bir müıta
til tasavvur edin. Bu müstatilin 
bir köıesi Strasburg, bir köıesi 
Montmedy, üçüncü köıesi Gray, 
dördüncü köıesi lıviçre, Fransa 
Almanya hudutlarının birleıtiği 
noktadır. Almanlar Gray'la, bu 
İsviçre hududu arasındaki nokta
yı kapatırlarsa, Maginot'yu da 
beraber kapatmı~ olacaklardır. 

Muslalilin kaidesi 

A imanların bu planla, ahenk· · 
tar olarak, başka bir hare• 

kete daha geçtiklerini biliyorsu• 
nuz. Bu hareket de Sarre mınta• 
kasından, yani müstatilin yukar• 
da bulunan nlmnn köşesinden, 
Maginot'ya yapılan hücumdur. 
Bu hücumun gayesi, müstatili tıp
kı evclce Somme nehriyle Dun• 
kerque arasındaki muharebede 
olduğu gibi, trpkı Polonya'da Kut• 
no'da yaptıkları gibi, tıpkı Nor
veç'te Oslo'dan yukarı çıkan 
Gudbranııdalen ve Osterdnlen ,.ı;,. 
dilerinde Dombaas ve Bergcn ilet• 
leyiginde tatbik ettikleri plan mu
cibince, parçıılara ayırmak olsa 
gerektir. 

lgte dün gelen tebliğlere göre, 
Fransa'da en mühim ve en mülhit 
muharebelerin yapıldığı Maginol· 
mıntakasında yani garp ccphesİn· • deki son harekatın mahiyeti ka-
naatimizce budur. Paris'in cenu
bunda yapılacak büyük ilerleyişin 
bu harekatın neticesine kadar nis
peten yavaşlamıı olması muhte
meldir. 
. 
ltalya'mn vaziyeti 

i talya'nm vaziyetine gelince, 
bu hususta §İmdiye kadar 

harbin cereyan ıekline tesir ede
cek bir haber gelmemittir. İki ta• 
raf da dün yalnız hava bombar
dımanlariyle iktifa etmektedir. 
Habegistan'da, Somali'de, Libya. 
da birçok merkezler müessir su• 
rette bombalanmııtır. İtalyanlar 
da dün bazı fransız merkezlerini 
bombardıman ettiklerini, buna mu· 
kabil Cenova'ya birkaç bomba 
dü§tüğünü bildirmişlerdir. Alpler· 
de mühim bir hareket yoktur. 1-
talyanlar, anlaıılan, gene bermu• 
tat alman ilerleyişinin inkİ§afınt 
beklemektedirler. İstiyorlar ki, al· 
manlar, yukardan aksınlar, lıvİç· 
re'yi, tıpkı bir lale içindeki olgun 
incir gibi sıkı§hranrlar, ondan 
sonra hal ya harekete geçsin!. O
nun için §İmdi istikıafla meşgul
dürler ve belki de diyorlar ki: 
"Zevk anın mirsadı - ibretten te
maıasındadır!" 

Ve bunu söyliyerek italyanlar 
aJmanların kendi hudutlarma yak. 
laşmasını bekliyorlar. Netekim 
dün geceki fransız tebliği de al. 
manların Dijon'a kadar ilerledik· 
lerini bildirmektedir. 

Amerika ve Hitler 
r 1 arbin inkişaf tanını bu su• 

>, t•ı, ltıah \ıatakil yafamak 
~ >, .\tarntıını kalmı§lardır. 
~~darı nya arasında ge
~~ 'titr' Pazarlıkta bu dev
\}ı,•l~)or 1j;. Payına düşmÜt· 

l b' lttı~ıtl 1 Sovyetlerin bu 
~tı.!'ı,,adıkları "kartılıklı 

i l•aı bunları tamamiy
~11 ~it. L' altına almak için 
;~~~ de~~a!'Ya ıtra.teji ba· 
>tt 1 lc11b hn en ehemiyet· 
\ ••le ul etf ~. ·· 1 • 'l t~1 • t!'j • ıgı u tımatom 
• ltıııı •t. l't l§gali altına geçi • 
, d ıı . ı va , 
• t"l 11}1lt d nya nın işgal al-
~J tt de aha •imaldeki iki 
'.ı?ıth · Eatonya • Leton· 
> \Ilı a 'b' tı 

1 
ltctkr gı ı Sovyetlerin 

~'ıı ıı\ ır. 
'b,~eketirıi 
•, tıl iıtik ~· esaaen geçen 

d,~ '" b . lalden az çok 
b· • eh~ ~iiçük devleti it • 
~ ~ .,?rııy ı· '~i l'ııtaı et ı ve dl\ha fÜ· 
1~i/'lirıj da Baltık denizin-

. takviyeye lüzum 

A. Ş. ESMER 

Hitler'in mahiyetini ve tekniğini 
bilenler, sözlerinin, cihan hüriyetine 
karşı tehdidini çok bari:ı:: bir surtte id 
rak etmiş olacaklardır. 

"Amerika amerikalılara, avrupa av
rupalılara,, demek, amerika kıtasında 
ki milletlere karşı felaketli bir iktı -
sadi siyaset takip eylemeye devam e
decek olan almanyanın hakimiyeti al
tında bir avrupa demektir. 

B. Hitler'in Avusturya'ya Çckos • 
lovakya'ya; Polonya'ya, Norveç'e, Da 
nimarka'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya 
Lüksemburg'a verdiği tantanalı te • 
minatların ııtığında garbi nısıf kürre
ye müdahele etmeyi düşünmediği hak 
kındaki beyanatı falıhayır değildir. 

Beıinci kol ... 
Beşinci kol mevzuunun karıştırıl

mış olması Hitler için fena olmuştur. 
Hitler bütün mesuliyeti reddetmiş
tir. Bu tatlı inkar beşinci kolun faa· 
liyetine şahit olmuş ve acısını tatmış 
memleketlerde her ihtimale göre is
tihza ile karşılanacaktır. Hitler'in 
kendisine muhalif olan hükümetle-
rin, kendi memleketlerindeki muhale
fetle tesirli bir surette mücadele ede
mediklerini söylemesi de gülünçtür. 

İngiliz imparatorluğu bütün ku • 
vetleri ve kaynakları ile ayaktadır. 
100 milyonluk modern Japonya'nın 
pek muvaffak darbelerle baılamıı 
olduğu Çin harbinin Üç yaşında 
olduğu hatırlardadır. Hiç bir mu. 
kavemet imkanı kalmıyarak Fransa
da muharebeler bitse dahi, İngiliz 
donanmasına katılacak olan fransız 
donanması, imparatorluk toprakla
rına çekilecek olan kumandanlar 
zabitler ve kıtalar, keza İngiliz im: 
paratorluğu kaynakları ile birleşe • 
cek olan fransız imparatorluğu kay
nakları, uzun bir yıpratma harbinin 
müessir amilleri olacaktır. 

Dünkü havadisler bu ihtimaller 
ve tefsirler arasında ıallanıyordu. 
Vaziyete vuzuh geleceği zamanlar 
uzak d.e~ild~~· .Belki bir iki gün için
de §U ıkı muhım muammayı çözül -
müı bulacağız: 1 - Franıızların 
Fransa'da mukavemeti teessüs ede
bilecek midir? 2 - Fransız milleti· 
nin harbin devamı hakkındaki ka • 
rar ve iradesi nedir? 

Bu suallere hadiselerin vereceği 
cevapların ehemiyeti büyüktür: bi
ri, harbin yakın safhaları bakımın· 
dan, diğeri, harbin uzak safhaları 
bakımından! 

Falih Rıfkı ATAY 

"Eğer §arkta Maglnot hattı münferit 
bir vaziyette mlldafe.ada bulunmak mec -
burlyetınde kalsa da ve tanuı.mlyle ı:ıyaa 
da uğra.sa - ki yarın olacak ııey değildir 
- bu, Franaanın sonu olamaz. 

MUttcfiklerln daha çok hem pek çok 
kaynakları vardır. MUzııhir olnrak her za
mandan da.ha ziyade imparatorluğumuza 
malik bulunuyoruz ve tnbrlkalanmızın, 
atelyelcrimlzln, bUUln dUnyanın lptldal 
madde kilUeslylc randımanı, bUyUk ve fa
kat ıııkıntıh olan Görlngln sınal verimine 
gitgide yakınlaşmaktadır. 

Filolarımız Dunkcrk'te olduğu gibi par
lak strateji hareketleri gene tatbik ede -
bilirler. Mlittefikler bir ay iyi d:ı.yanmalı
dırlar, ondan sonra da bir ay daha. Bu, 
zaman için bir muharebcdlr. Znnıanla ha
valarda hAklmlyetıerl temin edilmi§ ola
caktır. Denizde olduğU gibi havalarda da 
h!klmlyetı ele alınca d!valerı ileri gide
cektir. Fransa meydan muharebesini sabır
la, sebatla kazanmalıyız. Bedenen ve ru -
han Fransa'nın yanındayız., 

lngiliz ıefiri Sovyet ticaret 
komiseriyle bir mülakat yaptı 

Moskova, 16 a.a. - lngiltere'nin yeni 
Moskova sefiri Bay Stafford Gıipps dün 
dört sefaret erkiniyle birlikte ticaret ko -
miıeri B. Mikoyan ile otuz beş dakikalık 
bir mülakat yapmıştır. Bu mülakatın ihzari 
mahiyette olduğu zannedilmektedir. Öğle
den sonra B . Cripps, hariciye müsteşarı B. 
Lazovuy'yi ziyaret etmİDtir. 

B u diklemesine konan müsta· 
tilin kaidesi, Gray'la, İsviçre 

hudududur. Ve buradaki mesafe 
aıağı yukarı 50 kilometre kadar
dır. Yalnız müsta~lin ortasında 
Vosgea dağları vardır. Bu dağlar, 
bu müıtatiJin içinde tıpkı bir 
sandık ıırtı gibi yükselmekte ve 
dılığlarına doğru alçalarak düz
le§mektedir. lıte Gray'la, İsviçre 
hududu arasındaki mesafe düz
lüktür. Bu bakrmdan, Gray'a ka
dar inen kuvetler, lıviçre hududu 
ilerisinde Colmar mrntakaaında, 
Neuf - Brisach şehri civarında Ren 
nehrini geçmeğe kalkışan kuvet
lerle iltisak peyda etmeğe çalışa· 
caklar ve Maginot'yu bu suretle 
kapatmağa ·ığraşacaklardır. Al
manların bu ada takip ettikleri 
plan, Nancy gibi, BcJfort gibi 
Metz gibi n 6tahkem şehirleri: 
kutunun içeı inde bırakmak ve 
fazla İnsan ''' malzeme ka;bet· 
meden bunlaı teslim olmağa ic. 
bar etmektir. 

retle huliıııa ettikten ııonra 
Ruzvelt'in müttefiklere verdiği 
cevaba geçelim: Ruzvelt, yardım 
vadetmiıtir. Fakat askeri teahhüt 
değil! Amerikn'nın bugün mütte· 
fiklere gönderdiği malzeme, mu• 
kavcmct devam ettiği müddetçe 
iki misline çıkarılacaktır. İ§te dün 
toplanan fransız kabinesi, bu ce• 
vabı genit bir surette gözden &e• 
çirmiıtir. Filhakika Amerikn'nın 
yardımı §İmdilik mahdut olacak
tır; onun için fransız kabinesi dün 
gece bu vaziyet dahilinde kendi 
topraklan Üzerinde demokrasile
rin mÜ§tcrek diivalnrı için müca
dele edecek vaziyette bulunup bu· 
lu~madıklarını tetkik etmiştir. 
Dıger taraftan Hitler de Ameri
ka'yı kazanmıya onn teminat ver
meğe uğraşmaktadır. Bir amerİ· 

kan gazetecisine söylediği sözler 
cidden dikkate şayandır. Hitler 
"Amerika amcrikalıların, Avrupa 
avrupalılarındır!" demi§ ve Ame· 
rika kıtnsına müdahaleyi a 11la ta· 
aarlamamış olduğunu ilave etmiş
tir. Fakat Almanyada, Çekoslovak 
ya, Polonya, Avusturya için de en 
selahiyettar ağızlardan böyle söz
ler söylenmiıti! Sonra Hitlcr" 
Büyük Britanya lmparatorluğu~n~ 
d.okunmıyncağı hakkındaki sözle
rı Ade entc~esandır. Bundan çıkan 
~~~.a .!enı bir sulh taarruzu gibi 
gorunu\'or: Frnnsa'yı mağlı'.ip ede
re~ sulha mecbur etmek. Büyük 
Brıtanyn'ya teminat vererek sulh 
yapmak!. Netice şudur: Sulh! 
S~lh ! Sulh! Çünkü yıpratma har
bı fena neticeler doğuracaktır. 

Jlümta::. Faik FENiK 

Gaziantep'te pas1f korun~ 
hazırlıkları 

Gaziantep, (Hususi) - ViHiyetimızde 

pasif korunma teşkJlatı için bir program 
hazırlanmış, hava postaları, gaz anıma ve 
temizleme grupları ayrılmıştır. 

Bu gruplarda genç liselilerimiz vazife 
almak için istekle koşmaktadırlar. Yakın
da pasif korunma tecrubelerıne ba~lana • 
caktır. 
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r tebliğ.eri 
Fransız sabah tebliği 

Fransa, 16 a.a. - 16 haziran tnrlhll fran 
aız aabah tebliği: 

24 saattenberl muharebe en yüksek §id· 
det noktasını bulmuştur. DU:ıman, muhare
beye tevkalA.de bUyük mlkdarı.la ve kuvctıı 
teehlzat mUzahcretlyle dalma yeni ihtiyat
lar atarak Sangrcs mıntakıı.'lında hüctimla· 

nnıı §iddetle devanı ediyor. Dllşman zırh
lı keşif unsurlarını Clıaumont'tın ilerisine 
Gray mıntakıuıınıı ı;Urmeye muvattak ol -
muştur. Kıtruıtımız Mllstcvillnin techlzat 
ve ruıker mevcudu itibariyle falklyetine 
rağcnı<'n dalma kahramanca çarpı§yor ve 
Mlistevllye yılmaz bir mukavemet göste -
rlyor. 

Fransız akşam teblit!i -Bordeaux, 16 a.a. - 16 haziran altşnm 
framız tebliği: 

l3ugUn düşman hllcumları bütün 'h!U'"D 
cephelerinde tekrarlarunıştır. 

Parisln garbında. L'aıı:;le ve Lafcrtc 
Vldamc mıntakalnndakl gn;>Tetlerl mev
zii mukabil taarruzlanmızla durdurulmuş
tur. 

Parlsln cenubu ııarklsinde dU:ımnn llcr
leyl,lne devam etmiş, Melun ve Fontnl
nebleau civarında Sclne nehrini ~eçmlştir. 

Dl.ter taraftan Auxerre'ın ötesine Cla
mecy ve Avalon istikametinde plştar un 
surları aürmUştür. 

ı.ondrc yaylası cenubunda zırhlı ve mo
torlu kollar Dljoıı'un şimal nuntakasına 
ve Gruy'ın nwnba tarafında Baume'a ı.-ar
ınışlıırdır. Hıı!lf unsurlar nehri geçmişler
dir. 

Loralne ve Ala:ıce'da fr-ınsız kuman 
danlı 'ıtıın tııyln etti~ har• k"tler verilen 
cmirl!:!r muclbınco yapılnı-ıkt:ıdır. 

Son iki gündl.! i>lrçok h va muharebele
ri yapılmıştır. BilhnRSıı 15 haziran gtinU 
te~rnen L<'Bleurnnt yalnız kendisi tek bir 
çıkışta beş ltnlyan tayyar<'BI dUşilrmilştUr 
Bunların llçll avcı ve ikisi bombaruıman 
tnyyaresldlr. 

Fransız Hava nezareti tehi.Pi 
Bordeaurx, 16 a.a. - Fransız hava ne -

saretinln tebliğinde ezcUmle deniliyor ki: 

Franaız hava JQıvetlerinc mcrurup cU -
slltamlar cephenin heyeti umumlyesl tize-

rinde şiddetli hareketlerine cln,·am etmiı1-
lerdir Harp ~yyaresi grupları fasıla~ız 
dllşmıın:ı taarruz etmişler, birçok z:ıferlPr 
kazanmışlardır. Zırhlı kuveUer bombardı· 
man edilmiştir. 

İngiliz resmi tebliği 
Kahire, 16 a.a. - İngiliz umumt karar- Sidi Barranlye yapılan ıtalyan taamı -

ırı\hının tebliği: zunda Geklz ölıl vardır. 
İtalyan deniz hava kuvetl<'rlncı alt tay- Knpruza lstihkıl.mının zaptında ahnRn 

yareler dlin Solum'a taarruz etmişlerdir. italyan eslrlrrlnin ad"di sekiz subay ve 
Zayiat :M1sır hudut mlifrezf'slnd('n iki su- 200 aııkC're hali# olmu.,tur. 
bay ve 20 askerden ibarettir. Bunların j Solum, Mısır ile Libya huduılu arasında 
lufla ve depoları hasara u.~nunıştır. kAln k~çült bir ııehlrdir. 

İngiliz hava tebliği 
Kahire, 16 a.a. - tnwuz hava lruvetıe- tır. Bir inglllz tayyaresi a\'dct etmemiştir. 

r1 karar,ıt"Ahı bildiriyor: :Mukalıelebllmısil olmak Uzere dllşman 

İ derhal Sollumun Uz rlne hücum etmiş lııe 
ngtlı• tayyareleri SıJ r • nz V"' Gıaru- de, avcılar tnrnfınd ın kaçmaya icbar edil-

buh mevkılerlnc muv ıff ' tlf h !cumlıır t H nıı,ur. 
yapmış ır. arckltt rsn '. ıç ınotörlll İnl:'lllZ hava kuvctıeri Klsmayu hava 
bir İtalyan tayyaresi 111 ha f':lilmlş ve iki 1 meydıuıına tılıcum cdcrrlt düşmana zayiat 
tanesi de ciddi ı;urette Jın nra u,,Tntılmış- vcrdırmlııllr. 

Alman resmi tebliği 
F!lhrer ~ım.tıml korPp-llh.ı lG an - JG j Yııknri Rllın, Colm:ırın aıırkındn geniş 

haziran tarıh.lı a krrt t l:ılıg: bir reııhcdC'n 'hllrumlnr.ı f:'C('ilıtıi •• tlr. 
Manşden tsvkrc hududuna ltnl!ar hiltlin 1 Harp tnyy:ır<' ve hava dnfl ınllfrezelrri 

alman cephesi muz:ıffrranc- ilcrl<'nıckte - burndn ordunun seri tcrakkJelni kolayl:ıı;
dlr. Matlup dU nıan ileri fRtlknnıetindc ta tırınıRtır Hnrp tayyare teşl'kkl11lı•riı pike 
kip eden motorlO ve motörs ı:r. kıt.-ıatın le- ve nvcı tayyareleri blltlin ccphı'l«rde dt\.'J· 
raatı bllyllktlır. Ekscri)'o. bitkin kar.ati manın ged mliM'cnUıtınıı. kllllc halinde atı· 
dU,manın ötesine geçlyorlıır. Esirlerin sııy lllTUZ cyleınlşlcl'dlr. Bir çok yerlerde ntı. 
ıaı gitgide artmaktadır. lnn bombalarla kollar dağıtılmış ve demir 

Tayyarclerlml7. Lolrc'c clo nı çekil - yolları mllnllkall\tı inklt.ruı ujtratılmıştır. 
nıekte olan dUşmo.nı şosckrde d mlryol • Otuz kadar Trene lııabetlcr olmuş vo 
lannda fruıılıı.sız bombardıman etmektedir. mUteaddlt mühimmat treni infll{ık eyle -

Parlsln şnrkındn \'e yakan l\fnrne m•n
takuında kuvetll zırhlı kıtalan durmtık • 
aızın cenuba doğru llcrlcmrkt<'diı. Lan~rcs 
yaylMı açılmıştır. Sarre'drn vr Rlhn'dcn 
(ekilmekte olan frnnııız kuvctkrlnln rlc:ıt 
hattı bu suretle krsllmlstlr. 

fmlııtir. 
Dll.,manın havadaki mecmu 7.alyatı dtin 

40 uı .... yareye balig olmuştur. Bunların 12 
si hava muhnrebelcrlnde dokuzu dafi top -
lnrlylc ve mlltebnldı.ıl de Y<'rde tahrip edil· 
mlştlr. Bizim tayyarelcrlmlzin yedisi dön· 
memlştlr. 

Verdun m<'\'kii ınustnhkeml ve blltlln Deniz nltı gemilerimiz yeni iki muvaf-
kaleleri alınmıştır. ı.onguynn mıntakıısın- !altlyet bllclirmlşlerdlr. Dlr drnlz altı 12 
dakl kuvetll lstihkA.mlnrda k<'za alınmış • ı bin tonllotolulc dolu bir nııltllye gemisinin 
tır. torpillendiğini hnher vermektedir. 30 ına-

Sarre mıntakasında, 'Mawnot hattı A - yısta bir d<'nlznltıdn 14000 tonluk bir lngl-
:ıroıt ile Sarrablen arasında yarılmıştır. lljt muavin kunıvazöörlinü torpillemiştir. 

İtalyan harp bülteni 
Roma, 16 a.a. - 5 numaralı ordu büıte- ı rlmiz, gittikçe kesit' ve cesaret verici ne

m: İtalyan kararg!hı umumisi tıırafındıın 
1 

tlcclerle fııallyeUcrine devam etmektedir -
tebllf edilmiştir: ler. 

Alplar hududu boyunca istikşaf hnre· 2 numaralı bültenimizde blldirdlğmlz 
kAtımız. hPr tarafta hududun ötesinde in- . 
kifaf etmektedir. Dlışman muvaffakiyetsiz ve lnglllz radyosunun da teyit eyledltı gi-
olarak mukavemet etmiştir. Birkaç esir ve bl Kalypo lnglllz knıvazörünUn zıynın· 
otomatik ailAh ellmize düşmliştllr. dan başka torpldolanmız muzaffer bir hü· 

Akdenlzde, bahriye ve tayyare kuvetlc- cum esnasında bir de tahtelbahir batırmış-

ULUS 

Ticaret Vekilimizin 
İstanbul'daki tetkikleri 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Ticaret 

vekilimiz B. Nazmi Topçuoğlu bir· 
kaç gün kalmak üzere İstanbula gel
di. Yarın mıntaka ticaret müdürlü· 
ğünde ve vilfiyette fiyat tespit ve 
murakabe komisyonunun mesaisiyle 
ihtikarla mücadele işleri hakkımla 
malCımat alacaktır. Ticaret müdürlü· 
ğü limon muhtekirlerini tespit etmiş
tir. Yarın komisyonda vaziyetleri tet· 
kik edilecek ve suçları tebeyyün etti
ği takdirde mahkemeye verilecekler
dir. 

Askeri vaziyet 

Muntazam ve hôdisesiz bir şekilde 

Sovyetler Litvanya Yı 
dün işgale başladılar 

(Başı 1. inci sayfada) 

Lıtvanya hariciye nazırı Urtısye nezdinde 
ti.tideki teşE'hbllste bulunmuştur: 

Sovyet lııikümeti, mutalebatınrn tahıık
lmkıınun iptidai bir $art makamın<ia oldu
r.u ve henüz Sovyet - Litvanya karşılıklı 

yardım muahedesinin namuskirane bir su
rette riayete imkan bulunmadrğı kanaatin
dedir. 

( ____ 
TUı.Kİ 

-( Rodyo ı u ,;ı:yon 

TÜRKİYE Hadyo u " 
- ( J)alga uzull 

164S m. 1&2 Kcs.fl 
31.7 m. 946j Keş./ = 
19.74 m. 1519l'ı Kes 

PA:.Aı T : l 
12.30 Program, v e: meınl 
12.35 AJiUlS ve mctco 
12.50 ?lı.izık· m u .teli 
1330 14.0J Mü.ım . }ı3f f 
18.00 Program, ve rr.eın i' 
lS.05 Muxık : ı-rnn erto ( 
18.30 J!I ı. : r • , c'.1' 

Bir tnrnftsn icra komitesi reisi Molo
tof ile dlğcr taraftan Lltvaııya ha.,vekili 
Mcrlds ve hıı.rlC'lye n:ızırı Urbys orasında 
sun znm-ınlarda :Moskovad!l cereyan erlen 
no.Jctaln:u:ar teatisinden sonra sovyet hU -
kümeti ıuı.ı.r,-ıdaki vAkıalan tesbit edllmlp 
telı\kkl eder: 

Sovyet hükümeti, Litvanya hükümetin _ (İbrahim Özı;rur) 
den 15 haziran sabahı saat 10 a kadar cc _ 19.10 .Muz ık. Ça aı· r: R 

Asker kaçırma hadiseleri vap bekler. he, Cevdet 1 o 3a 

I - Okuyan: Sadi 
Bu tarihte Litvanya hükümetinden ce - ı - D ı l K P aH an 

Sovyet • Litvanya kal"ljılıklı yardım mu- vap alınamaması yukarda gösterilen Sov - 2 - Zeki A f - d, .. 11,_~,,1 
ah dnıl muclblI!ce lrnunklamskta ol"D ı:ıov- yet birliı:.i mutalebatını tııtmin etmenin (Ailem tıh.ını lcııd 1 yet kıta tın,1 mrmıup ask rl rin Litvilnya 3 - Zekı Ar,f -
mnkamntı tarafını.lııtl Llt\anya arazisine reddi gibi telakki edilecektir. (Açıldı bahçe e gıı 

(Başı 1· ınci sayfada) birkaç 1 açırnvı. h idlecai t ~ 1 ' h · U b · 4 - Sel. ı>ınar • 11 Bunun sebebi daha ziyacie Parıs'i . . ' ve sovye c.f'v e· ıs umın s.:ıbahı saat 9 da t sıs, Mo -
ış· tının ask• rl sırları o Tenilmek kastiyle 1 t S hükü . f d k deh g ' nlıirı v.:ı · b 

gal eden ufak cüzütamların bir kıs- bun1arın işlccnre edilmeleri, Llt\'anyM:ı 0 ova, ovyc:t. met~. ~~ra 1~ an onu- 5 _ s. h.aynak :.ı. 
k 11 l 1 J E b"" 1 bulunan .sovyct kıtn~tmn mensup askerle- lan şartların, Lıt\•anya hulmmetı tarafından (Kar§rda kara yo~ 

n~~nın u anı mı!i. 0 ması ır. n u- re k.1rı;ı ynpılcın bu harek ıtla. Lltı:anyn kabul edildiği cevabını getirmiştir. II - Okuyun : Me P 

yuk alman gayretı Champagrıe ovala- m!\knmntı, sovyet kıtnntının Lltvaııvnda ı - Ruıen Kam: k 
rıııda ve Clıatcau - Thierry civarında ikametini lınl:flnııız kılmıik ıı:ıt n•lıılcrtllr. letonya'nın vaziyeti 2 - Mııstnfa Nah•· 

1 tu F 1 · lı" . . Sovyet kıtaatın·ı hizmet ed• n birçok (Gofsumde açııınıt) ? ~uş r. .ransız ar rıcat t<ı ıyesını llh•enynlıların tflvklt ve t cemmü kımpla- Riga. 16 a.a. - D.N.B. : Resmi Lctonya 3 _ Udi Ahmet • 
ıttıhaz etmıye mecbur olduklarından rınn sevki gibi son zamıı.nlartla t lterUı· c· ajansı bildiriyor ki, Lltvanya, Estonya ile (Gonince ben ı;cnO· 
zorluk içinde bulunuyorlar. den Mdtselcr de bu h<ıl ı> IJ"had .. t etmı-kte- Letonya arasrndaki bir teşrinisani itti fa - 4 - .•.•• karcıgar 

N . dir. nıı 'Vnk'llar. Sovyctıcr BtrJl15-lyJe akte- k · · ~k i · v k ld ka akt ) evyork, lG a.a. - Columbıa Bro- d:lı n knr,.ılıkh ya.rdını muahrd !'ini Llt- ·ına ıştır" etmem ıtır. e bu üç Batu a ım ç an · rı. 
d C · ,. B d · devleti ara11ında hiç bir muahe:le yoktur. 1945 Memleket saat aya a , astıng ın or eaux muhabıri tel- \':ınya hllklımrtlnlrı knb:tC'a bozcl ı,!?lınıı, ve tı:oroloji haberJeridl 

grafla bildıriyor: Lltvanyc.'dn bulunnl:! eon··"t gl'.rnlzonlnn· Yakılan hudut !:ıarakolları 20.00 Mıizik: halk turkul 
"F .. •. .• .. na bir tC"cnvllz lın:ı:ırlamRkta buhnduğunu ları (Sarı Recep) . ., 

ransız sozcusune gore alınanlar gıhtcrmrktcdlr. ı.etonya aj:msının bild"rdigine göre, Ab- 20.10 Müzık. Çalanlar: .. 
Majino hattına karşı yaptıkları geniş 2 - Sovyetler Bırlif.iyle l.ih·anvn arn - rc:nc civarın.da Mıılenki hudut {<-arakol bi· Çagla, Ruşen Kanı. 
harekete biıtün tanklarını sokmu•·lar- sında kuşılıklı ynrdı:n muaheıl s·nııı im - nalnrı di.ırı sııbah yanmış olarak bulunmuş- hat Özdcnses. 
dır. Paris cephesinde Fransıziar ~en.... 7.asını müteakip Litvn."lya hlikıimetı, Leton- tur. Bir kadın ve bir çocuk ag"ır surette ya. 1 - Arıf bey - suı 

E · b" • • · ·c k ı d pusuna ermek uzere ha doğru çekiliyorlar. Almanlar Pa- ya ve stonya ıle !r 8•5 ':~rı. ıttı 3 a : tc c- ralanmıştır. 11 hudut muhafızı kaybolmuş- 2 _ Neyzen Riz• • 
ris yakininde durmuşlar ve takip et- rek Balt'.k antantı ısmı ver .ıen ve - evelce 1 tur. Keza mliteaddit ev de tahrip olunmuş- (<;aldırıp çalgıyı). 

. 1 yalnız Lıh•"nya ve Estonya nın ba&lı bu • tur. General Deletenin riyaseti altı"l:ia bir 3 - Mustafa Nafi•• 
mıyor ar . ., ı d ki k • · "f k ·· d ı · (S b h ,,ı 

F 
. . un ıı arı as erı ıttı 'I rı uç ev et aı asın- tnlıkik komisyonu Moslenkiye hareket et - on a ar goncası . ..,,,,, 

ransanm cenubu §arkısınde da bir nske•i ittifaka tahvil etmiştir. miştir. 4 - Arif bey - suzı 
alarn1 Sovyet lnikiltncti bu ittifokın Sovyetler me elemi derdinı). 

S - Refik Fersın • 
Bordeaux, 16 a.:ı. - Fransa'nın ce- Birliği aleyl.ine matuf oldıı,.unu tesbit e- (Canın kimı ıstc•sel· 

nup şarkisinde gece yarısı aiarım işa- ti ilmi~ ~clr!~de:· ı.~tvnny 'nıl" bu askeri itti- Bulgar Ba re' i' j diyor ~i : 20.30 Konuşma: (Be:len ti 
reti verilmiştir. f~l:a ıltıhakı ii.zerın_e ~ovyctler~.en haber • 1 namesine nataran 

Ar ıJ tl k it l il b. l"kt sız olarak temın eı.lılmı~ olan Lı.v3nya. Le- ~-~ aençlik kulıiplerı). JJ. 
na u u a ya e LT l e tonya ve Estonya e~kan:harhiyei ıımur.ıiye- ı B 1 . 1 h törü General Cemil 'f 

harp edecek lerı arasır.daı;i irtibat kuvetlendirilm:şt:r. U ga nsta n §U 20.45 Muzik: fasıl heyet· 
Tirana, 16 a.a. - Stefani ajansı bil- 21.10 Konu~ma (fen \'e tJ 

diriyor: Sovy,.tlnrin trhammül b •. taraflı kta n 21.30 Rl'-iyo gazetesi: ltfıJ 
d ve nik tarafınd~n. 

Arnavutluk faşist meclisi Arnavut- 1 e cmedil~leri İ.§ 21.45 Konser takdımi: }tal 

luğun İtalya yanında harbe girmesi ı Bu 8 .,kcn ittıfakın orgil.llı olan "Revue, 1 k ken; ve m'.lz k: rll 
h kk .ı k" k ayrı mfyQCQ ($ef: H. l'erıt Al!!• n ınua ı an un l.1yıha:ıını bugün Ealt que' ın 1940 d:ınberi ingilizce. fran - ı - M. Mııssorg k1: 
ittifakla kabul etmiştir. srzca ve almanca nesrejilnıekte oldugu da nayırı. 

lskenderiyc'de alarm ına:Um çlur. Sofya. 16 a.a. - Brum şehrinde ?
23 

iı- Rimsky ·Kor~ 
İskcndcriyc, 16 a.a. - llu5ün saat But ı bu v:ıkıa!nr tıı.roıfeyne her hangi (garbi Bulgaristan) söz söyliyen baş- ~ · O ri .e~~:l-ett S'l"ht !:r&_ 

' , . ·r k h . ı • • d .k. 1 1 , ı aa • e a (f 13.30 da 38 dakika süren ha,_;a hucu- 1 bır ıttı t mua eucsı a : ını veya a ·ıt er-!' vekil Filof, Bulgaristan'ın harbın bi- yo. nukut borsasr 
mu iı> .. : ti verilmiştir. Kalabılık plaj- ı den biri aleyhine miıtcvrcc•h koalisyonla- diyetindenberi kabul etmiş olduğu bi' 22.50 Müzik: C37.bnnd (Pi~ 
l:ır sı • .le boşalmış ve fakat tehlike rıı işti~ıik'. meneden, Sov~e~ • L~tvanya' taraflık ve sulhperver politikayı ta -

23
"
25123

•
30 Yarınki,. ~r:'" 

geçince halk tekrar plajlara dömmlş· ~~~~lık 1
• ~ar ~11~ ın~t~~ lesı~ı '. . Lı.:vıınya kip etmekte devam eüeceğini beyan __ , !~GtLtz RAI>fO 

tür. kumd~tııı;ü .~ ..:ıcba ı ı as cttıı;ınılg.oster - etmiştir. Bütün memleketlerle, V<: bil· İNGİLİZ Hady~ Şlrkettıst'_, 
H I al• l J me \e ır. tun u, ovyct - Jıtvanya h k I l d . • b" . "l~f Broadcaattng Corporatiodt~ 

ava a ıyeti O ma ı muahedesinin ihlali ve Litvanya hüküme - as.sa omşu arı~ız 8 . aı~~ ır ~tı " !erde haber neeriyatı proıcı-·1 
l..ondra, 16 a.a. - Hava nezareti tinin Sovyet Rusya'ya karşı vaki hasmane halınde yaşamak ısterız. Boyle hır po Ankara 

ıildiriyor ki, hava şartlarının müsaa- hareketleri bilindii'i gıbi kendilığinden Vil- litikanının iyi neticeler vereceğini Ü· Saatiyle 
lesizliği dolayısiyle son yirmi dört no şehri mrntakasını veren Sovyet Birlii'i· mit ediyoruz demiıtir. r:J'iJt~CE 2i~g 

saat içinde hava faaliyeti mahdut kal- nin fevkalade hayrihahane ve Litvanya ıı.oo 
mıştır. !c:hindekı aiyasete rağmen meydana gel - 13.30 

mişlerdir. Sovyet hükumeti ooyle bir va - M ı r ld d • " 15.15 ,,,.,, 

!ardır. 

Hjı\'n ordumuz her tarafta aynı zaman
da teşebbll il ele nlınıı;tır. Fransız hava üs
lerine, KorBlka llm, nınn ve Bunın tcrsa. 
nesine karşı muvnffaklyetıe neticelenen 
bonıbıu·dıınanlo.r ynpılmıştır. 

Fraııımrıın crnubundn Cannct - dcs. 
l\Inurcs hm·a llmuııınn karşı yetmiş tayya
renl n lştir{ıkiylc g<'tıl!I bir taarruz ho.reke
tl yapılarıık bir kısmı şiddetli hava mııha
re bcleri ııde, bir kısmı da ycrı.lc olmak U -
zere 40 düşman tayynrest lnıhn edilmJıı, 
bllylik hlr cephane deposu berhava olmuş
tur. Birçok yangınlar çıkmışhr. Düşman 
tayyare dıu'I bataryaları aaynnıdlkknt bir 
faaliyet gostcrml!}lcr, bC§ tayyarcmlz dön
memiştir. 

Şimali Afrlkada. birçok tankların mu -
zaherctıyle Sidl - Pzei istikametinde ta
arruza tı;ııebbüs eden inglllz kuvetıeriyle 
şiddetli harekılt cerı•yan ctmlııtir. Mıısaua 
üzerinde fül lnglllz tayyaresi fülşürutmilş· 
tür. 15 gccee( dll ınnn mutat hücumlarını 
yaparak Ccnova üzerine birkaç bomba at
mıştır. Birkaç sivil öJmllştür. Cenova hava 
dflfi batnryalan tarafından dört dü§mD.D 
tayyo.resi dU.~ürUlnıüştür. 

ziyetin daha ziyade devam edemiyeceiini ela=-csas ın a ığı le bnleri .. ~ gg 
taY..dir eder. : 23:45 

Sovyet hıikümetl, Yunan milleti (Ok iyi karsıladı FRANSIZCA 14.15 
1 - Dahiliye nazrrı Skucas ve emniyet .. 23.00 

departmanı şefi Pouvelaitisin Litvanta -
dnki Sovyet garnizonu aleyhine vukubulan 
tahrikatın doğrudan doğruya mücrimi ola
rak mahkeme edilmesini, 

2 - Litvanya'da, Sovyet - Litvanya kar
şılıklı yardım muahedesinin namuskarane 
tatbikını temin ve bu muahede diı:imanla -
rını azimle tenkil etmiye amııde ve mukte
dir bir hıikümetin derhal te$kil edilmesini, 

3 - Sovyet • Litvanya kar&ıhklı yardım 
muahedesinin tatbikı imkanlarını temin ve 
Litvanya'da Sovyet ,garnizonlarr aleyhine 
vuku bulacak tahrikfi.ta mani olmak için 
en mühim Litvanya merkezlerine yerleşe. 
cek kafi miktarda Sovyet kıtaatınm Lit -
vanya topraklanna serbestçe geçmesinin 
temini müstacel ve mutlak surette lüzumlu 
olduğu kanaatindedir. 

Atlna, 16 a.a. - Bnşvekll B. :Metaksaıı 
tarafından tatbik edileceği blldlrllen ha· 
vaylcl zaruriye lstlhlA.ktndeki takyldat ve 
bunlann nıUbayaa.sında vesika usulünün 
lhdrı.ııı, hUkUmetin gayretlerine yardım et
menı n lUzumunu hisseden yunan milleti 
tarafından tam bir disiplin fikriyle kar§ı
lanmıııtır. 

Harbin Yunanistan için doğurabileceği 
mllşkiılflttan memleketi, ılmdlye kadar 
lrnnıyablldlğlnden dolayı, milletin hllkil- I 
mete medyunu şllkran olduğunu blltün ga- , 
zeteler yazmaktadır. 1 

Buglln iaşe yollannın kesilmiş bulun -
ması hasebiyle, ihtlyaçlan gittikçe mem -
lcketin istihsal kabiliyetlerine intibak et
tirmek zarureti bulunmaktadır. 

Gazeteler, aynı zamanda. lıletakaas hU· 
kUmetlnln son seneler zarfında sart:etmiş 
olduğu bllyUk gayretleri ve gelirli l§ler 
programının tatbikinde gösterdiği lnkleatı 
tebarüz el!tirmektedlr. 

Bugün 

ULUS SinentO 
2 Film bi~ 

14,30- 17,30~,ı 
Şahane 1111 

Grace Moor ve f rorJİ 
16 ve 19 ~ 

Coşkun sil"' 
'PARAMONT düıtY' 

Gizella, genç adamın yüzüne 

~ttı. 

Neye gülüyorsunuz? 

lstırabınızın büyüklüğüne. 

- İnanmıyor musunuz? _,j 
- Ne ise, şimdi bunun münakaşasını yal"""~ 

vardı. Yüzünde kederden ziyade neşe farkediliyordu. 
Hayalinde onu, daima keskin bakışlt, irade sahibı biı 

erkek gibi canlandırmıştı. Bu delikanlının ise, gözleri 
aiızgün, yüzünün hatları bir kadın gibi yumuşaktı. 
Elleri de yumu§ak ve sıcaktı. El sıkmıyor, adeta elinı 

karşısındakinin avucuna bırakıyordu. Bütün hareket· 
lerinde, erkeklikten ziyade kadınlığa kaçıyordu. Göz· 

leri mavi, burnu muntazam fakat bi~az iri, ağzı geniş 
çc, dudakları kırmızı, dişleri çok düzgün ve beyazdı 
Güzel ve yakışıklı bir gençti. Konuşurken, sesinde 

tatlı bir ahenk vardı. Elbiselerinden dışarı doğru hoş 
bir parföm kokusu yayılıyordu. Zengin bir aile çocu· 

iu olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. 

Yazan: Mihaly FÔLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TôROMKONEY -31-

ğiliz. Bizim de istediğimiz, daha doğrusu ~ 
da istediği ıstırap çekmemenizdir. VaziyetJ 

gibi kabul ediniz. Maria, diyor ki; daha ço" W 

Henüz hayatı hakkında bir karar verebile~ 
değildir. Beklesin, belki bir gün bu rüyası~ 
kuk edebilir. Fakat, bu bir vait değildir. SP' 

Tanışır tanışmaz, hemen &öze başladı: 
- Burada durmıyalım. Konuştuklarımızı bir iJi· 

den olur beİki. Arzu ederseniz bir pastahaneye gide· 

lim. Kahvaltı ettiniz mi? Ben yapamadım. Şimdiye 

kadar böyle erken bir saatte randevuya gitmemiş· 

tim. 

Gizella, itiraz etti : 
- Bu bir randevu değildir l 

- Biliy<?rum, ağzımdan öyle çıktı. • 
- Demek, sık sık randevulara gitmek idetinizdir 

öyle mi? 
- Eskiden gidcrdim. Fakat, güzel yıldızı tanıdık· 

tan sonra hiç bir kadınla alakadar olmadım. 

- Maşallah pek erken başlamışsınız? 
Gizella, cüretle delikanlının gözlerinin içine bak-

tL 
Genç adam, bu bakışların tesiri altında gözlerini 

başka tarafa çevirmek mecburiyetini hissetti. Biraz 
austu. Sonra neşeli bir tavırla Gizella'ya döndü: 

- Güzel yıldızdan ne haber? dedi. Her halde be

ni reddetiğini söylemeğe, bu kara haberi vermeğe gel· 

diniz değil mi? 
- Bunu nereden tahmin ediyorsunuz? 

Kayıtsız bir tavırla omuzlarını silkti: 
- Ne bileyim ben. içime öyle doğdu. Hem, zaval

lı bir üniversite talebesinin, babasının parasiyle ya

fly&n bir gencin, büyük bir gazete patroniyle, zengin 

bir kontla boy ölçüşemıyeceğini biliyorum. Fakat, bir 

tecrübe ettim. Muvaffak olursam ne ala, olamazsam, 

o takdirde ... 

- O takdirde? 

- İşte, meselenin asıl ruhlu noktası bu ya. Bida-
yette adam sen de olmazsa olmaz, diyordum. Ucunda 
ölüm yok ya. Elbet bir başkasını bulurum. Fakat, 

zaman geçtikçe işin rengi büsbütün değişti. Ondan 
başka hiç bir şeyi düşünemez oldum. Bu aşkı müs
bet bir neticeye ulaştırmak bende bir idefiks haline 

geldi. Kendi kendimi, bu işte muvaffak olmazsam, 

hayatta da muvaffak olamıyacağıma inandırdım. Be
nim için bu aşkda muzaffer çıkmak hayati bir me

sele oldu. Babam, benim hukuku bitirerek avukat ol
mamı, siyasi hayata atılarak mühim bir devlet adamı 
ye~işmemi istiyor. Onunla bu hususta münakaşa et· 
miyorum .. Fakat, çok iyi biliyorum ki; ben hi; bir 

zaman iyi bir avukat, mükemmel bir devlet adamı o
lamam. Ben, bü~bütün başka kabiliyette yaradılmış 
bir insa:um. Bir pıyes yazmağa başladım. Fevkali:ie 

bir piyes. 'Ririnci perdesini bitirdim. Alt tar.thnı bir 

türlü yazamıyorum. Çünkü; ne zaman yazı masamın 

başına geçip de, elime kalemi alsam, önümde:.d ka

ğıdlar alev, alev yanmağa başlıyor ve alevlerin orta· 
sından Maria'nın başı yükseliyor. İşte o zaman, yazı
yı bırakıyorum. Ve onunla konuşmağa dalıyorum. O

na saatlerce hayatımı anlatıyorum. Piyesi onun için 

yazdığımı, bu piyeste bat rolü ona vereceğimi ve bu 

piyesin kendisini şöhret ve servete eriştireceğini, sa· 
kallı aşıkiyle, haydut kıyafetli kontun pençesinden 

kurtaracağını söylüyorum ..• 
Genç adamın, tavırları ve sözleri Gizella'yı adeta 

sinirlendirdi. Dudaklarını büktü: 

- Bakalım Maria, onların pençesinden kurtulmak 
istiyor mu? 

- Gayet tabii. Böyle•ilahi bir kadının bu tip er
keklere aşık olmasına imkan yoktur. Her halde bazı 

zaruretler onu, bu münasebetlerin devamına mecbur 
ediyor. 

Hafifçe Gizella'nın kolundan tuttu: 
- Burada ayak üstünde durmıyalım. Pek yakında 

w.izel bir pasta salonu var. Oraya gidelim. Mevzu çok 
enteresan olduğundan belki biraz uzun sürer. 

Yan sokaklardan birinde, büyük bir apartımanın ka
pısı önünde durdular. Gizella, kati bir lisanla: 

- Çok aldanıyorsunuz mösyö Vilmoş, dedi. Ma
ria'nın, kimseni nelinden kurtulmağa ihtiyacı yoktur. 
:<entlisine ikı bUyük ve zengin adam kur yapıyor. 

Bunk.rın her ikisi de ablama evlenmek teklifinde 
bulunmuşlardır. Ablam, tabii birini terci edip onunla 

evlenecek. Sizin kendisi için çok fazla ıstırap çek

diğinizi zennettiğinden beni gönderdi. Ve hakikati 

anlatarak sizi teselli etmemi istedi. Halbuki; sizde 
ıstıraptan eser bile göremiyorum ... 

- Teesaüf ederim, madmazel. Istıraptan çılgın bir 
haldeyim. 

anlamayın. Bu ... Bu ...• 

Kızardı. Cümlenin altını toparlıyamadı. 

Vilmoş Loşonsi, dudaklarında mağrur 

sümle ona bakıyordu: 

- Yani? 
Gizella'nın gözlerinde nefret parladı: f 
- Sizi aldatıyor 1 Sizinle oyun oynuY"' 

- Benimle oyun mu oynuyor? Yaf... , 
nüz bir talebe olmakhğım, zengin ve şöbt~ 
bir insan bulunmamakhğım ona bu hakkı ~" 
le mi? Acaba ben, bir prens olsaydım? BiiYi1 ,_. 
!ere. nihayetsiz servetlere sahip bulunsa~_,. 
man da beni redder miydi? Gazete patronU11 ~ 
tan •14z geçmez miydi? Herkesi bırakıp ı,eıı 

• den :<oımaz mıydı' Zaten böyle kadııtl•' 
kendisini sevmezler. Onlar, erkeklerin u)f 
mevkilerine, kendilerine temin edecekleri 

1 ııt 
ta itıktırlar. Erkek kim olursa olsun, ~~u;, , 
yoktur. 1ıte bu büyük bir haksızlık degıl 
d

. , 
ır. ~ 

- Maria, hakkında madam ki; bu ur• ..., 
veriyorsunuz, o halde onu niçin seviyorsuıı 

- Seviyorum. Çünkü; aık ırantık .,e tfJ 

tanımaz. ~fi".. 
- Maria, sizin kendisini sevmenizi i~t . .,, 

olmazaa timdilik bu aşktan vaz geçınenııı 

yazmamanızı rica ediyor J 



Müttefiklere 
~er t r flan 
• 
ıane geliyor 
a. 16 a 
afında .a. - Londra belediye 
ıı har n kızılhaça toplanan ia-
. ta iO b. . . '· 1. 
ır. Bu ın ıngılız ırası 
lira suretle iane yekunu 

c llıiı~: baliğ olmuştur. Son 
a \'ard ear namlarla verilen 
i el ır. 
IJ iıta 'el 
i" 11 an Fransaya 

a, ı~'1derilcn iane 
t.'ra:ısaa.a. - Hindistan umumi 

re· • laJı g. ısıcUmhuruna aşağı-
'la ondenniştir: 
. OtduJ 
r ha arının şanlı destanına 
tan Yranlık duymaktayım. 

4z.p hPrensleri ve halkı ara
edefı · • • S0o b' erı ıçın toplanan 

Otdus ın .rupyeyi ayırarak 
larıd u lehıne muvafık göre-

't ltrc: kullanılmak üzere hibe 
~ h Yabım.,, 

Zehirli gaz kullanan 

Japon kıtalar1 

kuıaflldı 
Çunkln&'. 16 a.a. - Geçen cuma glınU 

Hupeh vllAyetlnde Han nehrini boğucu 
gazlar kullanarak topçu hl mil) esinde geç
mlı olan japon kıtaatı Halangyangun 20 
kilometre cenubunda kAin Uehlarnais ile 
iııeng ara.eında ihata edilmletlr. 

DUşmıuıın vaziyeti fcvkalAde nAzlk te
IAkki edilmektedir. ÇUnkU Çilllrr nehrinin 
iki tarafında düşmanın geçlelerinl yaptığı 
birçok mühim noktalan istirdat etmi§ler
dlr. Japonlar Hıın nehrinin garbında zayıf 
istinat noktası elde edebilmek için bin ka
dar asker feda etmt lerdir. 

Central Nevs Çin ajansının Fancheng
dekl muhabirine göre Çin kumandanlığı 
vaziyeti tam bir itimatla derplıı etmekte
dir. 

Aynı zamanda Han nehrinin tıark sahi
linde, çlnlller, Hupeh 'vllAyetlnln ol malinde 
cereyan etmlo olan muharebelerde birçok 
defalar elden ele geçmıı olan Tııaogang'ı 
istirdat eylemiılerdlr. Japonlarırı 600 kişi
lik dflmdarları tamamlyle imha edilmlettr. 
Çinliler lleri yürU;yüalerine devam etmek
tedir. 

"OBSERVET,, diyor ki: 

ULUS 

1 MfLLI MUDAF AA VEKALETi / __ A_._L_E_V_A_z_ıM_A,_M_IR_L_IC_J_, 110 ton elektrolit totya almaca.k 
Askeri Fabrikalar Umum Mudurlıigü 

Sıhiye ecza aa'Ddıgı alınacak Sığır eti ahnacak Merhz Satuı Alma Komisyonundan : 
Tahmin edılen bedeli (110.500) llrıı. o -

lan 170 ton elektrolit tutya Askeri !abrl -
kalar umum müdurlUğU merkez satın al
ma komisyonunca 1. s. 1940 perııembe ı;U
nU saat 16 da kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname <5) lira (53) kuruıı mu
kabilinde komisyondan verlltr. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (6775) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkOr gtlnde 11Ut on 
be~e kadar komisyona vermeleri ve ken -
dılerlnln de 2490 ~ayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vcsalkle komisyoncu olma
dıklarına ve bu iııle alA.kadar tüccardan 
olduklarına dair tıcaret odası vesika.siyle 
mı-7.ld~r gtln ve saatte komisyona mliraca-

111. M. Vekfıleti Satın Alma Komisy o-
nundan: 

se-
san-

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 
k!z lira olan iki bin tane sıhiye ecza 
dıgı muteahhit nam ve hesabına 24/h 
ran•!J40 p:ızartcsi ıünu saat 11 de Ank 
da M. M. V. satın alma KO. da açık 
siltme suretiyle satın alıııacaı;ından 2 
liralık ilk teminatları ile birlikte eks 
me &:Lin ve saahnda mezkur KO. da 

azi-
ara-
ek-
720 
ilt-
bu-

lunmaları. (2b57) ı270 1 

Ark kömürü alınacak 
: M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 
altı lira olan 5.000 çift ark komiırleri 

(6) 
pa-
161 zarhkla satın alınacaktır. Paz:arlığı: 22 

940 cumartesi gı.inu saat 11 dedir. Kati 
minatı: 4.500 lira olup ıartnamcsi: 150 
ruşa komisyondan alınır. Taliplerin mu 

te-
ku-
ay. 

en vakitte M. M. V. Sa: Al: Ko. da bu-
lunmaları. (2879) 1288 9 

Benzin alınacak 
: 
ti-

M. M. Vekaleti Sntın Alma Ko. dan 
Hepsine tı\hmın edilen fiyatı: 49.000 

ra olıın tenekeleriyle birlikte 140 ton b 
zin pazarlıkla satın alınacaktır. Paza.r 

en. 
hğı 

a-
ev-

20 6 940 perşembe gunLİ saat 11 dedir. K 
ti teminatı: 7350 lira o!up şartname ve 
aafı 245 kuruşa komis7ondnn alınır. Tal 
!erin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 

ip. 
AI: 

Ko: da bulunmaları. (2880) 128 90 

Ankara Levazım Amirliği Satın AI. 
Ko. dan: 

1 - 360 ton eığır etinin pazarlığında 
teklif edılen fiyat pahalı görUldUğündcn 
tekrar pazarlıkla ekslltmeııl 19. 6. 940 sa
at 115 te Ankara Lv. Amirliği 11atın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - lfuhammen bedeli 111600 lira tik 
teminatı ~830 liradır. Şartnamesi 558 ku
ru§ mukabilinde komisyondan alınır. Ka -
nunl ve tlcaret oduı vel!ikalarlyle belli va
kitte komisyonda bulunulmuı. 

(2900) 12932 
Sade yağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satrn Alma 
Komisyonundan : 

1 - 115 ton u.de yağı kapa/r zarfla ek
siltmesi intaç edilmediğinden pazarlıkla 
eksiltmesi 21-6-94(} saat IS de Ankara Lv. 
l.mirlili s.ıtrn alma komisyonur.da yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 149500 lira, ilk 
teminat.r 8725 liradır. Şartnamesi 748 ku -
ruş mukabilinde komisyondan alınır. Ka -
nuni ticaret odası ve bu işle mesgu/ olup 
bu mikdar teahhüt yaptrtrna dair vesika -
/arla belli vakitte komisyona murauat e -
dilmesi. (29J2) 12940 

ASKERlFABRIKALAR 

atıarı. (2S87) 1293• 

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

kıtaat ilanları 

Kuru ot alınacak 
Edremit Satrn A ima Komisyonundan: 
1 - Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı 

için 528 ton kuru ot alınacaktrr. 
2 - Muhammen bedeli (21120) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1584) liradır. 
4 - Eksiltme 20-6-940 günü sao.t 10 da 

yapılacaktır. Teklif mektubu saat 9 a kadar 
teslim sonra mektup alınmar. 

-S-
dairesince verilmek ve aa.ir mah:('me ve 
blitün loçihğı müteahhide att oın1nk Uzere 
Urla kazası merkezinde 100, .dı:rgamanın 
Kınık nahiyesi merkezinde 40. Kınık na
hiyesine merbut Dündarlı köyünde 40, 
Zcytlndag no.hlyesi merkezinde 15, Sığan-
cı köyünde 26 ve Dikili kazası merkezinde 
30 göçmen evinin inşası 2490 sayılı arttır
ma ve eksiltme kanunu mucibince 6. 6. 940 
tarihinden itibaren 15 giln müddetle ve 
kapalı zarf usullyle mUnakuaya çıkanl
mıotır. 

2 - Yaptınlacak evler 8 No. 1ı kArgir 
tiptir. Urlada yapılacak 100 evin beheri 
59 lfra 4S kuruştan muhammen keşif be
deli mecmuu :!99t8 Ura ve diSerlerının be· 
heri 475 lira 78 kuru~ta.u ceman 71&42 lira 
18 kuru§tur. 

3 - Bu inoaatın umumu birden ihale e
dileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir. An
cak gerek umumuna birden gerek birkaç 
mevkle talip olanların yukarıda mevki ve 
adetleri yazılı inşaat ycrlennde yapılacak 
evlerin mecmuu üzerinden her yer tç!n 
ayrı ayn tekliflerde bulunmalan oarttır. 

' - İhale 21. 6. 940 gUnU eaat 10 da İz· 
mir isk!ıı mildlirlllğtlnde miltQekktl ko
misyon tarafından yapılacaktu'. 

:S - 1steklllerfn ~ 7,5 dan muvakkat 
temlnatlarlyle 2490 sayılı ktuıun hUküm • 
!erine göre icap eden vesaik ihale gllııll 
muayyen eaatten eve! komisyon relslltfne 
makbuz mukabilinde verllecektlr. Posta 
Ue gönderilmesi ha.llnde vuku& gelebile
cek teahhur nazarı itibara alınmıyacaktır. 

6 - tısbu inşaata alt plAn ve evrakı •&
lresı her gün İzmir isk!n mUdOrlllğüııd• 
görülebilir. (2087/2718) 12719 

lntaat münakaaası 
ta cıva ku ti . . . • .., 15 ve erının ıaneft 

t~ . a.a S IAh• ---------------oı:te • • - e a ıyettar me-
6 nı}d•w. 

l 00 adet seyyar fırın alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan 
Beheri ne tahmin edilen fiyatı ( 470) d 

2 Memur alrnacak 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ola -
caktır. 

6 - Eksiltmesi Edremit satm alına ko -
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesini ıör
mek istiyenler her gun iı saatinde satın -
alma komisyonuna müracaat etsinler. 

EdırntJ Beden Terbiyesi Bölgesi Baı• 
lanlığından : 
Keılf bedeli 3112~ lira 80 kW'Uf olan E· 

dlrne spor kulObil blnaaı fn,Jaııı tlç hafta 
müddetle pa.zarlıkla mOnakaaaya çıkanl· 
mı§tır. 

Çıqn S ı.gıne göre, Singa-
i liı h traıts Times gazetesi

ta·/'Va kuvetleri için bom
~ ıJa11 .Yareleri satın alınmak 

tc ıane ~ı· d' 250 b' · · ·ııa baı•w :ır m ı ın ıngı-
'ııtcın ıg olmuştur. Bu para 
t fııo 1

2 bombardıman tayya
r, Batın almak mümkün o-

' ---'~ "' gton vapuru 2900 
·ııe . 

tıka nıültecisiyle 
~dad 

an hareket etti 
il 16 

\1 ~ rı~a. - Blrl~lk Amerika 
tı: llgt0 mlılteclleri lnştmak. 

lı il il vapurunun Amerfka
~ıı.ı seyaııau esnasında tcv. 

t Cavu ve askeri hava kuvctıeri 
Utıdu zc umrnıyacağını ilmlt 
vllftınu muharip devletlere 

1 daıı.ıı nı:-ton gemisi dün sabah 
t 1rıaıı~~nk llzcre 2.000 kişiyi 

etztı1 t anın Galmay limanın-
!! ir. 

9'I ---

Vaziyet vahim fakat : 
ört 
ey. yüz yetmiş lira olan (100) yiız adet s 

yar fırın pazarlıkla münakasaya konmu$t ur. 
İhalesi 21/6/940 cuma gunü saat 11 
dedir. Kati teminatı 7050 yedi bin elli 
liradır, Evsaf ve şaı tnamesi (235) iki y 

Londra, 16 a.a. _ Observer gazetesinde otuz b~ kuruş mukabilinde M. M. V. 
yazdığı bir makalede Garvln diyor ki: tın almR komisyonundan alınabilir. İlt 

lilerin kanunun emrettiği belgelerle ih 

ümitsiz değil 
üz 

sa. 
ek-

"Vıı.z.lyetln vahim olmadığını iddia et- giın ve saatında Ko. na gelmeleri. 
mek bir çılgınlık olur. Fakat her halde U- (2&81 ) 1289 
mitsiz de de!otlldlr. Parls'i zaptedcn henU:r. T l k 
Frıınsa'ya hWm olmaktan ve bir t'Atıhln amirat yaptrırı aca 

ale 

1 

sulh fartll\l"mı cebren kabul ettirebilecek M. M. Vekileti Satrn Alma Komisy o -
bir vaziyette bulunmRktan henüz çok u- nundan : 
zaktır. Hususiyle ki dilşman itiraz götür
mez bir surette insanca ve teçhi:r.atça mu- Keşif bedeli 571 lira olan tamirat pu; 
azzam zayiata uğramıııtır ve mllttefik or- Irkla yaptmlacnktır. Pazarlığı: 19-6-9 
dular haftadan haftaya daha mllthiıı zayi- çarşaınba gı.inli saat 11 dedir. Ke.tl temin 
at verdlrmeğe devam edeblllrlcr. Sonra, tı: 85lira 65 kuruş olup keşif komisyond 

ar-
4-0 
a-

dlişman memleketin ancak altıda birini iş-
gal edebllmltıtlr. Milletimizin cesareti görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. 
dost milletin cesareti derccslnde sönmez V. Sa. Al, Ko, da bulunmaları. (2902) 

a 
M. 

bir halde bulunuyor. Ve bir geri çekilişin 12898 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Kablo alınacak 

mutat zorluklarına rağmen fransız cephe-
111 dimdik ayakta duruyor. Fransız ordula
nnın seyyar zinciri hiç bir noktada kop -
marnıııtır. Diğer taraftan yeni lnglllz he
yeti seferlycsi geçen hafta vAsl bir nlsbct 
dahilinde takviye edllmigttr, ve teçhizat 
itibariyle her zamandan ziyade kuvetli o
larak deniz tarafından cenası tutmakta de M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko -
vam edJyor.,. misyonundan: 

1 - 1815 metre yeraltı kablosu ve t 
t'crrllatı pazarlıkla satın alınacllktır. M 

e-
u-

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Mu.a.venet 
Sandığından : 

t 
t 

Liakal orta mektep mezunu olmak sar • 
iyle iki memur alınacaktır. Bunlardan im
iharu müsavi derecede kazananlar araaın

da askerllğini yapım$ olanlar tercih edile
cektir. 60 lira ücret 10 lira muvakkat taz -
minat verilecektir. İmtihan 17-haziran pa-
zartesi ıaat 14 dedir. (2787) 12783 

Taş elması alınacak 
5 
z 
O adet 0,6 krat aaplariyle beraber tao dü
eltme elması, 60 adet 0,8 krat saplariyle 

beraber taş düzeltme elması, 60 adet l krat 
aapla.riyle beraber taı düzeltme elması. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
M t1rkt1z Satın Alma Komi&yonundan : 

t 

l 
ş 

li 
li 
d 
1 
1 

(2623) 12620 

Kuru ot alınacak 
Edumit Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bergama askerl garnlronu ihtiyacı 

için (528) ton kuru ot alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (21120) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (158•) liradır. 
4 - Eksiltme 20-6-940 perııembe günü 

saat 15 de teklif mektuplan saat 14 de ka • 
dar kabul olunur. 

5 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyledir. 
6 - Eksiltme Edremit'te aatm alma ko

misyonunda yapılacaktır. Şartnameyi ıör
mek istiycnler her gün iı saatinde satın al
ma komisyonuna müracaat etsinler, (2624) 

12621 

Sıgır eti alınacak 
Erzincan Tümen Satın Alma Ko. dan: 

1 - Askeri ihtiyacı !çın 220.000 kilo aı
ğır etinin kap11lı zarfla ekslltmeııl 28.6.940 
cuma gUnU saat 15 te Erzlncanda tUmen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 - İhalesi 1. 7. 9'0 tarihinde pazutuı 
gfuıtl ııaat 10 da 'rilAyette yapılacaktır. 

2 - Talipler kealf varakasını, huınaf 
ıartnarne eksiltme eartnnmesınl mukavele 

frojelerini Ankarada genel direktörlUkt. 
stanbulda Nafıa mUdUrlutilnde ve Edlr

nede bölge blnaaı.nda görebillrler. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 238' Ura 

'4 kuruştur. 
4 - İstekliler ihale gUnU teınınauan ve 

sair kanuni e\Ta ·lan ve en aşağı ve bir 
defadıt 10 bin llrruık bir bina itini muvaf
!o.klyeUe yaptıklarına dair muSllddak ve
elkalarlyle beraber komisyon riyasetine 
mliracaat edeceklerdir. 

(4789/2881 12831 

Harta yaptırılacak 
Çand.lcale Belediyesinden : 
1 - Çanakkale k:asabasmm meaktln ve 

cayr:i meskQn :225 hektarlık sahanın hali ha
zır haritasiyle bunu çevreliyen 40 hektarla 
265 hektara varan ııalıanm 1/4000 mikyash 
münhanili tekaometrelik haritasmm yeni • 
den alımı iıi yirmi ciin müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle ekslltmeye çıkarılmııtır. 

2 - İein maktu bedeli 5500 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 412 lira 50 ku • 

ruıtur. 

.'terede 292.035 
ıı ask 

ere kaydedildi 
i-Adana' da atlıspor kulübü hnmmen bcdeıı c1Gooı lira olup kau tem 

nat miktarı (1140) liradır. Pazarlığı 21 . 6. 
Ad (H t) ç k da 940 cuma gUnU saat 11 de hava satın alma 

ana usua - ou urova komisyonunda yapılacaktır. İdari ve fe 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan 
yukarda yazılı üç kalem ve ceman 170 adet 
aı düzeltme elmur Asker! Fabrikalar 

Umum Müdürlügü merkez aatm alma ko -
misyonunca 26·5-1940 çarşamba giinü uat 

4 te açrk e.k$iltme ile ihale edilecektir. 
artname parasız olaark komisyondan veri
r. Taliplerin muvakkat teminat olan (375) 
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
elerindeki vesaikle komisyoncu olmadık

anna ve bu i~le allkMlar tüccardan olduk
arına dair ticaret oduı veslkuiyle mez
Cir ~ ve aa&tte komisyona müracaatla-k 

r r. (2795) 12786 

2 - Muhammen bedeli 44.000 lira olup 
tik teminatı 3300 liradır. Şartnamesi komls 
yonda gorfllUr. Teklif mektuplarının ek
ıılltme saatinden bir saat evel komisyona 
verilmesi. (2716 ı 12713 

4 - Eniltme 27-6-940 pera-embe cünll 
saat 15 de Çanakkale belediye binasında 
müteşek:kll eksiltme komisyonu tarafmdan 
yapılacaktır. 16 

~2-02~ - lıccburf hizmet do -
rıı 88kcr1 rsubeye kaydo-

atlı sporun inkişafı için tesisi karar· n! şartname her gün oğletlen sonra me 
laşan kulüp teıekkül etmit ve faali - kQr komisyonda görlllebillr. İl'ltekllleri 
yete geçmiştir. muayyen gUn ve saatte katı teminat 

n-
z-
n 

Kereste alınacak 
500 metre miklbr 3,50: 4x0,14: 0,15x0,02S 

M. ebadında çıralı çam tahtau, 

ViLAYETLER 

Kiralık Plaj gazino ve teferruatı 
IJ!a1thl ~lrdi1uirulu : 

5 - Ebiltmeye ittiri.lc edeeekleT"ln be -
lediyeler imar heyetinden iııtirilc vesikuı 

almalan ve bunu teklif mektuplarına koy
maları llzımdır. Şartnameler Çanalcble 
belediyesinden ve Ankara belediyeler imar 
heyeti fen ıeflilindeı p&ruız alınabilir. 
Teklif mektuplarmm tayin edilen ciinde 
saat H de kadar Çanakkale Belediye reis • 
liğine verilmesi ve yahut posta ile bu s.a • 
atten evel gondcrilmiı bulunması l!zrmdır. 

l~l'iSADf YÜRÜYÜŞ~ 
Fevkalôde sayısı bugün çıktı 

..... . 
: 

1111111 1 Ç 1 N D E K 1 L E R ......... •11. 
: tiat M • : li urakahesı ........ Prof. Hazım Atıf Kuyucak 

: 1( arp ve lktrsad ................ Hüseyin Cahit Yalçm 
: 00Per t 0 f ·ı·k M h'tt' B' • I'{ a ı çı ı ................ u ı ın ırgen 

: arp v B 1 P f ş··k ·· s· h • b e orsa flr .. . .. ..... . . .. . . ro • u ru a an 

: I'{ evlet lktısadi 1ıletmeleri .... Prof. Muhlis Ete 

: l'·~lnıki zaviyeden Kliring .... Namık Zeki Aral 

: l' Uccar Birliklerinin hukuki mahiyeti, Prof. Hirt 

~ l( Ur-izirnde Otel, lokanta Dr. Vedat Nedim Tör • 

: l(~Peratif ihtiyari olmalıdır, Samet Aiaoğlu 
• 

0 Yde S ' t N t K'" • ı.. an a ...... .... ...... usre oy men 
: •Yıesleki hl Ak R f. M : l'· a a ......... ..... .. au ı anyaı 

: l''.cari Bilanço - Mali Bilanço Osman Fikret Arkun 
• •car-et At 1 • S S ~ı : 1( aıe erı .. . ... . .. . .. . . . . erver omuncuog u 
: )' on.tr-olör ve Mürakip ................ ismet Alkan 
: enı Zir t M k' 1 • A 1 T f • ş· aa a ıne erı .......... .... .• ı an u an 
: •rketi Hayriye Hasköy Fabrikası ••• Selim Cavit • 

: it Bundan başlta yeni vergi ve resimlerin tatbi-
• atı e f · 1 • k"" "kb h d · : l . ' sna cemıyet erı, uçu aı ayvan erı-
• eı-ı F R k 0 l • : c ' ransa, usya ve Balkanlardan a ıs er, h· : ··i~i mektuplar, piyasa vaziyeti, hayat pahalılığı, 
\ lısadi Yürüyüı" yazı ailesi ve saire.. • .. , . 

,. •••••• r 
'G ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

U •aYı .Haı siyle ikinci cildine giren mecmuamız kiğtı buhranına raı-
lt ab ı fevkaltıde bir nUsha ncııretmıııttr. 

'tfl bar none olmak iııtlyenler 5 !ıra gönderdikleri takdirde birinci ııa-
ıı. 14ıı dlt:'er sayılar da g<Jnderlllr. Adres: !ııtanbul Ankara cad-

osta kutusu: 656. Ankarada umum! satıı yeri Akba kitabevi 

,,,, 
11111

• ı ı ~ 11 •ıı1111111111111111ııı.. 

~~t0!1Qrıtıya davet 
~ erke.,,· .. d : 

tt c.ı urnumıs1n en-
otc~· -
~ı 1 lıınu-· · · = ı gij ... ıtnız 18 Hazıran -
t'de'-· nbü saat on birde Ye- : il .... . -

'at. ınaııında toplanaca- : 
ı lıı .rın • -
ı,11 lltır azanın teşrifleri : ,, . -

,,,,, 2400 = 
11111 ıı11111111111111111ıi=' 
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Alakadarlara 
Ankara lsmetpaşa Kız Enstitü~ 

Miidürlüğünden : 
1936 senesinde kooperatifimize his

sedar olarak kaydolunanlar eski hia
ıe ıenetlerinin bu kere bastırdığımız 
yeni hisse senetleriyle değiştirmek ü
zere ilan tarihinden itibaren 25 hazi
ran 1940 salı gününe kadar okulumu· 
za müracaat etmeleri cira olunur. 

(2926) 12939 

POKER 
Traş bıçakları en sert sakalı 

bile yener ve cildi yumuıatır. 

trq bıçaklarını 

ıırarla isteyiniz. 

ve 
kanuni belgeleriyle komisyonda bulunm 
lan. (2925) 12938 

a-

e 
500 metre miklbr 3,50: 4x0,18x0,025 M. 

ba.dmda çıralı çam tahtası, Flurya plajları yui rapılan ıt:r.iııo n nıiiıtemi· 
latı da dılııi oldufu lıılde iki aeue aıuddetla kira· 
ra nril-lı ıızere bpalı zarf unliyle artırmaya 

SIHHAT VE 1ÇTJMAI M. V 

500 metre mikabı 3,50: 4x0,20x0,Q2S M. 
badında tınth çam tahtası, e 

koDel••ıtur. s .... ı;ı. kıra ... ı.....-ni 23000 lira .. . . 1000 metre miHbı 3,SO: 4:ıı:0,22s0,025 M. 
ilk teminatı 3450 lıradrr. Şartıı•- ııs nr•ı _ ... . -

Ehemmiyetli konefranılar 
e badında çıralı çam tahtası, 

250 metre mlklbr 3,SO: 4:ıı:0,25x0,025 M. 
adında çıralı çam tahtası, eb 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessese - 250 metre mikabı 3,50: 4x0,20; 0,22:ıı:0,03 
. ebadında çıralı çam tahtuı. sinden : 

Merker hıfzıssıhha müessesesinde kan 
nakli ve velbet tayini hakkında fevkali 
de ehcmiyetli olan kan gruplarına ait na 
zart ve teknik olmak üzere haziranın 14 ün 
cü cuma, 17 inci pazartesi, 20 inci periem 
be günleri saat 16 da üç konferans verile 

-
-
-
-
-

cektir. 

-Alakadar olan meslek arkada,larınm ay 
ru tarih ve saatlerde bu konferanslara iş 
tirik etmek üzere müesseseye teıırifleri n 

-
-

ca olun.ur. (2825) 12817 

Münhal Belediye tababetleri 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vttka -

Jetinden : 
35 - 40 lira asli maaşlı Edirne, Ma 

latya, Sıvas, Kütahya, Niğde, Yoz 
gat, Bolu, Urfa, Kastamonu, Muğla 
Trabzon, Konya, Çorum, Tokat, Bur 
dur, merkez belediye tababetleriyle 
Uzunköprü, Milas, Karadeniz Ereğ 
lisi, Dikili, Çorlu, Söke, Karaman 
Sandıklı, Edremit, M. Kemalpaşa 
Kemalpaşa, Burhaniye, Bartın, Ala 
ıehir, Merzifon, Gönen, Kilis ve Ay 
valık kazaları beleciiye tababetler 

-
-
, 
-
-
, 
• --
i 

münhaldir. 

Talip olanların Sıhat ve İçtimai 
Muavenet vekaletine müracaatları 
ilan olunur. 

(2896) 12935 

MÜNAKALAT VEKALETi -
Elbise ve saire alınacak 

Münkalit Vekaletinden: 
l - A§ağıda mlkdarı yazılı (1700)) 11· 

ra muhammen bedelli (7) kalem elbise ve 
ııairenln 5 temmuz 940 cuma gUnU saat 
(10) da VekAlet levıızım nıüdurlıi#ilnde 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

M 
Tamamen c;ırah çam vermek mümkün ol
adığı takdirde her kalemin nısfı beyaz 
imar olabilir. 

m 
kö 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülii 
erkez Satın Alma Komisyonundan : M 

Miktar ve ebatları yukarda yazılı altı 
lem ve ceman 3000 M3 kereste Askeri ka 

F abrikalar umum müdürlüğü merkez satm 
ma komisyonunca 28-6-940 cuma gunü 51. 

15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Çı
lı çamın bel!er metre mikabı.na 50 lira ve 
yaz köknarın beher metre mik&bma da 
lira bedel tahmin edilmiıtir. Şartname 

al 
at 
ra 
be 
46 
(7 ) lira (50) kuru$ mukabilinde komisyon
d an verılir. Taliplerin muvakkat teminat 

750) lirayı havi teklif mektuplarını mez-(8 
1rli r riinde saat 14 de kadar komiıyon& ver

leri ve kendilerinin de 2490 sayrlı kanume 
n un 2 ve 3, maddelerindeki vesaikle komis

ncu olmadrklarma ve bu işle alakadar 
cardan olduklarına dair Ticaret odası 

esikasiyle mezkGr giin ve saatte komiı -

yo 
tile 
v 
yo na müracaattan. (2727) 12791 

1 Adet yol ıilindiri alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiirliilü 
erkez Satın Alma Komi:syonundan : M 

ade 
Thmin edilen bedeli (7500) lira olan 1 
t buharh yol silindiri askerl fabrikalar 
um mudürlü&ü merkez satın alma ko
ııyonunea 29. 7. 1940 pazartesi gllnU saat 

um 
mi 
ıs te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart

ıne parasız olarak komisyondan verilir. na 
Tal İplerin muvakkat teminat olan (562) li

(50) kuruşu havi teklif mektuplarını 
rkur ıünde aaat 14 de kadar komisyona 
rmeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
unun 2 Te 3. maddelerindeki vesaikle 

ra 
me 
ve 
kan 
ko 
kad 

misyoncu olın&drklarma ve bu itle all
ar tüccardan olduklarınR dair ticaret o
ı vesikasiy!e merltQr gün ve saatte ko-das 

mis Yona müracaatları. (2802) 12825 

A 
/işi 

Satılık sandalya ve masalar 
deri Fabrikalar Tekaüt Sandığı Reis • 

nden : 
K ınkkale askeri fabrika1ar tekaüt li&ndı2 - Muvakkat teminat (127) lira (Ml} 

kuruııtur. Şartname ve nümunelerl levazım. 
mUdürlüğ{inden parasız olarak alabilirler. 

ğı na ait ve mahalli istimalleri olmıyan 

eri lineleomlu yemek masası ile 130 
ar yerli hezaran yemek sandalyuı müza 
e ile satılacaktır. Taliplerin 28-haziran 

3 - fııtcklilerln kanuni veııalklyle bir -
ilkte aynı giln ve saatte komisyonda bu • 
lunmnlnn. (2794 ı 
Adet Takım Cinsi 

13 
6 

6 
4 

47 Elbise maa kasket 
13 İş clBleeııl 

6 

Erkek paltosu 
Kadın mantosu 
Kcıstllm tayyör 
Bo.ş örtflsll 
Boy muııambaaı 12502 

üst! 
kad 
yed 
-94-0 tarihinde Kınkkalede müteşekkil he -
yet e müracaatları. (2863) 12850 

5 00 ton elektrolit bakır alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdurluğıi 
kez Satın Alma Komisyonundan: J.!er 

lan 

lulinde bel•ıliye eml.ilı ınadürluianden alınacalıtır. 
ıı.aıe 20 lıuiraa 940 perıcmlıe ranü .... , 15 de 
dıi:mi encuıııcnde yapılacaklır. Tılipleriıı ilk tr111İ· 
ut aıalılıaz nyı ınelıtapları 940 yılına ait ticaret 
odur nsikaları n ıutG1mui mııcibiace ilıruı la. 
ıım relen difer nıaikle 2490 numaralı bmımııı ı... 
rif~lı çenesinde lıaıırlıyacıkları tcldif mektııpları
aı ıhıle ıiiıüi saat 14 de k•dar daimi cncunıcna nı-
melrri lizımdır. (4623/2666) 12669 

(4788-2833) 12832 

Kamyon karoseri almacak 
!sunbul Belediyesinden: 
Mezbaha ot nakliyatı iılerinde kullanıl -

m&k üzere lüzumu olan 14 adet U%W1 ve 1 
adet kısa kamyon karoserisi kaı:ıalı zacf ıı.
wliyle eksiltmeye konulmuştur. Mecmu -
unun tahmin bedeli 19.000 lira ve ilk temi· 
natı 1425 liradır. Şartname 48 kuruı muka
bilinde fen iıleri müdürlüğün.den alınacak
tır. 1hale 1-7-940 pa.urtesi runü sa.at ıs de 
daimi cncumende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları, 940 
yılına ait ticaret odası vesikalariyle %490 
numaralı kanunun tuifıtı çevresinde ha -
zrrhyacaklan teklif mektuplınru ihale cü
nü saat 14 de kadar daimi encümene ver • 
meleri lizımdır. (4818-2838) 128315 

Kapalı zarf uaulile münakasa 
ilanı 

Edirne !skin Müdürlüğünden: 
l - Edlroeye l:i kilometre mesafede bu

lunan ve Sırpsındığı nahiye merkezi olan 
Sarayakpınannda 2:i ve 12 kilometre me
safede Ekmekçi köyfiııde 2:i ve Uzunköp
rü kazasının Kurtbey köyünde 40 ve Ço
banpınar köyünde 15 ve Hamldiye koytlnde 
20 ve Uzunköprü kasabasında 75 ve İpsa
la kazasının İbrtktepe köyünde 50 ceman 
250 göçmen evinin ill§aatı, yalnız kerestesi 
hilkUmet tarafından verilmek Uzere toptan 
veya &'fUP halinde eksiltmeye konulmU§
tur. 

2 - Umumi keşif tutarı Edirne merkez 
kazuına bağlı köylcrdekl evler için 14910 
lira 16 kuru§ ve Uzunköprü kazası merke
ziyle köylerindeki evler için 5468• lira 98 
kuruştan ve İpsala kl\zasının İbriktepe ev
leri için 17698 lira 21 kuruş olmak üzere 
ceman 87293 lira 35 kuruııtan ı barettlr. 

3 - Eksiltme 20 haziran 1940 perşembe 
gtinU saat 15 te Edırne i&ktın mUdUrlliğün
de mlltcaekkll komisyon tarafından yapıla
caktır. 

' - Eksiltme kapalı zart usullyledlr. 
5 - MUnakasa §artnamesi p!An ve sıılr 

evrak 436 kuruş mukabilinde Edirne iskAıı 
mUdürlfl@nden alınabilir. 

6 - Muvakkat teminat akçeel Edirne 
merkez kazaaının Sarayakpınar ve Ekmek
çi köylel'.lnde yapılacak 50 ev için 1118 Ura 
26 kuruıı Uzunköprll kaeabsında 75 ev için 
1812 lira 7 kunış ve Uzunköprü Kurtbey 
köyünde 88 ev için 118:! lira 37 kuru, \•e 
UzunkBprU Çalı köyünde 22 ev için 640 U
ra 46 kuru§, Uzunköprü Çobazıpınar kö
yfiııde 15 ev için 463 lira 42 kuruıı ve fpsa-
111. kazası İbrlktepe evleri için de 1327 lira 
36 kunıJ olup 250 ev için teklif verecek -
ler için de 6547 lira - kuruştur. 

7 - Teklif mektupları eksiltme saaUn -
den bir sant evellne kadar komisyon baş
kanlığın:ı tevdi edilmiş bulunacaktır. 

8 - Ek81ltmeye talip olanların ehliyet 
vesikalarlyle birlikte müracaatları llırumu 
llAn olunur. (4602/ 2672) 12673 

Elektrik tesisatı 
Elizığ Nafia Müdılrlıiğundtn: 
1 - 171!l7 lira 95 kuruıı bedellkeşifll 

memleket hastanesinin elektrik tesisatı 
1. 6. 940 tarihlndP.n itibaren 20 glln mild -
detıe 20. 6. 9 ıo per§embe g(inU saat 15 te 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usully
le eksiltmeye konıılmu tur. 

2 - Bu işe alt evrak rsuniardır: 
A - HUIAsalkeşi! 
B - Fenni ııart.nıune 
c - Eksiltme oartnamesl 
D - Mukavele projeııl 

Bir matbaa ma.kinası alınacak 
Kutahya Vüiyetinden: 
VllAyet matba.ası için 63 x 915 ~badm

da ve otomatiksiz ve saatte 1600 - 2000 
baskı yapan az kullanılmış bir makine A
tın alınacaktır. 

1 - .Muhammen bedeli 2500 liradır. 
2 - İhale 28. ô. 940 cuma g'llnQ saat 15 

te vllıl.yet makmında toplanaeak daimi en
climen huzurunda ve açık ekl!Utnuı suretiy
le yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her ır{ln datmt enclimezı 
kaleminde görUleblllr. 

i - Talip olanların mezkQr gtln ve a&
atte muvakkat teminatlarlyle vmı.yet dai
mi encümenine mOracao.Uarı ııa.n olunur. 

(2866) 12S6i 

Kapah zarfla eksiltme ilanı 

Zonguldak amele birliğinden 
ı - ıo. 6. 940 tarihinde ihalesi yapıl 

ması mukarrer hastane ilave in§oU.tı, 

görülen lüzum üzerine yirmi bir gün 
claha temdit edilmiştir. 

2 - Eksiltmeye konulan iş: Zon
guldakta amele birliği hastanesi bina
sının şark tarafında mutbah ve !jama
şırlık binasiyle, hastane binasının ze
min katının polikilnik haline ifragı
dır. 

3 - Mutbah ve çamaşırlık binasiy
le tesisatının keşif bedeli (23920) li
ra (81) kuruş olup ve polikilnik işi
nin keşif bedeli (3245) lira (82) ku
ruş olup mecmuu (27166) lira (63) 
kuruştur. 

Benzin ahnncak 

Münakalat vekBictı"nden: 
ı.- Vekalet otomobilleri için (2250) li

ra muhammen bedelli (9000) litre benzinin 
8/7/940 parartesi giınıi saat (10) da veki· 
Jet levazım mlidilrliiğilnde eksiltmesi ya· 
pılacaktır. 

!ar 

Tahmin edilen bedeli (500.000) lira o -
500 ton elf'ktrolit bakır askeri fabrika
umum mlldilrlllğli mcrke.z aatın alma 
lsyonunca 1. 8. 1940 peraembe gtlnü kom 

saat 1l'i te kaplı zarfla ihale edilecektir. 
tname (25) lira mukabilinde komleyon 

verilir. Taliplerin muvakkat temin11.t 

E - Bayındırlık işleri ~nl ıartnamesı 
İsteklller bu C\Takı Eltızığ' nafıa mU

dllrlUtflııdc her ı::iln ı:-örebllirler. 

4 - İlk teminat akçası (2038) lira
dır. 

5 ~ Eksiltme müddeti 11. 6. 940 
salı gününden itibaren yirmi bir gün 
dür. 

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

3 ~ Şartnamesi parasız olarak levazım 
mudürlligiınden alınabilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalariyle mezk\ir giın ve saatte 
bulunmaları. (2849) 12859 

Şar 

dan 
ol 
Dl 

an (23.7150> lirayı havi teklif mektupları
mezkQr günde 11aat 1' e kadar komlııyo
vermelerl ve kendilerinin de 2490 nu -
alı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 

na 
mar 
ve 
!§le 
tıc 
saat 

saikle komlııyoncu olmadıklarına ve bu 
alıtkadar tUccardan olduklarına d&lr 

arct oduı vealkulyle mezkQr g{ln ve 
te komisyona mOracaatıan. ı 2886) 

12933 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 1289 Ura 
84 kunı§luk muvakkat teminat akçesiyle 
nafı11 mtıdürlllt\ilnden 8 g{ın evci alınmıı 
ehliyet veıılkası, ticaret odaııı vulkaslyle 
blrlıkte mlırneaatıarı ll!ıı olunur. 

(4646/26S:i) 126 3 

Göçmen evleri inşa. ettirilecek 
lzmir !dan Miidürlufıinden: 

1 - Vl!Ayet da.hlllnde kerestesi lııkAn 

6 - Eksiltme 1. 7. 940 ~r~si 
günü saat 16 da amele birlif:j faal 
heyeti huzurunda yapılacaktır. 

1 - Talipler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi ve bu işe ait diğer 
bütün evrakı amele birliğinden ala-
bilirler. 2401 
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inşaatı 
T al ebe alınacak ı 

Deniz Gedikli Erb•ı Orta Okul Müdür- ---------------
ANKARA V ALILIGI 

Toprak mahsu11eri ofisinden : 
t .) Fakılı istasyonunda yapılacak anbarlar, idare h inaaile 

buna müteferri İ§ler götürü olarak kapalı zarf uıulile eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 73983.50 ( yetmit üç bin 
dokuz yüz seksen üç lira elli kuru~tu. ) 

2.) Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofis Umum Mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

3.) Eksiltme 25. 6· 1940 tarihinde saat 15 de Ankara'da 
Ofis binMmda yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarf
lar makbuz mukabilinde Ofisin muhaberat servisine teslim 
edilecektir. 

4.) Muvakkat teminat mikdarı 4949.17 liradır. 
5.) İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil • 

mek için ihale tarihinden nihayet iki gün cvel Of ia'ten ala-
caklan ehliyet vesikasını koyacaklardır. (2891) 12892 

SİYAH KATRAN BOYASI 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Miie!ısesesi 

Müdürlüfiünden : 
Fabrikalarımızda, her türlü demiı çelik, boru ve sair madeni aksamı 
paslanmak ve aşınmaktan muhafaza eden ve ayni ~amanda tahta ve 
tuğla işlerinde de boya olarak kullanılan ( Siyah Katran Boyası ) 
imal edilmektedir. Alakadarların müessesemize mi.ıracaatları ilan 
olunur. 

• 
1 '( 

Belediye Reisliğinden : 

2380 

e 

Benzin ve otomobil malzemesi fiyatlarındalci tereffü do
layısile otomobil taksi tarifesine o/0 20 ilave edilmesi ve ı.a
atlerin bu tarifeye göre ayarlanması Belediye Encümenince 
kararlaştırılmıştır· Taksilerin ayarlanması için 15 Eyliil 940 
tarihine kadar mühlet verilmiştir. Taksi otomobil sahip ve 
şoförlerinin bu müddet icinde taksimetrelerini ayarlattırma
lan lazımdır. Taksimetreler ayarlamncaya kadar mii~teri ' 
ler taksimetrenin gösterdiği bedelden o/c 20 fazla ödeye -
ceklerdir. Taksimetrelerin ayarlanıp ayarlanmadığı hnk • 
kmda otomobillere Emniyet dördüncii şube müdürlüğünce 
muaaddak birer yazı konulmuştur. Muhterem im.Ikın t aksi 
otomobillerine bindikleri zaman ayarlanmamış taksimetreli 
otomobillerde taksimetrenin gösterdiği bedelden <;~. 20 fazla 
ve ayarlanmı§ taksimetreli otomobillerde de taksimetren in 
gösterdiği bedeli ödemeleri ve şikayeti olanların Beled iyeye 
müracaat eylemeleri ilan ve rica olunur. (2930) 12921 

~============================================::!J 

260 •• • yaptırılacak geçmen evı 

Kayseri !skin Müdürlüğünden : 

Mevkii Ev Keo!i Tutan % 7,5 
adedi beheri Tt!mlnatı 

PÔtuklu 
L. K. L. K. L. İhale gilnU aaat 

44 kArgtr 832 40 3'3625 60 2747 23/6t940 15 
Kılıç Mehmet 21 ,. 83:? 40 174SO 40 1312 23/6/040 15 
Boran M S32 40 41620 00 3122 2416/040 15 
Karagöz: 25 " 

812 47 20 10 00 1561 24/6/1140 15 
Halitbey viran 90 .. 832 40 74916 00 5619 25/6/C40 15 
Beserek 30 kerpiç 811 16 24334 80 1826 25/6/940 15 

YekQıı 250 215756 so 
1 - Pmarba&t kazası merkezine 3 kilometre mesafede Potuklu, Kılıç Mehmet ve 

5 kilometre mesafcd;: Karagöz ve 15 kilometre mesafede Boran ve Halitbey Viran ve 
40 kilometre mesafede Beserek köylerinde yukarda miktarları beherinin keşif bedeli 
ve umumunun tutarı, teminatı ve ihale gilnleri yazılı ceman 260 göçmen evi yaptın -
laca.ktır. 

2 - Mezktlr 260 evden 230 göçm~ evi tip VIII tek, kargir ve yalnız Beııerektcki 
30 ev tip IX ahşap iskeletli kerpiç olacaktır. 

3 - Evlerin kerestelerı kısmen mecut olup iskandan verilecek ve noksan kereste· 
l er inşaat müteahhıdi tarafından temin edilecektir. İskandan verilecek kerestelerin 
b edelleri ke&ifte gösterilen bedel üzerinden tenzil edilecektir. tskindan verilecek ker 
r estelerden maada dir;cr inııaat malzemesi ve işçiliği müteahhide ait olmak üzere 
anahtar teslimi ı;artlyle 7-6-940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zad 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

4 - İhale yukarda tayin edilen gun ve saatlerde Kayseri'de iskS.n dairesinde te -
ıekkül eden komisyonu m!lrifetiyle yapılacaktır. 

S - Talipler ihale günür.e kadar ticaret odası vesikası % 7,5 teminat mektubu ve
ya makbuzları ve teklif mektuplarını ihzar ve arttırma, eksiltme kanununa tevfikan 
kanunun tarifatı dairesinde zarflar derununa konmak ve adresler muvıızzah ol~ ı;u
retiyle eksiltme zıı.manından bir saat evci makbuz mukabilinde kapalı ıarflarmı ko
misyona tevdi edcceklerdır. Ahar ın:ıhallerde::ı posta ile gönderilecek tekliflerin ek -
siltmedcn bir saat evci komisyona gelmiş olması lazımdır. Postada vukubulan ıecik
medcn mütevellit mazeret kabule ııayan dc..:ildir. 

lütündcn : 

1 - Bu yıl Deniz Gedikli Erbı\4i Orta o
kulunun her üç sınıfına da talebe alına -
c<.ktır. lstanbuldan istekliler dotruca Ka
sımpaaş'daki mektep müdürlüğüne, diğer 

mahallerde bulunanlar Askerlik ıubeleri -
ne müracaat edecoklerdir. İstidaya ıunlar 
bağlanacaktır: 

a - Fotoğraflı niifus cüzdıuu veya no -
terlikçe musadclak sureti, "yaş düzeltenler 
veya tashih ettirilmiş nüfus cüzdanı kabul 
edilmez." 

b - Beı sınıflı ilk okul ıehadetnamcsi 
veya orta okul tasdiknamesi ''doğrudan 

doğruya sınıf geçmek ve şehadetname veya 
tasdiknamenin üzerinden bir seneden fazla 
zaman geçmemi$ olmak Hizımdır." 

1 
c - Üzerinden bir sene geçmemiş çiı;ek 

qı katıdı. 

d - Gerek kcndiı;inin, &erekse ıihıilesi-
nin türk ırkından olması, kötü ahli.k ve fe
na şohret sahibi olmadıklarına ve mahku -
miyetleri bulunmadığına dair hüsnühal ka
tıdı, 

2 - Birinci sınıf için yaı 12 yi bitirmiş 
ve 16 yı bitirmemiş bulunmak, ikinci ve ü
çıincü sınflar için de birer yaş farklı bu
lunmak lazımdır. 

3 - Bu yaşlara ait boy ve acırlık had -
leri mektep müdürliiğiınde ve Askerlik şu
belerindeki askeri lise ve orta. okullar ta -
limatının 71. maddesi özlerine uy~n olma
lıdır. 

4 - İsteklilerin bu :sartlardan maada de
niz hastnn<"ııinde yapılacak sıhi muayene -
de ı;a~lam çıkmaı;ı ve yapılacak seçme sı

navında kazanmaları da lazımdır. 
5 - Yukıırdaki şartları haiz talcbelenlen 

birinci sınıfa kııydolıınmal< istiyt-nler 1 -
hazirandan itibaren ve ikinci, üçüncu sınıf
lara kaydolunmak iıtiyenler bu .. ınıflarm 
940 todrjutı erken başlıyacai;ından - he -
men evrakiyle birlikte me)(tep mlidürliii':Ü· 
ne miıracaatları ilan olunur. "4524-2637" 

12639 

ANr ARA BELEO!YESI 

iki memur al ınacak 

Ankara Belediyesinden : 

Belediye Levazım Müdürlüğüne 
imtihanla (85 lira ücretli ve 25 lira as
li maaşlı) iki memur alınac;ıktır. 

19/6/ 940 çarşamba günü saat on 
beş buçukta Belediyede yapılacak o
lan imtihana dahil olabilmek için : 

1 - En az lise veya orta derecede 
tahsil görmüş olması, 

2 - Askerliğini bitirmiş olması. 
3 - Memurin kanunun memurlar 

hakkındaki hükiimlerini haiz bulun -
ması. 

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

İmtihan neticesi müsavi derece a
lanlardan seri daktilo yazanlar ile le
vazım müdürlüğünde çalışmı§ olan -
lar tercih edilir. (2919) 12913 

~mmılll'l!IPmaımılllml'JI!~-, 

POLA NEGRl 
ZARAH LEA NJ1ER 

DEANNA DURBIN 
LUCIENNE BOYER 

ALiCE FAYE 
BING CROSBY 

DOROT HY LAMO UR 
FRED AST Al RE 

T INO ROSSI 
nin ve Londra'dan yeni gelen 
caz Swing p takları ve saire 

Ankara sa tış yeri 
An afartala r Ca d. Zincirli cami 
kartısı Utku ııokakJNo. 1 

ODEON 
Telefon: 3512 

Mağazası 
2359 

Satılık Radyo 

Kiralık dükkanlar 
Ankara Valiliğinden : 
Aşağıda mevki numarası ve muham 

men bedelleri yazılı idarei hususiyeye 
ait 3 dükkanın bir senelik icarına ilan 
edilen miiddet zarfında talip çıkma

dığından lıir ay müddetle pazarlığa 
çıkarılmıştır. 

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

Mevkii No. 

Bankalar C. 
Kızılbey sokak s 
Kızılbey sokak 7 
Bankalar C. 22 

(2785) 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

935 
505 

1934 
12781 

İn§aat münakasası 

Ankara Vi/fiytttinden : 
1 - Vilayetimizin Beypaıar ka7asında 

inı;a edilen koza bogum evinin ikinci kısım 
inşaatı yaptırılacaktır. 

2 - İnşaatın muhammen bedeli 74-0 li -
radır. 

3 - Şartnamesi Ankara vilayet ziraat 
müdürlüi{ıinde ve Beypnur ziraat daire -
sinde ı:i:ırulcbilir. 

4 - İhale 1-tcnımuz.940 gününe tesadüf 
eden pazartesi gunü s:ıııt 15,30 da Vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

S - İstekliler muhammen bedeli '1r 7,5 
depo7ito akçesi tutarı olan 55 lira 50 ku -
ru:ıa ait bnnka mektubu veya hususi mu -
hasebe veznesine yatırılnııs mııl·buz ile 
birlikte elıı;iltme günü gösterilen santte 
vilayet daimi cncüıııeniııe gelmeleri ilan o-
hınur. (2918) 12937 

T APU VE KADASTRO 

Tap~°Çili 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığın-

dan: 
Köyü : Kayaş 
Mevkii : Aj:;ılardı 
Hududu : Tarik ve Emin oğlu ve 
Ali ile çevrilidir. 
Cinsi : Aarsa ve söğütlük 

Köy ve mevkii ve hududu yukarıda 
yazılı arsa ve söğiitlük Döncloğlu 

Milkon mohdumu Onniğin malı iken 
hazineye kaldığından bahisle teslıiti 
ve tescili talep oluıımakta<lır. Tapu
da kaydı olmıyan bu gayri menkulle
rin 20. 6. 940 perşembe günü saat 10 
da mahallen ciheti hukukiye ve fen
niyeleri tetkik edileceğinden bu gay
ri menkuller üzerinde bir hak iddia 
edenlerin bu tarihe kadar Çankaya 
tapu sicil muhafızlığı ve yahut per
keştirilen günde mahallinde buluna
cak tapu memuruna müracaatları lü
zumu ilan olunur. 

{2917) 12936 

KİREÇ.. KUM.. ÇAKIL 

.MOZAYİK 
KUt.ahya namındaki kaymak kireçleri, 

tıedef parlaklığı veren yıldız mıu-ka mo:ra
yık, topraksız <'n temiz :MALIKÖY kum 
ve çakılları. 

~ıı.nnyt caddesi Ali Rı7.n Ap. No: 6 Hll
sc)1n Ornk tlcarethaneıılndc bulunur. Ti. 
2078 215R 

Petrol Ltd. şirketi 
Ankara acentesi Behçet Abut, Çin

çinyurt sokak No. 9 da ( İstanbul Pa
las oteli karşısı ) işe başladığını sayın 

müşterilerine bildirir. Telefon: 1611 
2337 

Çok a ce le kiralık 
Daireye elverişli büyük bina, ( +4) 

odalıdır. Rus sefareti karşıc;ında (E
lektrik iş etüd) dairesinin bulundu· 
ğu binadır. Miiracaat: Tl: 2253 2393 

6 - Plinlırla fenni ve id:ıri !iartnamcleri gormek ve izahat almak i&tiyenler her 
gün iskan müdürlüğune mürncıı.:ıt edebilirler. İn~aat mahallerini ve taş, kum ve sair 
malzeme durumlarını mahallerinde ıneelemc yapmak istlyenler de yol masrafları 

kendilerine ait olm~ uzere in5:ı.at mahallerine kadar gidilerek lcabeden izahat verilir 

Seyahat dolayısiyle Amerikan marka 7 = 1ll l11111 11 111111111111111111111111 U ! .... 
lambalı gayet iyi vaziyette radyo ehven fi- _ 
yatla satılıktır. Anfartalar caddesinde E: EBE RANA ÜRÜNSAL --

T alip olanların i&kin miıdıirlü~iıne muracaatları ilan olunur. (2735-4700) 12725 Radyo Teknik a.telye&inde ıörülebilir. Tel : : -1335 2379 .. - Koyunpa:ı:arında S numaralı Aiaza. ; 
cie llpartıınnnına nakletmiştir. Haııta.. : 

346 adet .. 
goçmen • 

evı yaptırılaca k 
Diyarbakır Vilayetinaen : 

Kazası Köyü Ev adedi Tip Keşif bedeli % 7,5 teminatı İhale tarihi Günü Saat 
Merkez Şamami 110 9 77960.30 5848 3 7. 940 çarşanbcı 11 
Merkez Tavuklu 110 9 81522.10 6114 4. 7. 940 perşenbe 11 
Bismil Çoltepe ıs 9 10879.95 819 s. 1. 940 cuma 11 
Bismil Altıok 25 9 17718.25 1329 6. 7. 940 cumartesi 11 
Bismil Holan 26 9 15141.62 1135 8. 7. 940 pazartesi 11 
Merkez Yenikôy 40 9 22194.00 1665 9. 7. 940 salı 11 
Merkez Kabi 20 9 10446.60 785 10. 7. 940 çarşdoba 11 

1- !kinci parti olarak Diyarbakır vilaletinin Merkez ve Bısmil kazalarında yaptırılacak 346 goçınen evinin yal
nız kerestesi aynen verilmek ve diğer bi.ıtün işçilik ve sairesi miıteahhidine ait olmak ve anahtar teslim edilmek 
şartile yukarıda yazılı yedi merkezdeki ev adetleri ve bedeli keşifleri ile ihale günü ve saatleri ya.ulan işbu inşa · 
atın 13. 6. 940 tarihind,.n itibaren kapalı zarf usulile ihale ıçın çıkarılmı~tır. 

2- İhale günti olaLak tayin edilen gün ve saatlerde işbu ıha!eler Diyarbakır iskan müdüriyetinde müteşekkil 
komisyonca yapılacaktır. 

3- Taliplerin o güne kadar ihale kanununda muayyen ve kabule şayan olan % 7,5 teminatlarile teklif mektupla
rının ayn ayrı zarflar içine koyarak üçüncü bir tek mazrufla" bilumum şeraiti okuyarak % şu kadar tenzilatla 
kabul ettiğini ,, yazı ve rakkamla yazarak imzası mukabilinde komisyon reisine saat ona kadar tevdı etmeai ve ad· 
reslerinin gayet açık ve sarih olarak yazması ve hak ve silinti bulunmaması lazımdır. 

4- Plan, şartname ve tafsilat resim~erini görmek istiyenler her gün iskan dairesine müracaatla izahat alabilir 
l~r. Taliplerin bu miıddet zarfında müracaatları lüzumu ilan olunur. ( 2837) 12835 

-
: !arını kabul eder. Telefon: 3524 ::: 

':iııı ıııııııııııı ı ııı ıı ııııııııııııııııır= 

Satılık av tüfeği 
Sent Etiyen marka on iki kalibre yenı 

bir ~ifte satılıktır. 6801 Telefona müraca 
at. 2340 

ULUS - 21 inci ~,ı. - No. 67i8 
İmtiyaz sahibi 
h k ender Artun 

Umumi Neşriyat ı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENlK 

Mlle.sııese MUdllrU : Naşlt ULUG 

ULUS Baaımevi ANKARA 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Dötemelik deri alınacak 
D. v: Yolları Satın Alma Komisyonun -

dan : 

Muhammen bedeli (33.000) lira olan aşa
iıda yazılı iki kalem döşcnıtlik deri 25-6· 
940 salı ıünii saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankara'ıla idare binuında satın alına -
ca.ktır. 

Bu işe ıirmek isıiyenlerin (2475) lirahk 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etti&i 
ve5ikaları ve tekliflerini aynı ıı;ün "aat 14 e 
kaJar komisyon reisliiine vermeleri lizım
dır. 
Şartnameler (165) kuruşa Ankara ve 

Hayd;ı.rpaşa vernelerinde Sl\tılmaktadır. 

400.000 Des.2 döşemelik deri ye:sil 
200.000 Des.2 dö~emelik deri kırmızı 

(2i07) 12741 

Nakliya t yaptırılacak 

D. D. Yolları Satıh Alma Ko.: 
Muhım01eıı r:~'.liye ucreti (i541~0) lira 

olan takriben (325.f.00 ı ton maden kömU
rıinu11 Lreı;li konıür h:ıv7.asınd3n muntelif 
Türk limRnlarına n:ıklettirilmesi i$i 28.6. 
1940 tarihli cunıl\ giinü saat 15 de Ankara· 
da idare lıina•ıncla kapalı 73rf usuliyle ek
siltmeye l:onulnıııştur. 

Bu eksiltmeye girmek iHiyenlerin 
(33916) liralık nıuvakl:at teminat ile kanu
nun itayln ettiği vesiknl:ırı ve teklHleri
ni aynı gün 5aat 14 de kadar komisyon re
j.IJiı;ıne vermeleri l~zımrlır. 
Şartnameler beş liraya Ankara ve Hay

darpasa veznelerinde ımtılnınktadır. 
(2773) 12823 

Çam kcre~tesi alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan: 

M"'re mlk:ıhı nmlınııımen bedeli f!'iOJ 
lira olan tnkrıbı n 3.500 metre mik!ıbı 
çam lc"reste 2. 7. 19Hl ıınh glinii sruıt l!'"ı,30 
da kn1ınlı 7.arC wılil ile Ankımıda idare bi
na.'lınıla ~atın nlınncııktır. 

Bn lif" J{İrtılC'k lstlyr.nl,.ı'in (10.000 ı on 
bin llr:ılılt nıııv:ılıl:nt lt•mlnRl il." kanunun 
tayin f'I t iı'.;i vı•.ııil>nlnrı ,.,. tı•klfflpı·in\ aynı 
giln sl\nt ı.ı.::n ıt lrnc:ln.r knmlııyon rt'iııllt\i
nf' vermelPrl lfı7.ını<lır. 

~ıırtıınııır)f r ı S7:ı I kıınışıı Ankara Vf' 
Ha) dırp:ış:\ ve:r.nelerlntli.' ııatılmaktııdır. 

(2'l[.7) l 2930 

300 ton motorin alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun -
darı : 
Muhıımmen bedeli 32610 lira olan 300 

to:ı motorin 2-7-940 ıuılı günü saat ıs de 
kapalı urf usulu ile Ankarn'da idare bina
smcla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnl<"rin (2445,75) 1i -
ralık muvokk:ıt teminat ile kıuıunun tayin 
ettigi vesil:nJarı n t<"kliflerini aynı &iin 
saat 14 de kadar koıııisyoıı reislişine ver -
meleri 15zınıılır. 
Şartnameler 163 kuruş:ı Ankara ve H:ıy

dnrpaııa veznelerinde ıatılmaktıı<lır. 
(28~S) 12931 

ASKERLiK iŞLERi 

327 doğumlulara 
Ankara Yabancı Askerlik Şube

sinden : 
1 - Halen Ankarada bulunan 327 

doğumlu yabancı ihtiyat eratın her 
sınıfa mensup olanlariyle, sakat ve 
gayri müslim erat talim maksadiyle 
müretteplerine sevkedileceklerinden 
hemen şubeye müracaatları lazımdır. 

2 - lifin tarihinden itibaren niha
yet bir hafta içinde gelmiyenler La
kaya muamelesine tabi tutularak 
haklarında askerlik kanununun mu
addel 63. maddesine göre cezalandı-
rı lacaklar<lır. 12941 

Ş. Koçhisar A sliye llukuk Jlakim
ligindcıı : 

Şerefli Davutlu köyünden Süley
man kızı ve Parlasan köyünden ölü 
1 Iamit kansı Döne'nin mahkememize 
vuku bulan mürncaatında esas ismi 
Döne olduğu halde her nasılsa sicil
li nüfusa Döndü olarak yazılan kaydı 
nın tashihi talebinde uulumılması ii
zerine nlifustaki Döndü isminin Dö
ne olaıak düzeltilmesine ve gazete ile 
de iH!n edilmesine mahkemece karar 
verilmiş olduğu il5n olunu.r. 2405 

Karacabey Harası Mudiitl 

1 - He.ra ihtiyacı için ik• 
kilo toz şekeri, bin üç y~z ~ >"1 
kiz bin beş yüz kilo y,eytın 
l:ilo sndeya"ı, dokuz yüz kılO 
iki bin kilo mnkarn:ı ile, uÇ 

şehriyesi kapalı zarf usuliYlt 
caktır. 

2 - Şekerin kilosuna otuı 1 

kilo~uno. otuz be". zeytın yd 
elli, sade yacının kılosuna ~ 
mızı biberin kilosuna otuz, 
!osuna yirmi ve ş-hrıycnin iP 
üç kuruş fiyat tahmin oJuııftl 

3 - Biitün bur.tarın mu'°'~ 
dokur: yüz on liradır. 

4 - F.ksiltme 2-temmuı-940 
lryan salı gıinü saat on ıı.!udıf 

5 - Eksiltme mnhnlli J{a 

sı merkezinde müduriyet od• 
6 - Şartnamesini gornıe\ 

Bursa veteriner müdiırlüı;u 1 

hasebesine müracaatları. 
7 - 7.ndların saat on beşe 

yona verilmesi mecburidir. _J'jll 
ıecikmelerin sayılmıyacağı ıl 

"4677-2i31" 

Karacabey Harası MüdurliJ 

1 - Hara ihtiyacı için üç fO' 
maden ki:ımürii kapalı z:a.rf usu 

lınncaktır. . . 'ti 
2 - Kömürün tonuna yırıt11 

tahmin olunmuştur. rt 
3 - Muvnkka.t teminatı do 

beş liradır. 

4 - Eksiltme 2-temmuz-940 r' 
lıyan salı günü saat on birde 1' bı! 

S - gksiltme yt-ri Kıır•c' 
merkezinde mddüriyc-t odar;ıd1'; 

6 - Zarfların sıı.nt ona ksclJ ti 
nrilmesi mecburidir. Postııdll 
meler sayılmıyacaktır. 

7 - Şartruımesini görmek rı 
hara muhasebesine mürıcaııtll 1 
nur. "4675·27l2" 

Satılık süt 
Karacabey Harası MüdıirJul 

19' 
1 - Haranın 31 - mayıs • 

kadar istihsnl edeceği tahmi~~ 
li bin litre inek ve on beş btıl 

1 
sütleri knpalı zarf uı;utü ile .S 

2 - Arttırmn günü 2 tenı111~ 
hine rastlıyıın snlı günü ı;aııt ';ti 

3 - Arttırma mahalli JCM 
merke:ıi binasıdır. rJi. 

4 - İnek sütiiniin litresine e4ı 
ve manda sütünün litresine 1 
yat tahmin olunmuştur. ıil' 

S - Bu iş için bin yUz oıut 
kat teminat alınncaktır. • 

6 - İsteklilerin şartnamesiJıl~ 
c;;in Bursa veteriner müdiırlui 
muhasebesine müraca;ıtları. 

7 - Zarflnnn saat ondörte ~ 
yona verilmesi mecburidir. J'~ 
gecikmelerin sayılmıyaca{:t il 
(4676-2733) 12794 

· Mak i·na yağları alı I 
Karacab<'Y ll:ırıısı Mudurliil

6 I, 
1 - Hara ihtiyncı için yiir: ',J_ 

kilo motorin, yirmi bin kilo ıııS 'il' 
di bin beş yüz kilo muhtelif ııı'11 
le on beş bin litre benzin kaP• 
liyle satın alınnca.ktır. " 

2 - Motorinin kilosuna. ~o~ 
go.z yağının kilosuna (yirtnı ıtri tl 
kine yn ının kijosuna (elli tıt b 
benzinin litres:ne (yirmi ycd1 

ruş fiynt tııhmin olunmuştur:...ı 
3 - Biitün bunların ınu"ııP. 

(iiç bin yuz yirmi) liradır. 9'° 
4 - I~ksiltrne 4·tenunu•· ~ 

rastlıyan per.çembe giınü sa~tde 
tıınhul veteriner mudürJugurı J/ 
tır. ~j 

d ·rt' 5 - 7.arfların saat on o. f 
misyona verilmesi mecbu idır· 
ki gecıkmcler sayılmıyacaktır· if 

6 - Şartnames"ni görınelc rıııl 
ht:ınbul, Bursa V<' veteriner cJ 

riyle hara muhasebesine rııur• J 
olunur. ( 4678-2734) 

Q Cin l rl __ ~ 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanların~ 
karşt gayet tesirlidir. Barsak ~olucanl;ırının büyüklerde ve J<Ü~: ';/ 
ıebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan ha.stalıklarırı 

kullanmalan faydalıdır. "~ 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilel'I 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştu r. 

;~-=-~-=-·=-==================-====-====--:;:::;:;~ j 

HAR~ K.ıı! ~~=~-AS ' I su ! ... ~.i ~f ~ YENİ SİNEMA 
Bugiln bu ~ece 
TOSUN PAŞA 

Türk flllnatktı.rlannın 

eııerl. Ten7Jltı tlı tarife 

Fiyatlar: locA ı 50, bal

ıc.on 35, salon 20 kuruıı 

Seanslar: 
Sıuı.t: 14,80 -16.aO • 

18,80 ve 21 de 

iki filim bir dt'D t.r'! 
1. Ganı:11tcrin kıı~ğındıı. Tenz:ııtıtll 
2. Esrnrcngi7. Arıı.ba ııe 

Tf'nziltıtlı tarife balltan 1 - Cici ;.n 1Jfl _,/ 
3!5, salon 20 kr. Scaıuılar 2 - MctroP,-ıl ,t~ 

H,:ıo - 16,30 - 18,ZO Saat: 14 .,e :10~,.ı ~I ve 21 de rında !Jeır~~Ö ti' 
Saat 12,11'> tc ucuz: ma- Sa.at: l6 .,e -;, ,.ııP,.' ,; 
tine. Kaçok korsanlar ıar. Cici ~ ııt' 

Cebeci Yenldoğan !!ine· ~·' 
mMı bu gece Saat 12 d" ;..nl'' 

Nlna Petrovnanin yalanı Cici 


