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itler, Musolini ile görüşüp cevap vereceğini söyledi 1 Estonya, lelonya ve Sovyetler arasmdaki ya:drm 

Musolini Hiller'le buluşmak 
zere Kont Ciano. ile bera r 

. 

dün Roma' dan hareket elli 
,, 
Ateş kes ! ,, emri henüz verilmedi 

eni Fransız hariciye nazırı "Fransa ancak 
§erefli bir sulhu kabul edebilir,, diyor 

. . 

.. 
Petain 

Bordcaux, 17 n.a. - Fransız nazırları heyetinin, relat
cümlıur B. Lebrun'un riyasetinde yaptığı toplantıd.ın Ronra, 
çıkarılan tebliğ, bu sabah frnnsız radyosu tarafından neş.. 
rcdllmektedlr. Bu tebliğin metni gudur: 

"BugilnkU §craltte, B. Reynııud'nun teklifi üzerine, na -
zırlıır heyeti, frnnsız hUkUmetlnln milletin müttefik hürme
tini taaıyan yüksek bir t;uhslyete verilmı:sl kararında bu
lunmuştur. Bunun ncticeslnue, D. Reynaud, relslcümhura 
kabinenin latifasını vermlııtir. B. Lcbrun, bu istıf:ı.yı dikte 
eden vatanperverlllt hissiyatını övmllş ve yeni kabineyi kur
magn de,rhnl mareşal ı>ctnin'i memur etmiştir. 

Rcisictimhur B. Lcbrun, bu sureUe §imdiye kad:ı.r hiç bir 
fra.nsız devlet adamının yUklennıcdiğl kadar ntır bir ıncsu
llyet almak ımretiyle vatana karaı tam sndnkatinl bir kere 
daha fsbnt eden mareşal Pctaln'c tcııekktir ctml§tir. 

Yeni kabine §U surcUe te§ckkUI etmişUr: 
l33§VCkil: Mareıınl Pctnın, devlet nazırı ve bll.§vckil mu

avini: Crun!llc Chautcmps, milll mUdıı.fııa nazırı: gcneraı 
Wcygand, adliye nazırı: Frcmicourt, hıırblye nazın: ı;cnc
ral Coulııon, hıırp ve ticaret donanması nazır.ı: nmirru Dar
lan, hnvn nazırı: general Pugcot, hariciye na ... ın: Paul Bau
douln, dnhlllye nıu:ırı: Pommarct. maliye ve ticaret na:ıan: 
Bouthlllıer, ınUsteınlekcıer nazın: Htvtcrc, rhfın11! nazın. 
Ri~ucaud, nafıa ve mUnnkalll.t nazırı: Fro.ıısnrd, zlr:ıat ve 
le.ıı:ı nazırı: Chlchery, i§ nazırı: Fcvrier, eski muharipler ,,.e 
fr,ruısız ali esi .pazın: Ybarncgaray, ba§veklı.lct mUstcı;sn: 
Ali bert, muhacirler müsteşarı: Schumann. 

Mareıal Petaln hUkUmeti, kurulur kurulmaz, asker! ve 
diplomatik \'azlyetı tetkik için, derhııl rels!cUmhur B. Leb
run'un riyasetinde tik toplantı ını yapmıştır. 

Fra.nsız radyosu spikeri, bu tebliği verdikten sonra. Po
taln hllktimetın!n aldığı ilk kararların, pek muhtemel ola -
rak buı;Un llfuı edileceğini lltıve eyleınl§tir. 

Kabineye girmek istemiyenler 
Nevyork, 17 a.a. - Columbin Brondrnstlng amerikan 

ra<lyo kumpanyıuıı, Bordcauy'dan yaptı~J radyo neşriyatında 
Bonnet ve I<'landinln, yeni ırnnsız kabinesine girmclcr1 tek
lifini kabul etmeınlıı olduğunu söylemektedir. 

=ı Mare§al Petain.in nutku 
• 1 Borcleaux, 17 a.a. - Fransız başvekili 

Maresal Petain, bugün Fransa saati ile sa
at 12.30 da fransız radyosunda fransrz mil
letine hitaben bir nutuk tıÖyliycrck "muha
sematı kesmek lizım<lır.'' demiştir. 

Mareşal Pctain, radyodaki nutkunda., bir 
anla!jmaya varmanın milmkün olup olmı -
yac:ağını anlamak için dün gece "asker as
kere" düşmanlcı miızakereye gir.işmiş oldu
ğunu ilave etmlııtir • 

.. Mareşal, adetçe ve mal\Cmece faik bir 
I duşmana k'nrşı ananelerine layık bır kah -
ramanlıkla çarpışan fransız ordusunu öv
müş ve sözlerine şöyle devam etmi&tir. 

"Bu ordunun muhabbetinden, eski mu
hariplerin müzahnrctinden ve aynı zaman
da biltün milletin itimadından eminim. 

Ticaret Vekilimiz B. Nazn;ıi 
Topçuoğlu 

Bu kederli saatlerde, yollar boyunca pe
rişan kaçmakta olan zavallı muhacirleri dü
şüniiyorum. Bu muhııcirlcre bütün mu -
habbct ve allik:amı bildiririm. Onlara kal -
bim parçalanmış olarak diyeceğim ki mu -
hasemata nihayet vermek lazımdır.• 

Muhasemata nihayet vermek çarelerini, 
ferefli bir çarpışmadan sonra asker uke- j 
re benimle ara~tırmıya hazır olup olma -
dığmı • sormak için, dün gece dü~mana mü
racaat ettim." Ticaret Vekilimiz 

son f elkiklerinin 
neticesini anlahyor 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Ticaret 

Vekilimiz B. Nazmi Topçuoğlu bu -
gün vilayete bağlı müesseseleri gez
dikten ve neşriyat, murakabe ve kon
trol kollariyle temas ettikten sonra 
valiyi makamında .ziyaret etmiş ve be
yanatında: 

Milli korunma kanunu ahkamının 
harfiyen tatbik edileceğini, iç·ticaret 
müdürlüğünün ve fiyat tesbit büro· 
larının teşkil tarzları hakkında ataka
daı !arla temas etmek üzere 1stanbula 
gelidiğini ve vazifeye başladığını, 
harp uzasa dahi memlekette gıda ve 
ihtiyaç maddelerinin tedarikinde sı -
kıntı çekilmiyeceğini, harbin akisleri
nin diğer memleketlere nazaran mem
leketimizde daha müsait olduğunu, 

C Sonu s. izıci S&JPfada .l 

Mareşal Petain, nihayet, bu imtihan ı;aat
lerinde bütün fransız milletini, hükümet et
rafında toplanmıya davet etmiıtir. 

Halk beyanatı aakin kar§ıladı 
Londra, 17 a.a. - Columbia radyo

sunun spikeri Bordeaux'dan yaptığı 
neşriyatta Fransa'nın, ordunun mu
kavemeti sonunu nasıl karşıladığını 
anlatmaktadır. 

· Bordeaux'da halk, Mareşal Petain'
in beyanatını dinlemek üzere sükünet 
le kahvelere gitmiştir. Şimdiye kadar 
hiç bir nümayiş yapılmamıştır. Halk 
bu ani haberden mütehayyir gibi gö
züküyor. Fakat bunu mutavaatla kar
şılamıştır. 

Spiker sözlerini şöyle bitirmiştir: 
"- Avrupada sulhu uzun seneler 

muhafaza etmiye muvaffak olan 
ordusunun mağlCibiyeti Avrupa ve 
Amerika için cidden büyük neticeler 
doğuracaktır. 
Alınan haberlere göre muharebe 

durmamıştır. Halk bezgindir, ~aşkın
dır, yarını düşünecek bir halde de

( Sona J. llacll sayfada ) 

..... 
~ 

pakhmn dürüst bir ıekilde tatbikıni temin i(in 
.... 
~ Sovyet kıtaları dün 

Letonya ve Estonya 
arazisine girdiler 

l . . . 
: . 

Estonya, Letonya ve Litvanyanın 
vaziyetini gösterir harita 

Lilvanya'ya büyük miktarda asker 
ve tayyare sevkiyalı devam ediyor 

Fransa'nın kararı karşısinda 

İngiltere sonuna kadar 

çarpışmaya devam edecek 

Dünkü hadiseler İngiltere'nin bu 
azmini değiştirmedi husustaki 

Franw.'daki son vaziyet dolayııiyle İngiliz makamlarmm pazar ak
§amı neşrettikleri beyanatı Londra radyosundan alark dünkü ıyımrza 
koymuıtuk. Bu&Ün bu beyıınatm Anadolu Ajan11ma gelen metnini neı
rcdiyoruz: 

Londrn, 17 n.a. - DUn akşam aal!hiyet- ı ıar tükenmlıı olmcımakla beraber, "!Snümtız
ttı..., iı ıllz makrunatı ~anıdnld beyanatı deki ıu birkaç ay zarfında bir galebe elde 
ne,retmııttr: cdcmezao Britanya hnparnto: tuğunu ve 

Şeraiti hıu:ırn dolayıalyle, sulh teklifle- mUttc!lkle.rlnl mağlOblycte dUçar etmek 
rı veya mllzakeratı hakkında 11ayiaların ihtımallert yok olmu§tur. 
dolB§mBBı tabiidir. • Brltnnya vcı Franaa imparatorluklan -

Büyük Britnnya'nın, zafer kazaruncıya nın muazzam Shtlyıı.tları, Birleglk Amerl -
kadar devam etmeğc katı bir azlmkArlık- kanın müttefikler emrine koymuo olduğu 
la karar vermlıı olduğunu, katlye.Uc bey&- ihtiyatlara inzimam ecllncc bu kuvetler, 
nn btle hacet yoktur. haftalar geçtıkı:e ağır basacaktır. 

Fransıı'nın karadaki mukııvemeU pek 
ciddi bir surette zayıflıyacak dahi olsa, Ha/talar biribirini takip, ettikçe .•• 
Fransa, BUyilk Brlt.anya'dan sonra., Avnı
pıının en kuvetll donanmasına maliktir ve 
büyük müttefik donanma. İtalyanın harbe 
girmesiyle dııhıı mliesslr bir §ekil alan ab
lukayı takviye etmeğe tamamen muktecllr-
dir. • 

Bu taarruzda Almanya fUUI'S'UZ bir su -
rette ihtiyatlarını harcadı ve, bu ihtiyat -

Haftalar blriblrlnl tAkip ettikçe BUyllk 
Brltanya'nın ordu kudreti, mUcadelede 
kendisini, gittikçe artan bir kuvetle gös
termektedir. 

Son beli hafta zarfında, siltıh allına a
lınan asker mlkdnn tarihimizin bu vazlye

r Sonu 5. ıncı 'JIYl•d• , 

Moskova; 17. a.a. - Burada resmeıa 
bildirildiğine göre, Sovyetlcr Birliği. 
Estonya ve Letonyadaki Sovyet gar .. 
nizonlarının takviye edilmesi ve Sov· 
yetler Birliği ile aktedilen karşılıklı 
yardım paktını namuskar bir tarzda 
tatbike muktedir ve hazır birer hukü
met kurulması için Estonya ve Leton-
yadan taleplerde bulunmuştur. Eston
ya ve Letonya hükümetleri, Sovyetler 
Birliğinin bu taleplerini kabul etmif
lerdir. 

Sovyet kıtaları Letonya'da 
Riga, 17 a.a. - İlk Sovyet kltalan 

bu sabah Letonya hududunu geçmit
lcrdir. Letonya nazırlar heyeti alına
cak tedbirleri derpiş etmek üzere da· 
imi toplantı halindedir. 

Sooyet kıtalan Estonya'ya da 
girdiler 

Tallin, 17 a.a. - Sovyet kıtaları Es
tonya'ya girmişlerdir. Estonya kabi
nesi istifa etmiştir. 
T aH ajansının neşrettiği beyanat 

Moskova, 17 a.a. - Sovyet - Leton· 
ya ve Sovyet Estonya münasebetleri 
hakkında Tası ajansı apğıdaki be
yanatı neşretmiştir: 

Halk komiserleri heyeti reisi B. 
Molotof, 16 haziranda, Letonya hü
kümetine verilmek üzere, Letonya el· 
çisi B. Kocius'a a,ağıdaki muhtırayı 
vermi§tir: 

Sovyet hükümetinin malUmattar 
( Soao 1. iiacif say/ada } 

Afrika'daki İtalyan üsleri 
bombardıman edildi 

~~~~~~~~--~~--~~-

Vekiller Heyetinde 
icra Vekilleri Heyeti, dün 

saat 11 de Ba,vekalet'te Ba,vekil 
Dr. Refik Saydam'ın riyasetinde 
toplanmııtrr. "a.a.,, 

Alman büyük elçisi 
B. Molotof'la görüştü 
Moskova, 17 a.a. - Almanya'nı 

Moskova büyük elçisi Von Schulen 
burg Sovyet başvekiti ve hariciy. 
komiseri Molotof'la bu akşam görüş 
müştür. 1 

r,ı SllDA 

Bomba isabetleri 
büyük hasar yaptı 

lngiliz ve cenubi Afrika tay
yareleri ltalyanın Alrika'Jald 
müıtemlekelerinin tayyare üıle • 
rine yeni taarruzlarda bulunmuı· 
'ardır. Bu husustaki resmi tebliğ
'er 5 inci ıaylamızda.dır. Aşağı
:laki harita ltalya'nın Alrikadaki 
niistemlekelerini göstermektedir. 
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Harp ve İklısat : 

Yollar kapandıktan sonra .. 
Kemal ONAL 

ve teknisiyen 
temini i~in ahnan 

yeni hir karar 

ULU5 

Gençlik kulüpleri 
nasıl kurulacak ? 

Meclisin dün 
loplanf ısında ns 

Harbin Akdeniz'e sirayet etmiş ol
ması Avrupa şarkını garp pazarların
dan mahrum bırakmıştır. Amerika 
hükümeti, gemilerinin Cebelüttarık'
tan bu tarafa geçmesine müsaade• et
miyor. Diğer bitaraf gemileri şimal 
denizinden uzaklaştıran sebepler, Ak
denizde de sakin bir hava bırakmadı. 
Müttefik limanlara gidçcek olanları 
mayn ve denizaltılar tehdit ediyor. 
Karşı tarafın sahillerine geçmeğe ise 
sıkı abluka hattı manidir. Karadeniz· 
le Ege sahilleri arasında ufak hacim
de yapılan nakliyat istisna edilirse 
Avrupa'nın şark mıntakasında deniz 
hayatı durmuş ı;ayılır. 

rildiği haberini hatırlamak gerektir. 
Abluka altında ham madde stokları· 
nı eritmekte olan Orta Avrupa en
düstrisi, ihraç çeşitlerini gittikçe 
darlaştırmak· zorundadır. 

Yol, köprü ve iskele inşaatında kA!i 
mlkdarda l;Jçl, teknisyen ve sair miistah • 
demlerin tedarikini temin makııadlyle ko
ordinasyon heyeti yeni bir karar ittihaz 
etmiştir. Bu kararı yazıyoruz: 

" 1 - Nnfm VeklUctlnln yol, köprU, 
meydan ve iskele hışaatlnrına lt!fl mikdnr
da l§çi, teknlslycn ve sair ınüstnhdemlerln 
tedarikini temin için 3780 sayılı kanunun 
9 uncu maddesine mUstcııldcn Ueretli lıı 
mllkl'llefiyetl tesis edilmiştir. 

B. Terbiyesi 
radyoda bir 

G. Direl<törü dün 
konuşma yaptı 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü general Cemil Taner, beden terbiyesi 
nizamnamesinin hükümleri dairesinde teşkil edilecek gençlik kulüpleri 

hakkında dün radyoda bir konferans vermiştir. Beden terblyesi mükellefi
yetinin tatbiki etrafında kıymetli ma!Umat veren bu konferansı aynen sü
tunlarımıza alıyoruz: 

B. M. Meclisi dün Refet ~ l~ji 
başkanlığında toplanarak j ~ 
Suriye dostlut.c ve iyi koıtl • tr, 
kavelesi ve merl.ıutu anla P.~ 
zı hükümlerinin tadili içiıı 

11 
° 

nan notaların tasdiklerine 
1 

memurları aylıklarının te\·bl 

dülüne dair kanunun bir nuıtı-' 

Garp pazarlarından ayrı kalış, Av
rupa şarkı için iktısaden şu iki neti
ceyi verir: 1 - Mahsulleri satama
mak, 2 - Mamuller alamamak. • 

Avrupa garbinin ve merkezinin 
harp başladıktan sonra duyduğu sı
kıntı daha çok gıda maddelerine ya· 
ni Avrupa şarkiyle diğer kıtaların 
gönderdiği mahsullere aitti. Bunun 
için harp eden iki taraf ile yakınla
rındaki küçük memleketler geçen 
eylüldenberi yiyecek üzerine birçok 
kayıtlar koydular. Haftanın bazı 

günlerinde mahdut şeyler yeniliyor. 
Gene buralarda vesika usuliyle yapı
lan tahditler malUmdur. 

2 - Birinci maddedeki iş mUkelle!fye -
tine aşa~da yazılı vntandeşlnr tAbldlr: 

A) Birinci maddede mczkQ.r lıılerde ça -
lışıııakta bulunanlardan esas meııgalesi zi
raat olmıyanınr, 

B) İstanbul belediye hudutları dahilin. 
de oturımlar müstesna olmak Uzere, lnııa -
at i§lerinue çalışabilir işsiz kimseler, 

C) Zirai I!! vaziyetleri yerlerinden ay -
rılmulrına müsait olan zlrruıtle mllştııgll 
klnıseleı·. 

İıJ mllkclletiyetl bir takvim senesi zar
fında beş aydan ibaret olup mUltellet, nıtıd
detıuı bitirdikten sonra iaterse dllha tazıa 
da çalışabilir. 

Sayın dlnle)!.:llerim: 
l - Siz bu alcşam gençlik ku!Uplerl 

hakkında aydınlatmak istiyorum. Gençlik 
kultiplerlnln mahiyetini a.nlıyab!lmck için 
daha evci beden terbiyesi kanun ve nizam
namesinin bazı maddelerhıi hutırlataca -
ğım. 

Hepiniz biliyorsunuz ki devlet, bcd"n 
terbiyesi kanununun 4 Uncu maddesi ile 
gençler lı:ln kuHlplere glmıek ve boıı za -
nıanlarında beden tcrulyeslne dcvrun et
mek mecburiyetini koymuıı vo 13 Uncu 
maddesinde de genı;;lerln beden terblyt si 
ve sııoru bu kanun ilı.ı kurulacak ve bu ka-

ıS\ısunda lteııdlh;rfnde ciddi bir azim blsst 
tqıdıklarını gördiim. 

İdare llnıirlcri, isti11ııre heyetini teşkil 
eden zevat, Halk Partisi ve Halkevl erltll
nı dn el birliği ile ve ellerinden geldiği 
kad::ır ı\zami d•kımt ve itina ile kanun ve 
nlzaııınaıncnln isi ihclııf cttlğ'I esa.slnr dR -
bilinde grnı;liğln mndd! ve mı\ncvt y'l.lkael· 
tllınesl hususunun mesai sarfcdeccklcrinc 
lmııl ol<lum. 

7 - Rnnun ve nl:r:ıunnıunenln yukarıda 
b:ıhsettlt.lm maddelerinden de anlııoılııca
ğı veçhlle bellen terbiyesi kanununa g()rc 
k"eltldll ctlecrk gençlik kuliiplefi mılhl
Y'-'.tlerl ltf!Jarfylc !mdıye kndıır blh11$tlmlz 

vel inde değişiklikler yapıJ.11' 
kındaki kanun IayıhaJatııı1 

müzakereleri yapılmış ve ıcı 
muştur. 

Ruznamede bulunan ve şa 
tıkı dahilinde muhtaç zUrraJ, 
dilecek araziye dair kanu1111 

sahasının tayinine ait ınatlı' 
du subayları Heyetine 11111~ 
kanununun dördüncü ınadd' 
diline dair kanun tayıhast 
geçen müzakerelerden ıoııt• 

Ziraatçi hüviyeti ile Avrupa şarkı 
Akdeniz'den en tehlikesiz bir devre
de mahrum kaldı. Hemen her yerde 
geçen yazın mahsulü ihraç edilmiş 
bir vaziyettedir. Kalan cüzi bir kısmı 
da Orta Avrupa kara yeliyle çekiyor. 
Bu arada Türkiye'nin de son stok
ları yeni bir mukavele ile aynı isti
kamete gidecektir. 

Önümüzdeki mahsulün talihi üze
rinde tahminler yapmak bir nevi ke
hanet olur. Son hadiselerin büyük 
ürküntüsü içinde hiç bir muhakeme 
ve muhayyile ileri için bir şey diye
miyor. Bugünün bütün meseleleri 
karşısında olduğu gibi serin kanlılık· 
la hadiseleri beklemek, fazla nikbin 
veya fazla bedbin olmıyarak mahsul 
i~imizin ele gene milli kudretimiz da· 
bilinde iyi halledileceğine inanmak 
~n doğru yoldur. 

Avrupa şarkı için garpten ve At
lantik'in öte tarafından mamfUler al· 
mak ihtiyacı devamlı olduğu gibi 
bunların tedariki de normal devirler
de her zaman mümkündü. Sanayiin 
mevsim ~artlarını yenmiş olması, 

m~mulle~iı.in arz ve talebine sürer.il 
ve muntaz~m bir akış vermiştir. Şir.ı· 
di bu akış Aııdeniz'in kapanmasi ıle 
Avrupa şarkı istikametinde :idet.ı 
durmu~tur. /. frika cenubunu do'a!ia· 
rak Asya }"Eyle gelen yükte ha:Jf 
pahada c.ğ:r bazı şeyler olacaıttı~.:. 
Bu yolu talr•p edeı:t " en kıym.:tli 
matah, gazete ve kitap olsa gerektir. 

Bu vazıy, te göre Avrupa şarlcın· 

daki :nemi, l<rtler kendi aralarında, 
yahut da Orta Avrupa'nın aarp lç! .ı· 
deki ekononmiyle teması ıuı.laş~~,.
mak mec-buriyt:~indedirler. f! er iki 
tarzda da bu r"ırtakad.t b:lıUk lıir 

mamQl sık,l"t .s~ oJacaKtır. 'i ıllard:-.n· 

Avrupa şarkı ve bunun içinde bil
hassa Türkiye için yiyecek üzerine 
bir takyide mahal yoktur. Bunun 
aksine olarak dışarıpan aldığı ma
mullerin tasarrufla kullanılması la
zım. Bu lüzumu duyup tatbik ede
cek halkla hükümcte karşılıklı yeni 
vazifeler düşmektedir. 

Başvekilimiz geçenlerde radyoda 
yaptıkları beyanatta şunları söyle
mişlerdi: ''vatandaşlarımızdan mem
leketimizde yapılmıyan, yani hariç
ten gelen tali derecede lüzumlu mal
ları behemehal almak için ısrarda 
bulunmamalarını rica ederim. Asıl 
bu nevi taleplerdir ki, lüzumsuz yere 
sizleri zarara sokmaktadır.,, Filha
kika tarihin kaydetmediği büyük bir 
facianın yakınındayız. Geni kıyıla

rımıza çarpan dalt;alarda binlerce ö
lünün cesedinden bir parça veya on
ların ıstırabından bir ses vardır. Bu 
vakıayı, lüks sayılacak istekler karşı
sında haşyetle hatırlamalıyız. 

Mühim bir noktaya daha temas e
delim: harp yapan memleketlerde 
Sayın Başvekilimizin tali derecede 
dediği e§ya fiyatları bililtizam yük
seltildi ve istenildi ki halk bu tedbir
le tasarruflar yaparak milli müdafaa 
istikrazına iştirak etsin. Müdafaa 
masraflarımız için henüz böyle bir 
tedbire gitmemiş bulunuyoruz. Ancak 
halkın gene başvekilimizin bildirdik
leri yakın ihtimalleri düşünerek ta
sarrufla hareket etmesi lazımdır. Va
tandaşı bu mevzu iizerinde düşünme
ğe davet, yalnız matbuatın değil; 

radyo, mektep, Halkevi ve Parti teş
kilfitı gibi bütün neşir vasıtalarının 
yapacağı mühim iştir. 

Yeni vaziyet üzerinde hükümete 
de bazı vazifeler düştüğünü söyle
miştik. Milli Korunma kanununun 
neşrindenberi ihtikarJa mücadeleye 
ait mevzuatımız hayli genişledi. Son 
haf ta içinde 30 vilayette kurulan fi

beri üzerinde duntlan Ba'ka 'l ekono- yat mürakabe komisyonu ile mücadele 
misi, tarihin ve iklim ~.utları n.ın cihazı kuvetlenmiş bulunuyor. Hüla
müşterek icabı olauk muhitini tat- sa bir mahrumiyet devresini halka 
mir. 'm uzaktır. Balkı 'Jetleri a- mümkün olduğu kadar ıstırapsız ge· 

ı rasında mesela petrol, pamuk gibi çirtmek için devlet başlıca tedbirlc
bazı ham maddelerin ve bir kısım ri almıştır. Bu ıstırabı istismar ede
end .lstri mamullerinin mübadelesi ceklere karşı funme vicdanında duyu
mümkün ise de asıl ihtiyaca göre lan nefret ve husumet ise, yalnız 
hunun hacmi çok mahduttur. kanunların ağır ceza hükümleri ara-

Orta Avrupa'nın harp halindeki sında ifadesini buumakla kalmamalı
ekonomisi Balkanlara ne verebilir? dır. Hepimiz tek tek hadiseleri takip 
Bunun son vaziyetini ölçmek için ederek bu mücadelede de devlete 
Romanya'ya tayyare ile altın gönde- yardım etmek vazifesi altındayız. 

Hamiyetli bir vatandaş 1 
Yenişehir Emciler caddesinde 32 

numaralı tuhafiye mağazası sahibi 
Bay Ahmet Gürgün Türk hava kuru
muna 400 lira teberru etmiştir. Bu ha
miyetli vatandaşımızın milli havacılı
ğımıza karşı gösterdiği alakadan pek 
duygulanan hava kurumu kendisine 
bir madalya verilmesini karar altına 
almıştır. 

Adana fiyat mürakabe 
komiıyonu çalışmaları 

Maıraf tertipleriııden ücret 
alan memur kadroları 

Maliye Vekaleti, ilcretleri Veklletlerln 
masraf tertiplerinden verilen memuriyet -
!ere ait kadroları peyderpey tetkik ederek 
İcra Vekilleri Heyetine ıevfedilmek ilze • 
re Başvek5lete vermektedir. Biltün vekl • 
Jetlerin bu kadrolan haziran ıonuna kadar 
ikmal ve tasdik edllmiı olacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
tetekkürü 

Yenlııehlrde manifaturacı Bay Ahmet 
GUrgUn Keçlörende Çocuk Yuvruıındakl 
yavrulara 100 lira teberru etmio ve ayrıca 
da kuruma yardımcı tiye olarak yazılmıı • 
tır. Yoksul yurt yavrulannıı karoı vaki 
duygularına Çoeult E.lrgeme Kurumu ale
nl tcockkürlerlnl blldirlr. 

3 - Mtikellctıer, Nafıa Vekı\lctlnce tes
blt ohınnn normal ilcrctlcrl alırlnr. Ücre
te lstihltak, bilfiil çalıııma ile meşruttur. 

ii - Sôzil geçen iıışuntla.ra lllzıınılu l§çl
lerln yaş hadlen ve alınacakl:ın mıııtıılta· 
lur, Milli Mlidnfaa ve hlraat .YcktUetlerl· 
nln ııılltaleası alınnınk suı·etıyle Nafıa Ve
klllı lince tayin olunur. 

!\lUkcllcflerln toplanmesı ve yerlerine 
sevki, Nafıa Vekfıletinin direktif ve lşarı 
tizc.rlne nlı\lmlı mtilkiye Amirleri taratın -
dan ifa olunur. 

Mükellefiyete tAbl kimselerin toplnn -
dıkları yerlerden çalışıı.cakları iş yerine 
katlar yol nıasraflnrı idarı.ı veya nıfltr,ahlılt 
taru.fından temin ve blllüuu·e f§çllerin yev
miyelerinden tevkif olunur. Şu kadar ki 
bu ko.rarnıımcdı:ı yazılı esnslıır ualresindc 
mUkelll'flyetlnl ifn eden l11çllerln yevmiye
lerinden tevkif olunan yol mıııırnfları, nıll
kcll,.flyet mllddctlnin hitamında kendileri
ne inde edilir. 

5 - :Mlıkcllcfler, tavzif edlldllılerl iş 
yerlerini. kendilerini çalıştıran idare veya 
mllteahhltlcrin diğer iş yerlerine geçmek 
suretiyle olsa dahi, aUıkalı llnılrlf'rlnln nıU
ıııuıdeslnl almadan terketleınezler. 

1\UIU korunma kamınunıın 10 uncu mad
desinde mezkt'lr m:ızeret halleri mlikclle -
tin lknmet~llhının bulunduğU mahaldeki 
en bilyük mlilklyc memuru· taratından ka
bul ve tıısdik olunan hususlar ve tevsik e
dllmlıı hastalıklardır ... 

İzmir Valisi ıehrimizde 
İzmir valisi B. Etem Aykut şehrimize 

gelmiştir. B. Etem Aykut ııehrlmlzde bir
kaç ı;-Un kalacak ve bu mild~ct içinde vl • 
lt'lyetlne a1 t işler etrııfında vekA.letıerle te
maslar yapacaktır. 

Konya valisi gitti 
Blr mUddcttenbcrl şchrimh·de bulunan 

Konya valisi B. Nlzamettin A taker temas
lıırını bitirerek memuriyet! mahalllne ha
reket etmiştir. 

İhtisas mevkileri kanun layihası 
bütçe encümeninde• 

B!lyük Millet Meclisi bütçe encilmenl 
dün de toplanmıı, Vek1letlerin ihtiıae mev
kilerine alt olan kanun projesi üzerinde 
mesgul olmuştur. Encümen, ihtisaı mev • 
kilerini her vekalet için ayn ayn hazırla • 
makta.dır. 

Kaymakamlar arasında 
yeni değişiklikler 

Dahiliye V ek1leti kaymakamlar araım • 
da yeniden bazı değişiklikler yapmıya ka • 
rar vermiı;tir. Hazırlanmakta olan yeni ka
rarname ile elliye yakın kaymakam. ara • 
unda değişiklik yapılmaktadır. 

Kimler belediye reisi olamıyacak 
Denizli mebusu B. Emin Aslan Tokadın 

belediye kanununun yirmi iiçüncü madde· 
ıine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun 
teklifi, dahiliye encümenince tetkik ve ka
bul olunarak meclis ruznamesine almmıı -
tır. Dahiliye enclimeni teklif olunan fık

rayı ayn bir madde halinde kanuna ilavo. 
yi muvafık bulmu1 ve kanun llyihasını ona 
göre tanzim etmiıtir. Liyihaya ıöre, aerma
yeleri ve merkezleri Türkiye climhuriyeti 
dıımda tevkil olunan milli hududumuz da • 
bilinde ı;ahııan mücssae ve teııekküllerde 
ınaaıh veya üeretll vazife atanlar belediye 
reiıl olamıyacaklardır. 

Cahide Uter 
ite 

Niyazi Önder 
Nikahlandılar. 
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nun lıükUmlerlne lnUbıık ettırilecı;:k olwı 
ku!Upler ve gruplar vıuntaslyle yaptırıla
cağını emretmtıılir. 

Keza kanunun 4 Uncu maddesinde hıııı
gf yaştaki vatanfl:ışlarııı, ııe kadar nıild -
dctle ve hangi movılmlcrde epor mlikellc· 
flyetl altınıfa bııhınııcalcfnrım İ<'l'ıı Vı•kll
lcrl heyetinin tayin edecc#lnl yazmı§tır. 

2 - Deden terbiyesi nlzamnamP.slnln 62 
inci nıaddeslnrle, beden terbiyesi mUkcllc
fiyetı dahilinde bulunaıılnrın bP(!Pn terl.ıl
Yl'Jıinl - ki bu tf\blrden ljlmnllBtlk. oyıııı, 
spnrıun hepsini anlıyoruz - mnhrulln Is· 
mine 1?.afella (Gençlik kulllbU) v~yn 
(grup) ndını alacllk toıckkllllerde yapaca. 
ğını yazıunktadır. 

3 - Gene nlzamnameııln 54 Uııcll mad
dcıı!nde, xenc;llk kullip ve gruıılıırı nıen· 
suplarınııı yaşları ve yaptırılscak hareket.. 
Iere tahanınılll dereceleri itibariyle IUzumu 
karlar bölUmlere ayrılacağını ve her bölil· 
mUn idare ve toplu hnreltet bııkımındaıı 
ordu talimnanıelc.rl esası d!Uıilindıı )<ısını. 
manga, takım, bölült teokJUne ttl.bl tutula
cağı yazılıdır. 

4 - Nl:r.ıımnamenln birinci nıadclesl he
den terbiyesi ve spordan yurttaşın fizik 
ve normal kablllyotlerlnl ulusal ve lnkı· 
11\pçı amar,lnrn, yllrt nılldıU'<ısı lcaplarınn 
göre yUksclmc~I beklemekte ve nlll.kadıı.r
lnrın oyun, jimnastik ve spor fo.ullyctlcrl· 
nln bu esaslar danlllnde sevk ve ldarcsl
nl talep etmektedir. 

İkinci maddesinde de her kulllbUn aynı 
znınnnda lçtımnt terbiyesi, cemiyet ha~ ıı
Uyle yurt sevgisini ytikııeltmeğe ı:atııının
ğı vazlte bilen bir terbiye mllesııescsl ol
muını talep etmekte ve kulilplcri tUrk 
gençliğin! müşterek bir vatan mc!kikrcsi 
etrafında toplamak ve kendilerini ınhatıı. 
kuvetll ve yurt mlldafaıısınl\ kahillyctıı 
mllkcmmel bir hale getirmekle mUkcllef 
kılmaktadır. 

Nizamnamenin dördllncU maddesinde 
kulllplerde içkiyi ve beden terbiyesini a • 
lAkalandırmıyan her tUrlU oyunları yasak 
etmekte, UçUncU madde.sinde beden terbi
yesi ve ııporda disiplini birinci derecede 
istemekte ve dlsipllnl de bilumum kanun, 
nfzam ve tıülmatnameler ve bunlara mllıı
tenlden, verilecek emirler ve yapılacak 
tebliğlere mutlak riayet ve itnat etmek 
suretiyle tarif etmektedir. 

6 - İcra V killeri Heyetl bir kararnrt
me ile 12 ya,,u .. lan 45 yaşına kadar bUtlln 
erkek yurttll§ları, 12 yaoından 80 ya:ıına 
kadar btitUn kız ve kadın yurttqıarı ıu -
zum hasıl oldukça beden terbiyesi mU!tel
letlyetıne dAvet etmeğl, mllltelleflyetln 
haftada dl:lrt saat mecburi tAllm yapmak 
suretiyle ita edileceğini kabul etmiş ve bu 
had dahilinde hangi mıntakalardn. hangi 
Yll§lnrın mükellefiyete ddvet edllecıtlnln 
her detaınnda Uln edileeoğlnl tebliğ etmiıı-· 
tir. 

Ve buna naznre.n şimdilik blltUn vllll· 
yctlerde, uark mıntakıunnda 9 vll(ıyet ha
riç 18, 19, 20 yaşındaki, yalnız Trakya ve 
Hatay'a kadar sahil vilAyctlerlylc ı;ıark 
hudut vllft.yctlerlndc ve Samsun, Zongul • 
dak, Ankara vllllyetıerinde aynca 15, 16, 
17 yqtakl gençlerin viUıyctlerce gençlik 
kulUplcrlne glrmeğe dıtvet edllecejtlnl res
mi gazete ne Bll§vekAletten tebliğ edil· 
miştır. 

6 - Şimdi bUtUn vllAyetlcrde ve ka:r.a -
tarda ve mllteaddlt mualllmll mektebi hu· 
lunan köylerde bir taraftan gençlik ku!Up 
ve gruplannın kurulmaııına bir taraftan 
da cemiyetler kanununa güre kurulmuıı o· 
lan spor ku!Uplerlnln beden terbiyesi ka -
nununa intibak ettirilmesine ba3lanacak
tır. Ve bu işi kanun vo nizamname esasları 
dahlllndd' en kııa zamanda kuveden fille 
çıkarmak hususunda idare Amirlerimiz e • 
eaıılı tedbirler ıılacaklardır. 

Gezdiğim b~ı vlli\yet ve kaza merkez· 
lerlnde gençlerimizin )Ju tegekl<Ullerl se • 
vlnı;;le ve heyecanla karışılo.dıklannı gör -
dUm. Devletin kendilerine de kıymet ver -
nıesl bu teııekktiller vasıtas!yle keudllcrl
nfn daha genç yqında yurt mlldnfaasıııa 
hazırlanmak lmkAnını bulmaları AdetA ken
&tlerlne §imdiden bir gurur, bir iftihar ve 
şeref hlaseel bahşetmiş gibidir. 

menlere geri verilmiştir. 
Meclis çarşamba günü 

cemiyetler ltamınu esnslnn dnhlllnde mU -
teşdtkll spor kuUlplcrlnden b~ka ınahl • 
yet arzctıııt·ktı-dlrlrr. 

tır. (a.aı) 

Çağrı 
~ 

• Maarlt encümeni bujfilı:ı (JI a) Cemiyetler kanununa i;Öre teşekkül 
etnıiı ku!Upler bavlı baiına bİr hükmi ıah
siyet oldukları ve 18 yaşıııdıın daha küçük 
yaşta azası bulunmadığı halıle beden ter -
biyesi kanununa göre teşekkül edecek 
gençlik kulüpleri 12 yaşını.lan itibaren aza 
kaycleılt'bilmekte ve her biri münferiden 
birer hiılcmi ııüııi yeti ha.iz olmayıp bütün 
Türkiye'Jelcl kulüplerin heyeti meemu. 
ası beden terbiyesi teşkilatının heyeti u -
mumiyesiyle bir hükmi iDhsiyet meydana 
getirmektedir. Yani her bir genslik kulü
bü beden terbiyesi t~kiUitının bir cilzli 
bu 1 unm ak tadır. 

b) Cemiyetler kanununa &Öre teşekkül 
etmiş 6POr }:ulÜplerİ azasına kanunen hiç 
bir mecburiyet ve mükellefiyet tahmil e -
dilnıemekte itlare ve faaliyeti daimi müra
kabe altında bulunmamakta, ancak kendi 
cı.ralarında kararlaştırdıkları kayıtlarla bağ. 
h bulunmaktadır. 

Halbuki gcnı;lik kulüpleri devletin ka • 
ııuıı ve niwmlariyle daima devlet müraka
bcel altımın bulunmakta ifası mecburi ta ~ 
lim ve idman mükellefiyetine tibi tutul -
makta ve bu ıniikellcfiyet inzibati ve kanu
ni cezalarla teyit ellilmekteılir. 

c) Ekseri ıpor kulüpleri basından mah· 
dut kimseleri b:ı.zI mahdut ıeyirciye heye
can verici ve cazip sporlarla iştigal ettir -
mekte olmasına ve faaliyetlerinde diıipline 
ve izasını yurt müdafaasına hazırlamıya 

fazla ehemiyet vermemekte olmasına mu • 
kabil nizamname genı;lik kulüplerinin bi -
rer terbiye ve genı;leri yurt müdafaasına 

hazırlık müessesesi olmasını arzu etmek -
teıdir. 

d) Cemiyetler kanununa ıöre teııekkUI 
etmiş kulUpler ba adedince hiç bir kayda 
tabi olmamakta ve ikiden fazla lza bul • 
mak suretiyle bir cemiyet teşkili milmkün 
olmakta bulunmasına mukabil gençlik ku • 
tüplerinin beden terbiyesi kanunu mucibin
ce 50 den fazla mükellef lzasınm bulun • 
masını ve bir kasabada birden fazla kulüp 
te:ıkill zarurt olursa ancak 200 den az ve 
500 den fazla mevcudu olmamak iizere to -
§ekl:ül edebileceği tasrih eıdilmektedir. 

e) Spor kulüpleri kendi teşki15.tı husu • 
aunda hiç bir kayrt ve şarta tabi olmadığı 
halde gençlik kulübiinün nizamname muci
bince ya:i vaziyetlerine göro bölümlere ay
rılması ve her bölümün ordu esaslarına gö. 
re kısım, manga, takım bölük teşkil5.tına 
tabi olmaları icabetmektc<lir. 

Bu izahattan anlaııılıyor ki ıençlik ku • 
lübünUn daha fazla disipline, ıilsileten e
mir ve kumandaya tlibi, muntazam teşkiUtlı 
birer genı;llk kıtaları mahiyetini gösterme~ 
si bu gençlik kıtalarının mecburi jimnastik, 
hafif atletizm, yüzücülük, dafcılık, atıcılık 
ve askerliğe hazırlık idman ve ııporlariyle 
icabında memlekete nafi ve devletin emre
deceği vazifeleri ifaya ve yurt müdafauı
ruı hazır bir te:ıekkül olması icabetmclı:te • 
dir. 

f) Şimdiye kadar mevcut spor kulüpleri
nin ıpor nanıiyle oynadıkları oyunlar ve 
hareketlerin her türlüsü gençlik kulüple • 
rinin birer eğlence vasıtaıı olarak yer ala
caktır. Fakat bu oyunlar ııcn,llk kulüple • 
rinde ihtiyari olarak heveslilere ve mevcut 
sıhi vaziyetleri müsait olanlara serbest bı
rakılacaktır. Sıhi vaziyeti müsait olmıyan
larm yalnız heveslerine veya birincilik, 
şampiyonluk hırslarına kapılarak v!lcuduna 
zarar verici hareketlerle iııgallerine mey • 
tlan verilmiyecektir. 

nııcııktır. \ 
X Adliye encümeni ıs. 

salı günü saat 10 da toplana' 

f 

B. Cevdet Kerim'in 1 

konferansı 
İstanbul, 17 (Telefonla) ,,,,. 

üniversite konferans sa1°J 
Cevdet Kerim İncedayı t 

"harbi doğuran iktısadi ye 
51 

beplerle beşinci kol" mevıuıı 
ad bir konferans verilrniştit· 

Atıcıları daYet 
Beden Terbiyesi Ankara pöll 

/ık Kulübü Başkanlılından : 
Kulüp idare heyeti lizalarrıı.Jll 

salı günü saat 19 da muayeneh~., 
him bir mesel~nin müzakeresi ) d 
bulunmalarını rica ederim. llJ 

KulÜP °1, 
Di& 'f p 

Abm~ 
diye kadar görülen bazı ııpor ~t 
kulüp mensuplarından mahd~.' illi~ 
temayüz etmek bu suretle ıcuıut>~ 
dut ıalısiyetler vo.sıtasiyle bir ~ 
ması arandığı ve bu vaziyeti t. 
için i!cretli ıporcularm t~ar~ ' 
dildiği ve bu gibi kabiliyetli 

1 !arın oradan oraya • bazı mııd~ 
ler gösterilerek • aktarma edi ~ 
nazari Uı;tünlli~ü temin !ı;iı:ı 0 

gayri meşru hareketlerine ııô:ı: Jı" 
hattli idareciler tarafmdan bU 
telivlk edildiği halde gençlik 1'11"_,: 
mahdut phıalarm, yurt müd•~' 
mından büyük bir fayda te~ıdt 
mahdut yükselmelerinden ıı>"~ 

. . . d .nık 
umumıycnın orta sevıye en r uıll 

rılması ve yükselmelere yurt ~ 
faydası bakımından daha fasla ~c~ 
rilmesi yoluna ehemiyet veril~! 
nunla beraber heyeti umumiye (f 

ha fazla kabiliyet gösterenle! ~ ~ 
kazananlar ayrıca takdir ve ıeŞ 
ceklerdlr. rJ'. 

Çünkü cmaati arasmda daha~() 
liyet göstermek ve derece ka:ı: . fi 
tazam çalı5manın sağlam ırad~, 
sebatın mahsulü olması haset> ~ 
htı neticeler - eğer bu derece ''ıf' 
hi hususata riayet edilmek ıart f": 
nılmı:ı ise' - takdir ve taltife şıeJ 

Fakat bu dereceler sıhi ve f !J'< 
ra riayet edilmiyerek bilakis 51 ;r 
keye ıkoymak ı;uretiyle aırf alk1.~1~.J 
bi hırı tesiriyle elde edilmek ~Y. 
bu ferdi kazancın memleket lı e 
faydası olmıyacai;ından eıbett 
karliıla.ıunaz. ~ 

8 - Şimdi en mühim noktll>'~4 
Kanun ve nizamnamenin ~I~ 
memleket hesabına ı;ok şey ,
gençlik kulüplerini kimler id•re 
usul dairesinde ~lıııtıracak. ~ 

Hiç bir gencin yUzUnde, beden terbiye
si mllkelletlyetlnln devletçe ltendleino ytlk· 
ıetıımlş bir angarya tell\kldsl hl111lnl sez
medim. Her vlllyetln, kazanın. no.lılyenln 
en yUksek idare Amirlerinin kendileriyle 
all\kndar kılınmıuıını, kendilerinin yetişti· 
rllmcel hususunda devletin verdiği eheml· 
yeti tebarUz ettirdiğini ldr!k ederek bu 
baklmdan yurda Azamı faydalı olmak hu-

ı) Spor kulüpleriyle gençlik kulilpleri 
arasında bariz bir fark daha olacaktır. Şim. 

Adana, (Hususi) - Adana valiıi Faik 
Usti.in'ün reisliğinde teşekklil eden "fiyat 
mürakabe koıp!syonu., üı;Uncü toplantısı -
nı da yapmıı;tır. Komisyon Vekiletin ıon 
direktifine göre çabama prov-amını hazır
lamaktadır. Tahmin edildiğine göre, ayın 
yirmisinden sonra mürııkabe kolları ticaret
haneler üzerintle faaliyete geçecektir. 
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Şüphesiz bu gençlik kıt.alır ıJ 
muallimleri bu meslek üzeri.ııd~e ~ 
len na:ı:ari ve tatbiki bi!gi)fl ·ıJ 
kazandıracak olan ve kanuııııı:ı;ıı ı 
masını dllsi.ind!iğıi y!iksek be ~ıl. 
cnstitUııUndtn yetieecektir. pe 11e 
vaziyeti müsait olduğu ıaın•11ıı'ı 
enstitü eplınca ve lıuradan ~ •• ~ 
&inciye kadar gençliği teskil51~1r ~ 
dn caiz degildir. Bu mak~~tl~d,rl 1 

Son zamanlarda küı;ük esnafın ıatıliların
da nispetsizlik alıp yürümilııtü. Adanalı -
lar bu vaziyete nihayet verileceğine pek 
memnundurlar. 

Çukurovada işçi fiyatlarının 
teabiti 

Adana, (Husuıi) - Çukurova iac;i ko • 
mi&yonu, yeniden toplanarak iııçi haftalık· 

larınch tebeddüllit yaptı. Son karara göre 
ot iıı;iııinin haftalık !lcreti 400 lcuruıı, kızak 
iıçiıinin 450 ve patoz iıı;lsinin 650 kuruıı· 
tur. tııçiler bu fiyatlardan memnun kalmııı· 
!ardır. 

Bulunan tarihi eserler 
Adana, (Hususi) - Islahiye ilk O· 

kul talebeleri Kazıbaba ve Kanıbaba 
adlı iki kıymetli tarih eseri bulmuş· 
lardır. Adana müze müdürü Yalınan 
Yalgın'ın mahallinde yaptığı etüd il· 
zerine kıymeti sabit olan bu es~rleı j 
Adana müzesine getirilmektedir. 

Kazalar! 

Birkaç gündür, lstanbul gazete
lerinde şu ba§lığı görüyorum: "O
tomobil kazaları,, 
Bazı kelimelerin cemi şekli müf

ret şekline nazaran daha bereketli, 
daha faydalıdır. Fakat bu kör ola
sı ba§lzğın müfredi bile hoşumuza 
gitmez, kaldı ki cem'i/ 

••• 
Hidayet!! 

Bazı isimler sahiplerine ne kadar 
uygun düşer: bazıları ise ne dere
ce taban tabana zıddırl 

Bı"r gazetede gece gDndüz içen 
ve içtikten sonra da rastgeldiği ca
ııı, çerçeveyi yere indiren bir ka

d mın' altı gün hapse mahk(Jm edil
diğini okudum. işin garibine bakı
nız ki bu dalalete düşmü§ kadının 
ismi (Hidayet) dir. 

Moda! 

Hal'de balık satan bir dükk~ncı
nın ayaklarında, dükkanın zemini 
daıma ıslak olduğu için rutubet 
geçmesin diye altına kalın bir ta
kunya geçirilmi~ bir yemeni gör
diim; tuhafıma gitti. 

Oradan çıktıktan sonra bir~ok 

ynlerde altı onun kadar kaltn, ..
kılce ona benzer birçok han1m iskaı 
pinlnfrıe rast gelince anl;;dım kı 
bizim balıkçı modaya riayetkir, bi
rinci sınıf şıklardan birisi idi. 

Ne dersiniz? Moda/ 

••• 
Temiz. ıüt !. 

Vakit ıazetesi ıistOnde bir tay 

yare defi topu iriliğinde bir şaha
det parmağı resmi bulunan yeni a
çılmış bir sütununda "temiz süt ih
tiyacı,, ndan balısediyor. Bu ihti
yaç dahili olduğu için mecazi ma
naya alınamu. Şayet harici mese
lelerden bahseden bir sütunda çık
saydı, o zaman mecazi manaya alır· 
dık. Gerçekten dünyanın birçok 
noktalarında sütü bozukların kır
dıkları ceviz kırkı aştı/ 

••• 
., endi kendine !l'~l ! 

Anadolu ajansının bir telgrafı 

Roma ve Torino'da iki evin ita/yan 
gülleleriyle hasara uğradığını bil
a · iyordu. 

Eski bir beyti hatırlamaz mısı-

nız? . 
Kendi elimle yara kesip verdiğim kalem 
Fetvayı h\tuu nahakımı yazdı iptida 

Bunu pek eski bulursanız, arka
daşımız Mümtaz Faik Fenik'in e
ve/ki gece radyoda yaptığı bir nük
teyi tekrarlıyalım: 

''.Kendi kalesine gol yapan fut
bolcular gibi.,. 

••• 
Negüs ! ., 

Çoktanberidir, sesi, sedası çık

mıyan krallar kralı, Negüs, Ncca
§i, Haile Scl§.sie'nin yeniden bahsi 
geçmeğe başladı. 

Ne dersiniz? Siyasetle şemsiye
nin alakası. Çemberleyn'in şemsi· 

yesi ortadan kaybolduktan sonra, 
belki de, Negüs bu yaz mevsiminde 
Afrika güneşinde koskocaman şem· 
siyesinin gölgesinde yeniden otur
mak arzusuna kapılmıştır. 

T. 1. 

her vilayet gençliğini, biit~ ; 111 e 
tını emri altında tutan vaJılc .,ıs'' 
mes liyetine tevdi etmiştir. A i 
liret, kaza ve n.ıhiyede asit'~~ 1 

maarif, sıhiye mlidürleri ve b tıl' 
siyle bilgili ve ilgili zevattan i•ı. 
heyeti kurmuş ve nizamıı~c elt· 
yeti azalarının gençlerin yukSvt tı 
susunda verecekleri karar!~~ Jel 
rı tedbirleri kendi emirlerın 1~,i • 
&ait ile temin etmekle ınUkC bifl 

Belki bu suretle her yerde ,P' 
cede mütehasıııı :ıcvat buıurı ,,ıı~ 
mümkün olanın yapıtmaı:iylt d~ıı 
müdafaasına hazırlık bakıfll'~ 11" 
yetietlrilirse gene meııılcke 
bir kazançtır. ıııerill 

Bu tedbirleri ve tatbik şelc fcPıııııı , 
lin icaplarına göre devletin . 1 ,rııı' 
zamlarlyle istediği ve ke11~1 riıı' 
ettiği ve bu bakımdan kendı c ııııfı; 
nıdıi:ı ~ençliii yükseltmek ~,~sır 
yliksek ve müdebbir vali k3 >'". tı'f . ar• 
ğır idare amirlerimizin istı~l•''pl 
le müzakere ederek bulaC .

1
,,,; ' 

yoktur. Bu hususta sarfe~ıdaıı ıı•11 
dökülecek ter en biiyUk vıc ııiıııı' 
karıılanacak bilyü.k bir yıırt 
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rlila.• 
toat ~tin kurtulu§u bir muğ· 

Esfonya, Lefonya ve Sovyeller arasındaki yardım 
paktının dürüst bir şekilde tatbikini temin i~in 

Fransa Almanya'ya 
sulh teklif elli etı rn . b v 1 b" it Qı·ıı _eaıne aglı o aa ı· 

e k,d~ e.tı bu rnuğcizeyi gÖs· 
eıı ırdır. 
. e iiç .. Sovyet kıtaları dün 

Letonya ve Estonycl 
arazisine girdiler 

1 
(Başı 1 inci say/ada) 

ğildir. ~aşlı hiç bir göz, hiç bir teza
hür görülmüyor. Olup biten şeyler ,tli: gun evel de ,unları 

·~ f r•nıız t •• 
'teğ· opraklannı muda-
İatj:~· Avrupa'daki toprak

.~ A.j~ uğrarsa, Afrika'ya I•,., ll~ıka'daki toprakları. 
del ıraraa, Amerika'ya ge· 

eye orada devam ede-

dı,or . .. .. 
tdeb· kı butun bu aözler, 

lt' ıy~ta imi,. Ve yahut da 
tılile ın ıfadesiymif. Ne Fran

de fr 11 ınuğcizeyi gösterebil-
a.rıaız h .. k .. • .. d ik u umetı muca e-

l~b~ a. ~ıtasına kadar götür
' • "'<il gord .. , 'thl u. Alman askerleri 
~il ~~İken ve asla gcçilmi· 
do~ •len Majino hattının 

d t;e~j7'. ilerledikten aonra 
~bine ~ı ve yerine geçen 

etıt 11 Almanya'ya sulh 

l. lere ·ı 
'"'fla.d:-e Fransa arasında har-
t oıd .. ~ 8Ündenberi ihtilaf 

.. gll , .. 1 
len oy eniyordu. Bu ih-
b e\'elki hazırlık meselc

kld 'tlayıp, Paris'in ifgali 

L~ h, .. :~~ karada, havada ve 
"il' t._ı atın idaresine taalluk 

"'nı .. .. d l İd' Roruı farkların an 
d-.r .. ı. Majino hattının deni· 

. "llt 1 lı:ıtilj 1 ı ınamıt olmasından 
~Otl._r; er franaızları muaha

ı bı't ı. Hakikaten bu derece 
lrı" 'oıır, h Udafaa sistemi yap • 

llı-.11111 Unu denize kadar U· 

•ı:ıcak rna~aaı anlntılmaz. 
• lld derııze kadar uzatıl

ır k' bit llı" ı Almanya'ya karşı 
dr,ıd Udafaa hattı olabilir
i~, le il İken bir ingilize hat
etıit:!ar uzatılmıt olduğu

tlttlı:ı 1trıi Ve alman taarruzu 
11 tOrü lonra uzatılmamıf ol • 
"· ~ iı.~~e. hayret ettiğimi söy-
111l d --cılız dcmi~ti ki: 
... '•i . . t,r,f zın gibi hayret ettik. 
11 t-'r11 rı, t~n fransızlar da ingi

ln il. ~a ,.Pek az asker yol· 
d leı:ı , 1 tıkayet ediyorlardı. 
• 11\ul llı11.n taarruzu mücade
'ııtİJil~tac.u ayında ba§ladığı 
~t b·rın Franıa'ya· ancak 
lııla. ;n aaker gönderebil
~tic 1'. dı, Bunlar da yanht 
'-'Gı~·~de aarılıp Dunkerk
'ıı '° lllatla ricat edebildiler. 

~•ltııı hra da Fransa, Alman· 
11\d •• il.tına kaldı. Bu müd

.. •rı ·ı· rı Rr ız devlet adamla-
~~rlr '•kerleri araaındaki ih
.~.,ti'lle.rıdiği tahmin edile· 
~-·), r kı bugün Fransa'yı 

t~İııd leaJinı eden Petain, 
~~ild e de daima İngilizlerle 
~ ~~ çekişiyordu. Petain 

~tt llıı-, ~:afii olmakla §Öhret 
'lltı•,. k 16 senesinde alman· 

ı,, lıı. Pe 11.~tı taarruza geçtik
''lrtt laırı pek ziyade sıl<ıf· 
~. h1t b.aılıyan taarruz, ni
,d~,~ lu·~n, temmuz ayla· 
. el, . ettı. Petain Somme 
1 • ın ·ı· 
• 1ı;i11 li il.• ~:ı:lerin taarruza 
lıltİlil k 11.ıg a yalvarıyordu. 

'vt, iar uınandanı taarruza 
"'d •co.ı .. • ~ lln gostermıyordu. Az 

":~ıls.i ;ukut etain. Ve sukut 
~ta.ite Almanya 1914 har· 

~t)'d d,ı,r tı. liaig nihayet tem-

(Başı 1 inci sayfada) 

bulunduğu vekayie, ve son zamanlar
da Moskova halk komiserleri heyeti 
reisi Molotof ile Letonya • nazırlar 
heyeti reisi B. Merkys arasında vaki 
olan noktai nazar teatisi neticesine 
atfen, Sovyet hükümeti, şu ciheti va
ki bir şey olarak görmektedir: Lcton
ya hükümeti, Sovyet • Leton mukabil 
yardım paktından evel Estorıva ile 
akdetmiş olduğu ve Sovyetlere ı..arşı 
muteveccih bulunan askeri ittifaka 
tasfiye etmediği gibi, Litvanya'yı da 
{thal etmek suretiyle bu ittifakı ·ge
nişletmi§ ve Finlandiya'yı buna cel
betmeğe çalışmıştır. Esas itibarıyle 

evelce imzalanan Sovyet • Leton a
d .. mi tecavüz paktına muhalif olnıa
sına rağmen 1939 sonbaharında inza
lanan Sovyet - L<'t0n mütekabil yar
öım paktının c:1kdirııJen eve!, Sovyct 
hükümeti, böyle bir askeri itti faka 
daha göz yumabilirdi. Fakat Sovyet -
Leton mukabil yardım paktının ak
dinden sonra, Letonya, Estonya ve 
Litvanya arasında Sovyet Rusya'ya 
karşı müteveccih bir askeri ittifakın 
mevcudiyeti, Sovyet hükümeti tara
fından yalnız gayri kabili tahammül 
ve kabul olarak telakki edilmez, ve 
fakat Sovyet devleti hudutları ıçın 

son derece tehditkar ve tehlikeli ola
rak telakki edilmektedir. 

Sovyet • Leton mütekabil yardım 
paktının akdinden sonra, Sovyct hü· 
kümeti zannediyordu ki, Letonya, di
ğer Baltık memleketleriyle askeri it
tifakı terkederek, bu ittifakı münfe
sih kılacaktı. Böyle olacağı yerde, 
Letonya, diğer Baltık devletleriyle 
yukarıda bahsedilen ittifakı tevsi et
meğe ve canlandırmağa başladı. Buna 
delil olarak da ıu vakayı zikredilebi
lir: Estonya ve Litvanya ile gen1şle
tilmi' olan askeri ittifakın tevsii ve 
Litvanya, Estonya ve Letonya genel
kurmaylarının, Sovyet Rusya'nın ha· 
beri olmaksızın, irtibatlarının takvi
yesi için, ikincikanun 1939 ve mart 
1940 tarihlerinde iki gizli konferan
sın akdi, şubat 1940 da Baltık askeri 
itilafının hususi ve naşiri efkarı olan 
ve İngilizce, fransızca ve almanca li
sanlariy le Tallin'de intiıar eden risa
lenin vücude getirilmesi, ve saire gi
bi vakayi. 

Bütün bu vakayi her iki tarafa 
"her hangi bir ittifak muahedesi ak
dini, veya akid iki taraf aleyhine ma
tuf ittifaklara girmegı,. meneden 
Sovyet • Leton mütekabil yardım 
paktının, Letonya hükümeti tarafın
<lan bariz ihlalini göstermektedir. -
Muahedenin dördüncü maddesi -

Sovyet • Leton .mütekabil yardım 
paktının, Letonya hükümeti tarafın
dan bu suretle bariz bir aurette ihla
li de, tam Sovyetlerin net olarak Le
tonya lehine istisnai surette hüsnü 
teveccühkar bir politika takip ettik-

l ~n ul:~a taarruza geçti. 
'1Ş~di 1ndeki tazyık dn. ha-

1e e~eııc·ay~ı askerin yirmi su, dÜn Franaa'nın teslim olduğunu 

1 
e ~ter· 1 gıbi, İngilizlerle ay- bildirirken, lngiltere'nin 1 İmparator-

~ ~tlliai~~de çeki~mesi tarihin luciyle beraber, Almanya mağlup 
• İ.ıı "'fı dır. Fakat bunun ha- oluncıya kadar mücadeleyi devam 
~ lııı.ıı a Vardır: Petain 1914 ettireceğini bildirmişti. Filhakika 

l) 11.ffer k d d Almanya lnı:iltereyi de mağlup et-
. '"el ~ uman anı ır. 

tı, il olaeydi tarihe öyle medikçe ıulha kavuşmut olmaz. ln-
~~:~-bı,Ueiirı ay~ı kumandan gillerenin eaki Bertin aefiri Hender· 
~ Qa ctu, rının teslimini Franaa· aon, dün aöylediği bir nutukta lngil
llt "•~ire ~a.nına bildirmek gibi tere'yi mağlup etmek için Almanya-
~.'. Yı Üzerine almıı bulu- ~!n.'~. üç y~l~an biriııi takip edece-
1 ~ .\) gını aoylemııtır: 

"er llıanya Fransa'ya naaıl 1 - Doğrudan doğruya lngiltere-
... b·o ~ekt· ' · · ·ı· k '"il>., dird' •. ır • Radyo haber· Y! ıatı a etme • 
~'blı'olin~g~ne göre, Hitler va- 2 - Tayyare bombalariyle tah • 
~'ltt 11\r \' 

1 
•le görüştükten son- rip ederek lngiltere'yi sulha icbar 

~._. de 1t11.derccektir. Dün ak~am etmek. • • 
l ilıi 'iild·ar ~evabın ne olacağı 3 - İngiltereyi abluka yoliyle aç 
" tlc "';d F~lhakika Almanya bırakarak ıulh yapmıya mecbur et-
\. ~İf e .. ,il) kr · mek. 
~~111 'derelt adar ağır ıulh f&t• Bunların ltangiaini yaparaa yap-) t lt,l'tnı Fransa'nın kolunu aın, henüz Almanya'nrn karşısında 
~ ~- t'"•a• l'il tetebbüa etmek. ağır ve ağır olduğu kadar da uzun 
ı.}tiııt'tı hi/.'." ve dolayısiyle dün- \bir vazife var demektir. Binaena
~lif den d ~eat Yaparak tahmin leyh Fransa ile gÖrÜfmeğe başlar
i~t e~elt il. l& hafif aulh §artla- ken Almanya, §Üpheaiz bu vazifeyi 

1 ı,~ıtıı,n' göz önünde bulunduracaktır. Bu
~. ,., ,ta. '\'e halya ikinci nunla beraber, ltalya'nın Fransa 
~~İt Ilı hel"h llıeğe karar verir- nam ve hesabına tatmin edileceii 
1ııı•11~ erbal'rlillde Franaa hakkın· fÜphesizdir. Diğer taraftan Japon-
~> bir h etten ileri gelmiye- ya da Uzak • ıark'ta franaız Hindia
,~ "• lte~aba dayanacaktır. tanını almak için el uzatmıt bulu

""-.,. li~ 'l'a.~ Ya b~~lı~a dütma- nuyor. Herhalde Fransa n~ kadar 
~"il,,' bir h ta. dımdık ve yrp- ucuz kurtulurıa kurtulsun, ımpara· 

'tiltil'l &ide durduğunu ve torlufunun mühim bir kıımmdan 
~tade ~eydan okuduğunu mahrum kalacaktır. 

ır ar, İngiliz radyo· A. Ş. ESMER 

leri ve etmekte oldukları, ve Sovyet • 
Letonya mütekabil yardım paktının 
tasrihatıııa harfiyen riayet eyledik
leri bir zamanda vaki olmuştur. Sov
yct Rusya hükümeti, şunları katiyen 
lazım ve müstacel görmektedir: 

1 - Letonya'da, Sovyet • Leton 
mütekabil yardım paktının dürüst bir 
surette tatbikrnr temin etmcğe ama
de bulunan bir hükiimetin teşkili. 

2 - Letonyanın en mühim merkez
lerinde bulunmak ve Leton • Sovyet 
mütekabil yardım paktının tatbik im
kanlarını temin etmek ve Letonyada 
Sovyet garnizonlarına karşı vaki ola
bilecek tahrikat hareketlerine karşı 
koyabilecek miktaı ı, sovyet kıtaatı
nın Letorıyadan derhal serbestçe mü
rurunun temini. 

Sovyet Rusya bu mutalebatının ku
vei filiyeye geçmesini, Sovyet, Lcton 
mütekabil yardım paktına dürüst ve 
namuskarane bir riayetin iptidai şartı 
ol:\rak telakki etmektedir. 

B. Kocins, Sovyet hükümetinin bu 
şeraitini kabul eden Leton hükümeti
nin cevabını aynı günde bildirmiştir. 

16 haziranda sovyetler halk komi 
serleri reisi B. Molo~of, Estonya hü. 
kümetine verilmek fü:ere ilçi B. Lei'e 
Letonya hükümetine ~·erp~iş. olan 
mühtıranın aynını tevdı etmıştır. 

B. Lei, sovyet hükumetinin bu şe • 
raitini kauul eden Estonya hükümeti
nin cevabını aynı günde bildirmiştir. 

Bir tekzip 
Riga, 17 a.a. - Leta ajansı cumar

tesi günü Litvanya'ya gönderilen 
Sovyet notasında Litvanya, Letonya 
ve Estonya arasında bir askeri itti
fak mevcut olduğu hakkındaki kay
dı tekzibe selahiyettar olduğunu bil
dirmektedir. 

Bu ajansın tasrih ettiğine göre, 
Litvanya, Letonya ile Estonya ara
sında 1 sonteşrin 1923 tarihinde im
za olunan askeri pakta iştirak etme
miştir ve Baltık devletleri arasında 
bu neviden başka hiç bir anlaşma 

mevcut değildir. 

Lituanya cümhurreiıi entlrne 
edildi 

Moskova; 17. a.a. - Alman menba • 
!arından öğrenildiğine göre, Litvanya 
reisicümhuru B. Smetona ve sabık hü
kümetin müteaddit azası, dün akşam, 
alman hududunu geçmişler ve enterne 
edilmişlerdir. 

Litvanya'ya yeni kıtalar geliyor 
Kaunas, 17 a.a. - Sovyet kıtaları 

ve büyük mikdarda Sovyet tayyare -
leri buraya gelmekte devam ediyor. 

Yeni hükümetin teşkılı hakkındaki 
milzakerelerde bazı gliçltikler1e karşı· 
landığı söylenmektedir. B. Merkys, 
dahili işler bakımınd:ııı hiçbir deği -
şiklik vukua gelmiyeceği hakkında Li
tuanya halkına'teminat vermiş ve ye· 
ni Sovyet kıtalarının gcln1esinin milş· 
terek müdafaa için tuzuınlu bulundu
ğunu ilave etmiştir. 

• Sovyet kıtalarının ifgal 
ettikleri yerler 

Stokholm, l 7 a.a. - Af ton Bladet 
gazetesinin Tallin muhabirine göre, 
Sovyet kıtaatı Tallin'i, Tartu'yu ve 
Letonya ile Estonya'daki diğer yer· 
leri işgal etmiştir. Mezkur muhabire 
göre Litvanya'nın eski reisicümhuru 
Smetona, Königsberg'de enterne edil· 
miştir. Bun.a sebep olarak Almanya 
için vizesi olmadığı gösteriliyor. Lit· 
vanya'ya geri gönderilmek üzere ol· 
duğu söyleniliyor. 

Letonya reisicümhuru Udmanis ve 
Sovyet aleyhtarı diğer nazırlar, Sme
tona'nın enterne edildiğini haber a
lınca Almanya'ya kaçmak için yap· 
tıkları hazırlıklardan vaz geçmişler
dir. 

Kültürpark'ta yeni bir 
binanın inşası daha bitti 

İzmir; 17. a .a. - Kültilrpark dahi • 
linde yapılmakta olan atlıspor kulü • 
bünün binası tamamlar.mıştır. Yakın· 
da açılma töreni ya?ıldcaktır. 

lzmir' den tütün yükliyen 
amerikan vapuru 

İzmir; 17. a.a. - Dün limanımıza bir 
amerikan vapuru gelmiştir. Vapur A
merika için mühim mikdarda tütün ve 
di~er bazı maddeler yüklemektedir. 

çok ani olmuştur, çok geniştir. Halk 
iç yüzünü anlıyamıyor.,, 

ispanya sefiri taoassutta 
bulunacak 

Borde;ıux, 17 a.a. - Fransız radyosunda 
Mareşal Petaln'i müteakip söz wyliycıı 

amerikım Columbia radyosunu!} mümessili, 
Fı=aıısa'dl\ki ls~anya büyük elçi&inin, mil • 
tareke müzakerelerinde pek muhtemel ola
rak mutavassrt ~olü oynıyacağım ve alman 
şartlarının henüz malum olmadığını bil -
dirmiştir. 

Hitler Musolini ile görfü:tükten 
sonra cevap verecek 

Führer'in umumi karargahı, 17 a.a. -
Yeni fransız hıikümeti reisi Mareşal Petain 
radyo ıiie wylediı:i nutukta, Fransa'nın si
lahları bırnkmn.sı lazım gcldisini frıınsı~ 
milletine bildirıniştir. Mar~al Petain, bu 
kararı alman hukumetiııe bilclirdiı;ini ve 
alman hükilmetinin bu husustaki fransız 
kararını ne gibi şartlar dahilinde kabule 
hazır oldugunu sormuş bulunduğunu kay • 
deyleıniştir. 

Führer, iki hükümetin ittihaz edecekleri 
hattı hatek~t JUkkmdıı glSrüşmek üzere i
talyan kıraliyeti hükümeti başvekili B. Be
nito Musolini ile bulu~crıktır. 

Musolini Hitler'!e buluşmağa 
gitti 

Roma, 17 a.a .• - Musolini yanında 
hariciye nazırı Kont Ciano ve Genel
kurmay reisi Mareşal Badoglio oldu
ğu halele, Hitlerle görüşmek üzere 
Roma'dan 20.30 da hareket etmiştir. 

Musolini küçük bir gardan hareket 
etmiştir. 

Almanya'nın 1artlan nedir 
Londra, 17 a.a. - Aasociale Press'e 

göre Berlin'deki nazi makamatı şu mü 
talead.:dır ki, Fransa tamamiyle tes
lim olmadıkça münferit bir mütareke 
derpiş edilemez. 

Saat 11.30 da ate1 kesilmemişti 
Nevyork, 17 a.a. - Coltımbia radyo

sunun Bordeau muhabiri askeri fran
sız sözcüsünün beyanatına atfen fran
sız ordusu bugün saat 17.30 ela hfila 
harbe devam ettiğini bJ!ditiyor ve 
diyor ki: 
"- Bir fransız askeri sözcüsü ile 

mülakat ettik. Askeri vaziyetin mü -
him noktası fransız ordusunun muha
rebeye hala devam ettiğidir. Bildiği
miz şudur ki aaat il.7.30 da henUı ter
ki silah edilmemişti." 
Fransa'nın resmi sözcüsü sözlerine 

şöyle devam etmiştir: 
"- Münhasıran askeri mülahazalar 

şimdi sulh talebini icabettirnıektedir. 
Sulh şartları henüz ge~memiştir. Fran 
sanın kararı kara ordusunun çok va
him tel5.kki edilen vaziyetinden ileri 
gelmektedir. Fakat bu vaziyet ümit· 
siz değildir. Donanmamız olduğu gi
bi duruyor ve fransız hava kuvetleri 
henüz bütün kudretini muhafaza et -
mektedir. Bu vakıaların ehemiyetini 
sulh müzakereleri 'l,e müstakbel sulh 
şartları bakımından takdir edersiniz. 

Orduya müteallik güçlükler devam
lı bir cephenin mevcut olmamasından 
ve büyük ordu gruplarının biribirin
den ayrılmış olmasından ileri gelmek
tedir. Buna nığmen l:;oire ~zerinde 
ordu tutunmaktadır. Ve J>ilhassa ordu 
Maginot hattında tutunuyor. Ancak 
burada fransız miidafaa mırıtakası kıs
men geri çekilmişlerdir." 

Har bin •on sal htıları 
Londra, 17 a.a. - İngiliz seferi ku

vetleri neıdindeki Reuter'in ususi 
muhabiri cumartesi gönderdiği vüsu
lü geciken bir telgrafta Fransa'da ce
reyan eden harbin son 'Safhaları hak
kında şunları yazmaktadır: 

Yollar boyqnca cereyan eden feci 
sahneler gördüm. Alman ilerleyişi ö
niinden kaçan en az 100 bin muhacire 
rastladım. Kimsesiz kalmış iki kiiçük 
çocuk, ufak bir el arabasına kendile
rini koşmuşlar bütün mevcutlarını ta
şıyorlardı. Rahibelerin refakatinde 
bütün bir yetimhane de gördüm. Fa -
kat muhacirlerden fazla rikkat veren 
I..isieux civarında cepheden dönen ve 
ricat eden fransız kıtaatı idi. "Cephe" 
dernemeliyim. Çünkü sadece seyyal 
bir mıntaka varcfr. Karışık ve hafif 
surette techiz edilmiş ve düşman tec
hizatının ağırlığına dayanmıya hiç 
muktedir olmıyan ve alman tanklariy
le ke§İf kollarının, fransız piyadesine 
karşı kuvetli tazyıkler yaptığı Ber
nya ile Alençon arasındaki yolda he
men biitün bir fransız kıtası gördüm. 
Şiiphesiz evelce ~u güzel bir fırka idi. 
Heyeti umumiyesinde hala zahiri ba
:iz bir disiplin vardı. Askerlerin ço
gu ba~ları yukarı yürüyorlardı. Fakat 
diğer bazıl.m çok bezgin gözüküyor
lardı. 

Hitler'in muvaffakiyetinin tama
miyle teçhizatının dayanılmaz sikle • 
tinden ileri geldiği aşikardır. 

Yeni F ranıız hariciye 
nazınnın beyanatı 

~ndra radyosunda sabaha karşı 
yaptığı neşriyatta bildirdiğine göre, 

• -!-

Hitler,'in Amerikalı gazeteci 

Karl von Wiegand' a verdiği 

mülakatın tam metni 
Berlin, 17 a.a. - D.N.B.: Führer'in meş-ı dan sebebiyet verilmi$ olan bu harp p;ıt • 

hur amerikan gazetecisi Karl von Wiegan- lak vermeden, ingiliz hUkümetine teklıfler 
da verdiği mülakatın tam metninin terce- yaptım. Bunlarda, Buyilk Britanya'ya, im-
mesldir: Bu mülakatta alman devlet reisi, 
amerikıı.n gazetecisinin sorduğu on auale 
ceVb.p vermi$ ve bu cev.aıtlarmdi, aon gün. 
lerde, dyasi vaı;iyetin inkişa.!ından tevel • 
lüt oden günün biltii.tı meselelerine te~s 
euı:ıiştir. 

:1 - Almanya, Amerika işlErine hi~ ka
rışma,mı~ olan adedi az devletler arasında
dır. Ne cimdi. ne de eveke, Aloıe.'lyamn bu 
kıta üzerinde en ufak arazi veya siyasi men
faatleri olmamıştır. Aksini ~ddfa eden, her 
h.:ıngi bİr sebepten dolayı, yıılan-cıdır, bi
naen:ıleyb Amerika lntasmın, hayatını tan
zim etmek lsteıdigl şel<il ile hiç bir veçhile 
alak.ımrz yoktur. Bu hlı1 Jim&li Amerika • 
ya t:ıtbik> edileceği -kadar cenubi Amerika. 
ya dı tatbik edilir. Fakat fikrimce, Mon • 
roe'nln ilan et.tiği gibi bir taraflı ademi 
miıdahalc mcc\ıuriyeti doktrini tefsir cdi -
lenıçf· ~ıinku Monroe doktrini yalnız Av
rupa devletlerinin Amerika işlerine müda
hnlc etmemesini istihdaf etmekle kalmayp 
Amerikıı'da büyük arazi ve siyasi me~faııt
leri olan 1nciltere'nin buna hiç riayet et • 
medil:inl parantez içinde söylemelidir. • 
aynı zamanda Amerika devletlerinin de 
Avrupa işlerine müdahalelerine mani ol
makt.ııdır. 

2 - Bu sureUe ikinci suale de aynı za • 
maPıda cevap vermiş oldufumu zannediYb • 
nım. f,ler iki cevabı da şu ciımle ile hulisa 
etmek isterim: "Amerika, amerikalılara' 
Avrupa, avnıpalılara." 

3 - Beşinci kola ı;elince, bu kol yalnız 
bazı fnntazi sabiplennin dimağında mev -
cut olduga için s::rlh bir fikir cdincmiyo • 
nım. 'Milletini eveti harbe siiriikliyen, son
ra da scfilane yıkılan iktidarsız hlikümet • 
ledn, mucrimi kendi zaaflıırından başka her 
yerde atamaları anla:ıılamıyacak bir aey 
def:ildir. 

Bu diistunın büyük sebebi, bütün bu 
mem eketlerde, şüpbesiz, mevcut oln da -
hili muhalefet için yaratılmış miışterek bir 
paroladır: bu muhaleTet, mahdut biT şuur
suzluına ıve hükümetlerinin kazanç ruhu ile 
hı?.rbe sürüklenmiş olan devletlerde daha 
tehlikelidir. Bu muhalefete Almanya bir 
şey yapamaz. Bilakis, bu muhalefet ya ra
dikal sosyalistlerdir, yahut da beynelmilel 
komUııistlerdir. Bunlar arasındaki mÜGte • 
rek olan şey, ihtimal, bu harbin bazı mali
yeciler zümresinin ve mahdut kafalı siyasi
lerin abdallı&ından doğan bir cürüm oldu
iu kan..utidir. Mademki bu mah.dut politi
kacılar muhalefeti açıkça önlemiye muvaf
fak olamıyorlar, beşinci kol korkunç düstıı· 
ru ile onu hiyanetle ittiham etmektedirler. 
Bu suretle muhalefetin ~yri meşru imha
sını - bilhassa ahlak bakımından • kaydi 
vicdanı ile bağlı olmıyan bir zümrenin, bo
zuk bir insaniyete vatani bir zaruret gibi 
gü&termesidir. 
Düımanlarımız bu harbi kaybedecekler· 

dir. Bu da beşinci kolları olduğu için de • 
il, fakat ahlakı bozu~. viedansıı, zeki ol • 

vııyan polttlkacıları o'tdufu için olacaktır. 
Kaybedeceklerdir, çünkü askeri teşkilatla
rı feoo, yü!tsek kumanda heyetleri hazan 
hadden apğ"ıClır. Nihayet kaybedeceklcr
~ir, çünkü gayesi, teçhizat sanayii için çok 
aeri anlaşılır, fakat kendi öı milletleri için 
anlaşılmaz bir harbe girişmişlerdir. Alman 
milleti muzaffer olacaktır. Çıiılk'ü bu bar • 
bin bu bııylar tarafından tahmil edilmiş ol
~uğunu iyice anlamıştır. Çünkü stratejimiz 
ltidir. 

.J - Bu suale cevap •ermek ;çin gene 
Jılonroe doktrinine döneceğim. Amerika bir 
l9ik devletlerinin teçhizat programını mü
nakasa etmek istemiyorum. Bu da beni ala
kadar etmez. Kendimi memleketimi teçhiz 
etmek için çalışmn.k mecburiyetinde gorli
yonım. Tatbikatm hakiki imklinlarryla, 
hayali gevezelikleri çok iyi bilirım. Bu su
l'Ctle bu mevzua müteallik munalCa~lar 

banoı. biraz !füllinç görünürler. 
S - Büyuk mH;tarda tayyare ve harp 
alıcmesi vecilmek hususundaki ameri · 

'kan miidaha1csi bu harbin sonunu deftiş • 
tiremez. Sebeplerini sôylemlye lüzum yok
tur. Vakilar zi ikna edecektir. 

6 - Britann imparatorluğunu izmihla
le .slhillrlemek, Almanyanın tıısavvuru de -
gildi. Bilakis, İngiltere ve Fransa tarafın-

paratorluğun mevcudiyetini temin için 
Reich'in yardımını bile teklif ettim. Har • 
bin başlangıcında İngiltere'de hiç kimse 
Britanya imparatorluğunwı bir ölıim tehli
kesinden kurtulması lizım olduğunu iddia
ya cesaret etmcmiıti. Faltat, inziliı hUkü • 
metinin nefret ettiği nasyoruıl sosyalistli
ği Alma.nya'da imha etmek için bu luırbin 
istC!lİldiği &!jıkça söyleniyordu. Ancak, b11 
işin tahakkuku imHnsıı goziikmeye başla
dıgı, almnn mllletlnin, dahili işlerine ve 
hıiriyetine yapılmak istenilen bu mudabale 
teşebbüsüne bütUn kuvctleriyle ve vasıt.a
lariyle mukavemet etmek karar111da olduğu 
anlaşıldığı, yani harp malum inkişafını al
dığı zamandır ki, birdenbire Londra lilU"liıl· 
mıya ve Ameril:a'ya goz ederek Britany& 
imparatorl~unun Almanya tarafın<b,n teh 
dit edjldiği söylenmiye ba:ılınmrştır. Bu 
harpte bazı şeylerin imha edileceği doğru
dur. Kirli şahsi menfaatleri için milyonlar
ca insanı kurban etmiye hazır kapitalist 
zümre, bu ziımre ve siyasi peykleri imha 
edileceklerdir. Fikrimce bu imha bfz ili• 
manlar tarafmdan değil, kendi oz milletlo
rJ tarafmdan yapılacaktır. 

7 - Bermudes veya Bahma ııdalan
nın Amerika.ya ilhakını münakaşa ede
mem. Bu mesele Almanyayı hl!: ala.kadar 
etmez. Bent de lakayt bırakır. Alacakları
nı nasıl ödetecekleri hakkındaki karnr ela 
yalnız birle!'ik devlııtlere aittir. Her hal
de bu adalar kurtulmıyacaklardrr. Blrıız 
beklcnllsln, olablllr ki bu harp esnasında 
alacakları daha :fazlalaşablllr. Bu suretle 
bir gün bütün bu ıeyler bqka bir §ekllde 
gözllkebl1lrler. 

8 - Denizlerin serbestıslnl lıtedlğ'lmla 
zaman, kayıtsız ve kontrolsüz olarak balı
rl yolların gayri muharipler tarafından 
serl>cst.ço kullanılması hakkını kaydediyo
ruz. BUtUn huıanlyete böyle kontrolü bir 
beynelmilel hak gibi tahmil etmek gurur~ 
- derin bir surette kıuıllm - tnrthl ve ~ 
ti sonunu bulacaktır. 

9 - Akdenlzde, Almanyanın ne arazi ve 
ne de ffiyasl emelleri vardır - Esasen, al· 
man mıllet ve htikUmell herhangi bir ııeye 
kanşmııı veya herhangi blr yere mUd&ha.
Je etmekle ne muvazzaftırlar ne de böyle 
bir hakka mnlikUrler. 

Cihanın her kıtasında, tarihi, siyasi ve 
lktısadi bakımlnrdn.n b~·at sahaın ismi ve· 
rflebUecek olan muayyen toprak -Uzorlnd• 
münakaşa götürmez hakları olan devle~ 
h;r varoır. Bazı milletler - başlarında İn
giltere ve Frans~ olmak tizere ....... '1>Uttl1l 
cihanda hususi meiıfaatlerl oldUğUnu t>eyu 
edeı·lcrse, bu, zamanla genç milletler için 
taharnmuı edilmez. bir cihan 111\Paratorlu
#tU iddiasıdır. Böyle bir iddia, bUlUn slyast 
ve bilhııaaa arz ll~erlndekl askeri vakıala.
nn bunamıı anlqmamnzlıtına istinat e
der. Meseli\. Almanya, hayat ıııı'.hıuıına baş
ka b\r devletin mUdahalestne mUstı.ade et
miyeccktlr. Bunıı. mukabil, ayı;u Almanya. 
hayatı menfaatleri haricindeki ve daha çok 
b8§ka milletleri aJAkadar eden ııeylerle de 
me.tıınıl olmaz. İngiliz ~ududıınun Rhltı'de 
bafladığını iddia eden bir tngillz nazırının 
hali, bize tahammUl edilemez bir tarzda 
mağrur ve ahmak göztlkilr. Bu, alman hu
dudunun meselA. Amazon'da, Mlslslpl'd• 
veya Sı:ınnchlrde olduğunu ebyllyen bir al· 
rnan beyanatı kadar tahrunnıUI edilemez 
tarzda mağrur ve ahmaktır. Rhenanie hu· 
dudu meselesine gelince, onu ılmdl lngilla 
nazırlııpnın bile bundan sonra böyle coğ
rafya hatasına dUşmlyeceklerl bir tarzda 
katı olarak halledeceğiz. 
ıo - Sulhun hedefi, sulhun yeniden te

sisinden başka blr oey değlldlr. ClinkU in
giltere ve Fransa.'ya harp ilAn eden Al· 
manya değildir. Fakat İngiltere ve Fra&
sa gUIUnç bahanelerle Almanya aleyhine 
bu harbi t~k etmişlerdir. Bununla bera
ber bu sulh, btlyUk milletlerin hııyatl men· 
fruı.tıerlne chemlyet verilmediği takdil'de 
sulh halinin hiç bir zaman ldııme edllemi • 
yeceği mUl:ıhazıunna tııtlnat edecektir. 

Vereallles ,muahedesinden t.ıldiietll bir 
rnuahedenln Versallletı'den iyi olabfleçeği· 
ni, n.ncak bir koyun :kafası truıavvur ede· 
bilir. Bence ııulhun esaslı hedefi, milletleri 
blrlblrlne katmaktan ve dahili ve iktuıadt 
elya.o;etteki lktıdııraızhğtn neticelerini 
harplerle örtmek lııUyen beynclmılel züm
renin imhasıdır. Bununla beraber, yalnız 
nnlrışmalarla bu hedefe vasıl olunamıya • 
cağını anlıyorum. Bu hedefe milletlerin 
kendi ouurlarlyle varılacaktır. 

Blltun latlycrck yapılan gUrllltUlere, 
milletl"rl rııhaUıız etmek teşebbüslerine, 
bütluı hurafelere ve feci propagandalara. 
bıoşlncl kolıı. rAhlbe, paraşUtctllere ve sa
ireye rağmen bu şuura inanıyorum. 

İngiltere ve Frnn~'nın askeri mağlQ
blyetı hu mcmlek~tlcrde mııtellerln bu ŞU· 
unınu d?ğurah'linıe, o zaman, dUnynnın 
uZ&.'k iııtlkbnllne nlebetıe hary :frd::ı.kl'ırlığı, 
bugün ı;öztiktur:iı kııdar be)§ olmıyccaktır . ., 

yeni fransız kabinesinde hariciye na- 1 ğine göre reisicümhur Ruzvclt, şim· 
zırı ola:ı B. Beaudoin fransız radyo- dilik fransız hükümetinin kararını 
sunda beyanatta bulunarak Fransa- tefsir etmemekte ve fakat Avrupa 
nın an.:ak şer:-fl~ bir sulh iwzalıya . vaziyetini yakından takip ey1emekte· 
bilece~inı ve Şf'rdle ölüm a:asında dir. 
bir tercih yapmak Jazım.felirse ölümü Reisicümhur Ruzvelt, Amerikada 
tercih c·dcceğir.: bildirnfr;t'.r. bulunan Fransaya ait kredi ve serma-

Haber V CJ§İngton'da büyük yeleri hareketsiz bırakan emirname-
darbe tesiri yaptı leri imzalamıştır. 

Vaşington, ).7 a.a. - Mareşal Petain'in 
radyoda verilen beyanatı, burada bUyük 
darbe tesiri yapmıştır. 

•Fransız ordusunun ümitsiz vaziyette ol
dnğu biliniyor .idiysc de reisicümhur Roo
sevelt'in miıttefiklere yardımı çoğaltacajiı
na dair vadinin. bu vaziyetin duzelmesine 
hfi.ılim olabilece.ıl ümit edilmekte idi. 

Maresil Petain'in beyanatı hakkında 

şimdiye kadar resmi bir ma!Umat gelme • 
miş olmakla beraber, hnlk, fransız - alman 
sulhunun muhtemel şeraiti hakkında tefsir
lerde bulunmaktadır. 

Halk simdi Japonya'nın alacağı vaziyeti 
de münaka$a etmektedir. 

Nevyork Hera.ld Tribune pzetesinin Va
şington muhabirinin bildirdiğine &Öre, se
yahatten donen B. Roosevelt, BB. Cordell 
Hull ve Summer Welles tarafından kar&ı -
lanmıştır. Hariciye nazın Vf. nazır muavi
ni, reisicümhura Fransa hakkında alman 
son haberleri bildirmişlerdir. 

B. Ruzvelt tefsirde bulunmuyor 
Vaşington, 17 a.a. - Haber verildi· 

M üttcliklere satılan tayyareler 
hakkında bir karar 

Vaşington, 17 a.a. - Birleşik Ame
rika devleti, müttefiklere ait Ameri
kan tayyarelerinin Birleşik Amerika 
hududu üzerinden uçmalarına müsa
de etmiştir. 

'Hariciye nezaretince tasvip edilen 
bu bitaraflık kanununun yeni tefsi
rinde deniliyor ki: 

"Amerikadan müttefiklere ait tay-

yarelerin Kanada'ya tesliminde artık 

hududda tevakkufa ihtiyaç yoktur. 

Bu demektir ki, kanunen tayyare hu

duttan uçarken otom takılarak te .. 

lim edilecektir. Nazari olarak, bu ka
rar tayyareler doğrudan doğruya AY· 
rupaya gitmek fizere uçmak imkarunı 
vermektedir.,, 
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Almanlarla İngilizler ve Fransızlar 

Konasyonel lelhhürle geldi 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Niste 

bir ınarıandiz trenine çarparak yolun 
kapanması yüzünden Konvansiyonel 
bugün yedi saat te!lhhurla geldi. Kon
vansiyonelde vaktiyle Polonya'dan 
ayrılmış olan altmıJ kişilik bir grup 
müttefikler emrinde çalışmak üzere 
şehrimize geldiler. 

Büyük su programımıza yeni 
mıntakalar ilave ediliyor 

(--= 
TURKtf 

--( Rodyo Dl!Uzyon P 
TÜRK.İYE Radyostı - /ı. 
----( Dalga Uzuoıull' ' 

Pek kua bir aralıkla iki aefer o
luyor, almanlann bir taraf, İngiliz
lerle fran11zların bir taraf olarak 
cenk etmelerinde de acaba tabii bir 
.. bep var mıdır? 

Vakıa, muharebelerin her ıeyden 
önce ıöze çarpan sebepleri ıiyaaİ· 
dir. Demokrasi ve totaliter ihtilafı, 
laqka milletlere üıtün olmak aevda
aı, iktisadi menfaatler v. •···· Fakat 
ltu aebepler tabii aebepleri de ara
maya mani olmaz. Hatta, aiyaai gö
riiaen aebepler de tabiat kanunlan
aa bailıdır, demek mümkündür. 

manlardan pek uzaklaıırlar: on -
larda A niıbeti yüzde 38. 

Bu türlü düıünceye rağbet gÖa· 
terilirae Türk kanı alman kanından 
daha kibardır: bizde A srupunun 
nisbeti yüzde 46,66. Fakat bu ba
kımdan Avrupa'nın en kibar mille· 
ti portekizliler olmak lazım selir: 
onlarda A grupu yüzde 52,5... Por
tekizlilerin Avrupa'da en kibar mil· 
l~t aayılmaları için hiç bir mani yok· 
aa da, maleaef, Laponlarda o grup
tan kan yüzde 52,3 çıktığı gibi A· 
vuaturalya'daki yabani ad"11!larda 
A gnıpundan kan daha pek çok bü
yük niabetlerde bulunmuıtur. 

Gene aynı trenle, İtalya'nın harbe 
iştiraki dolayısiyle İtalyayı terket
mek mecburiyetinde kalan İtalyalı ya
hudilerden bir grup daha geldi. Bun
lar Filistine gideceklerdir. 

Su işlerine yeniden elli 
milyon lira sarfedilecek 

1848 m. 182 Kcs.1121> 
81.7 m. 946~ Kca./ 20 

19.i• m. l~~~I ~~~~ f,~94' 
12.30 Program, ve ınemle&ei 
12.35 Ajans ve MeteoroloJ~ 
12.50 Müzik, Çalanlar : 

Kam. Cevdet Koı,:ın. 
Ökuyan : Muz ey yen 
1- Uşşak peşrevi. ı..ı. 
2- Lemi - uşşak ııar"' ' 

Nafıa Vekaleti, yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira tahsisi hak· 
kındaki kanuna ek bir kanun projesi hazırlamıştır. Vekalet pt"ojenin hazır
lanmasını mucip sebepler layihasında şöyle izah etmektedir: 

ruların ) 
3- Suphi Ziya - us~" 
külmü& znnbak gibi )_.ıı 
4- Fahri Kopuz - u4,_ 
m:ıdı kudret cfendiınJ 
5- ..... uşşak ş:ır 

Laıilizlerle almanlar eskiden An· 
slo • Sakaon milletleri diye birleıti
rilirae de kan ıruplan bilgisi çık· 
tıtmdanberi bu it çok deiiımiıtir. 
limdi milletleri biribirlerine yak • 
laftıran yahut biribirlerinden ayıran 
.. ,. kan ,ruplan araamdaki endi• 
farkıdır. 

Bu bakımdan araıtırıhnca ingi • 
lizlerle almanlar araaında büyük bir 
kan farkı me)'dana çıkar: ingilizle· 
riıa kanmda .,.dia aayıaı 4,5 olduğu 
halde abnanlarm kanmda 2, 77. Tam 
ikiye yakm bir fark büyük bir ay
nhktır. Ondan dolayı İngilizlerle 
almanlar kan kardeti aayılamazlar •• 
limcli franaıalarm kanındaki endia 
_,,... 3,2. Bu ıayı ötekilerle muka· 
~ edilince almanlarla İngilizlerin 
kanlan araamdaki endi• farkı 1,73, 
basilizlerle franaızlar araımdaki 1,3 
par. lnsilialer franaızlara daha 
,.aırm demektir. Bir de franaızlarla 
almanlar araımdaki fark, 1,40. Bu 
fark pek büfiik olmamakla beraber 
sene franaızlar incilizlere biraz da
ha yakm ••• 

ltalyanlar harbe kanıtıktan son
ra onlarm kanmdaki endia de elbet· 
te merak edilir. ltalyan kanmda en· 
llia sa~ 2,8 çdımutbr. lngilizlerde
ldnclen Ye franaızlarmdakinden hay· 
bca uak Ye alman kanına pek ya
k-. Bu yakmbk bir taraftan - ea· 
ki romalılarm aalı olan Etrüakler 
Anadolu'dan ltalya'ya ıeçmiılerdir. 
Orta çailarda ltalya'ya almanlann 
J'apbldan baakmlarda oraya çokça 
alman kanı ıirmit olduiunu, bir ta• 
raftan da, belki, mihnr aiyaaetinin 
aelipnelini ıöaterir. Fakat geçen 
Mferki biiyük harpte italyanlarm 
almanlarm neden aynldıklarmı, bu 
aefer de neden haylıca tereddüt et· 
tiklerini ancak alman alimleri izah 
edebilirler-

Zaten Almanya'daki kan grupla· 
n bilciai ilimlerden bazılannm fik
rin• ıöre ırklar •• milletler araım· 
da bu endia farkmm hiç ehemiyeti 
)'Oktur. Onlarca ehemiyet A grupun
dadır. Bu ıruptan kan kürecikleri 
laansi D'km kanmda daha fazla o
bana o ırk kibar, yükıek bir ırktır, 
kanlarmda o ıruptan daha az bu· 
lunanlara hak.im olmaıı lazım gelir. 
Bir milletin kanma 8 ırupundan ka· 
am çokça kanımaaı o millet için 
4iifkünliik alametidir. Bu düıünce
ain neticeaini de, tabii, tahmin eder
ainiz ı almanlarm kanında A grupu· 
•• niabeti yiizde 43,88 olduğu b.al· 
de iasilislerin kanında 43,4 bulun· 
mQfhD'. Franaıalara gelince onlarm 
kanmcla A ,rupu yiizde topu topu 
fl2,6. Ba bakımdan İtalyanlar al· 

Kan grupları bilgiainde, bir de, 
larail oiullarınnı kan ırupları nia
beti merak edilmittir. Şimdi baıka 
baıka memleketlerde yafıyan mu
aevilerin hepai, acaba, iddia edildiği 
gibi aynı ırktan larail oğullan mı
dır? Şimdiye kadar yapılan tetkik
ler neticeainde her yerde muaevile
rin kanı aralarmda yaıadıkları mil· 
Jetlerin kanına benzer çıkmııtır. Za· 
ten, vaktiyle Renan da Avrupa•da 
muaevilerin aalı içinde yaıadıkları 
memlekette olduğunu yazmııtı: al· 
manlann kendi kanlarına kanıtır
mak iatemedikleri alman yahudile· 
rinin kanındaki endia hıriatiyan ve 
almanlarmki gibi 2,7 çıkmııtır. Tür
kiye'den baıka her yerde muaevi,e
rin bulundukları memleketin dilini 
söylemeleri de kan endiainin doğru 
olduğuna bir delildir. 

Profesör Braun bizim muaevi 
yurtdaılarımızın aıırlardanberi türk 
diline alııamadıklarma baluhraa ıa
ym profesörün kan gruplannı tet • 
kik ettiği 2.000 türkiyeli araamda 
muaevilerin, bu m .. elede kanaat 
veremiyecek kadar az olduiunu dü· 
ıünmek zaruri gibi görünür •• 

G. A. 

Bir adam kardetini öldürdü 
hmir, (Huaual) - Buca'da Yeni mahal

lede oturan İbrahim ve k&rdeıi Mithat faz. 
la miktarda içmiıler, ıonra da ailevi bir 
takım me.eleler dolayısiyle miinakapya 
tutu1111U11ardır. 

Neticede, İbrahim yanındaki bıçaimı ,e
kerek k&rdeti llithatı kalbinden YUmlak 
ıuretiyle öldürmüttiir. İbrahim yakalan • 
11111tır. 

Ereili çilek MJTUIU aniü 
Zonıuldak, (Husuıt) - Her aene olda

iu ribi, bu yıl da Ereili'ye çilek bayramı 
(UİIİ bu Hne de yapıJacaktIT, 

Buıün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30- 17,30 ve 21 de 

Şahane melodi 
Grace

0 

Moor ve Fronchot T oa 
18 ve 19 da 

Coşkun süvari 
PARAMONT dünya haberleri 

- Şimdilik kaydındaiı maksat nedir~ Ne umana 
kadar bekliyeceğim? 

- Bunu katt olarak bilmiyorum. Fakat, her halde 
ıiz bir prenı oluncaya kadar beklemeniz icap edecek 

ıibi ıeliyor bana. 
- Bu hiç bir zaman olmıyacaktır ... Belki; prena

Jer ıUniln birinde benim ıibi ldi birer Vilmoı ola
bilirler. Bu milmkilndilr. 

- Anlıyamadım? 
- Gayet baıit. Dünyadaki haksızlıklar kalkar ve 

Madam Alina mahkOm oldu 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Kadın

ları fuhp aevketmekten auçlu madam 
Atina'nın mahkemesi bugün bitti. 21 
yaşını doldurmamış dört kadını fuh
şa teşvik ve ıevkettiği sabit olduğun
dan 28 ay hapse ve 100 lira ağır para 
cezasına mahkum oldu. 

Bir atın mağrifetleri 
İatanbul, 17 (Telefonla) - Topka

pı surları üzerinde dolaıan bir at Ah
met adında bir ihtiyarı ıaırmış, ka
çarken surdan bir evin çatııı üzerine 
dütmüş, çatıyı çökertmiı. gene kaçar
ken polisler tarafından öldürülmüş
tür. 

Salihli' de açılan ilk 
okul talebesi kampı 

Manisa, 17 a.a. - Salihli'nin Al
lahdiyen mevkiinde Manisa ilk okul 
talebesi için bir kamp açılmıştır. İki 
öğretmen tarafından idare edilecek o
lan bu kampa her on bet günde bir el
liıer kişilik talebe kafilesi gidecek
tir. Salihli hükümet konağının ve ta· 
!ebe kampının açılıJı törenlerinde bu· 
lunmak üzere vali Faik Türel ve di
ğer davetlilerle kampın elli kitilik 
talebe kafileai bugün Salihli'ye hare
ket etmitlerdir. 

Limon muhtekirleri 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Sandı

ğını 9 liradan 23 liraya çıkarmak su
retiyle limon ihtiklrı yapanlar hak
kında müddeiumumilik tahkikata bat· 
lamııtır. • 

Dün 19hrimiı fiyat milakabe 
komisyonu ilk toplanhsını yaph 

Ticaret vekiletinin emriyle vila
yetlerde teıekkül eden fiyat muraka
be komiıyonları cümlesinden olarak 
Ankara fiyat murakabe komisyonu 
dün vali muavini B. Dlaver Ergun'
un reisliği altında Ankara ticaret o
daıı umumi katibi Celil Akyürek, 
lktısat müdürü Emin Anadal, Ticaret 
vekaletinden memur iç ticaret umum 
müdür muavini Süreyya ve Ankara 
belediye iktısat müdürü hazır olduğu 
halde ilk içtimaını aktederek vekalet
çe verilen direktifler dairesinde me
saisine batlamıı ve Ankara mıntakası 
dahilinde fiyat te,ekküllerini tayin 
etmek üzere tetkikata bastamıştır. Ko 
miıyon çarıamba günü i ci içtimaı
nı yapacaktır. 

Norve~ kırahnın 

radyo ile hitabı 
Londra, 17 a.a. - Norveç kıralı Ha

akon, dün akşam, Loı1dra'dan radyo ile 
Norvcçe hitaben bir n.ıtuk söylemiş ve 
gere-k kendisinin gerek müttefik ku -
vetlerinin Norveçten çekilmelerinin 
ne gibi şerait altında vukua geldiğini 
anlatmıştır. 

Kırat Haakon, demi,:ıtir ki : 
" Norveçin hfila hür bulunan miihim 

kısmına. yani Norveç ticaret donan -
masına nezaret edece;!iz. Bu suretle 
milletim ve memleketim için çalışabil
mek, benim için büyiik bir tesellidir. 

Dört HabeJ ıeli fransızlarla 
ilbirliği yapmak üzere 

Cibufiye geldi 
Cibuti; 17. a.a. - Fransız kıtaları 

ile işbirli ği yapmak üzere dört habeş 
ıefi askerleriyle beraber buraya gel -
miştir. Bunların arasında sabık impa
ratorluk haaaa alayı kumandanı da 
vardır. 

Fransız keşif kolları Habeşistan hu
dudu üzerinde düımanla temas halin
dedir. 

inailferede yaban<1lar1n 
giremiyeceği mınlakalar 

Londra: 17. a.a. - İngiliz hüküme • 
tinin, yabancıların İngilterede bazı 
mıntakalarına girmelerinin meni hak
kındaki kararnamesi hükümleri, Bu -
ckinghamshire, Hertfordshire, Midd
leaex ve Northamptonshire eyaletle -
rinin bazı mıntakalarına da teşmil e -
dilmiştir. Bu yasaktan yalnız fransız· 
lar müstesnadır. 

Tass ajansının bir tekzibi 
Moskova; 17. a.a. - Tass ajanr.ı bil

diriyor : 
İng~iz Daily Mail gazetesi, Alman

ya ve İtalyanın şarka doğru genişle -
mesine karşı koymak iizere, Sovyetler 
Birliğinin idaresinde, Romanya, Yu -
goslavya ve Türkiye arasında daha 
müessir bir ademi tecavüz paktı akte
dilmesi için tedbirler alınmış olduğu
nu yazmaktadır. 
Tası ajansı, Daily Mail'in bu habe -

rinin hakikata katiyen tetabuk etmedi
ğini ve tamamiyle yalan olduğunu bil
dirmeğe mezundur. 

bilriin insanlar.müsavi .birer mahHlk olurlar. y ........ Mı"hal FOLDI r L F z o -· 1 iir1ese1e se11iren: • ahir T ROM KON EY - Buna ihtımal verıyor muıunuz? 

I 
"Nüfusumuzun meslek zümreleri 

itibariyle ayrılışını tespit eden ista
tiklere nazaran, toprak •mahsulleriyle 
iştigal eden zümrenin sayısı 6,5 mil-
yon kişiye baliğ olmakta ve bu mik
tar, nüfusumuzun yüzde 81,88 ini teş
kil etmektedir. Bu demektir ki top
rak ile uğraşan, hayat ve maişetini 
toprağa bağlıyan halkımız, nüfusu
muzun en büyük ekseriyetidir. 

lktısadi .bünyenıizin başlıca unsuru 
olup bu 6,5 milyon çiftçimizin elde 
ettiği zirai istihsalatımızı bugünkü 
seviyesinin birkaç misli üstüne çıkar
mak ve bu suretle milli refah ve se
viyemizi ve milli kudretimizi artır

mak için bu ekseriyetin istihsal im
kanlarına icabeden iınkişafı vermek 
cümhuriyet devrimizin başlıca hedef 
ve gayelerinden biridir. 

Köylüyü yetiştirmek, sıhatini ko
rumak, arazi sahibi etmek ağır vergi
lerden kurtarmak gibi muhtelif inki
şaf vasıtaları meyanında şüphesizdir 
ki asıl köylünün dayandığı toprağa 
her türlü tesisatı vücude getirmek 
zirai kalkınmamızın başlıca şartını 

teşkil etmektedir. 
Bu suretle zirai sahada temin edile

cek istihsal fazlalığı ticari ve sınai 
hareket ve faaliyetimizin inkişafında 
da mühim bir rol oynıyacaktır. 

Az ve bol su diye tavsif edilen ku
raklık ve sel afetlerinin tahribatını 

önlemek için kurak mevsimlerde zirai 
mahsullerimizin muhtaç bulunduğu 
suyu hazır bulundurup bu suretle 
yağmur miktarına bağlı kalmıyarak 

kurak senelerde ekimlerin hasılatını 
emniyet altına almak ve senelerce ba
kımsız kalmaları yüzünden mecraları 
teressübatla dolmuş verimleri bozul
muş olan nehir, çay ve ırmakların çok 
yağışlı senelerde taşarak araziyi is
tila etmelerine ve bu suretle de geniş 
bataklıkların husule gelmesin,ç mani 
olma! lizere su işleri dediğimiz sula
ma. ku~utma ve ıslah ameliyatı gibi 
tesisatı vücude getirmek ve derhal 
faaliyete geçmek lazım gelmiştir. 

Marmara, Ege denizi ve Karadeniz 
havzalariyle Malatya, Konya, Niğde, 
Iğdır ve Erzincan mıntakalarında ve 
Orta Anadolunun bir kısmında ku
rutma ve sulama için yapılacak tesi
sat ve inşaat için 31 milyon lira sar
f ına mezuniyet alınmıştı. Şimdi de 
yurdun diğer bazı mıntakalarının su 

yakın gel ) ~ 
6- Dede - uşşak şar 
gelıneyıverdi '). ri ( 

13.15 Muzik, Halk turkıile 
zem ve Sarı Recep ) 

13.30/ 14.00 Müzik. karısı:C P 
18.00 Program ve memlclcj~ 
18.0S Müzik, Solo ve ar'>'• 
uı.30 Çocuk saati. 
19.00 Mıizik. fasıl heyeti 
19.45 Metnleket saat ay.ırı, 

oroloji haberleri. 
20.00 Konuşma ( çiftçinin • 
20.15 Müzik. Ankara radY<>' 

saz heyeti. İdare edetl ' 
mil. 

21.00 Konusma ( İktisat ve 
21.20 Serbest saat . 
21.30 Radyo gazetesi ( ld 

nik tarahnclan ). 
21.45 Müzik, Küçıik or~estr• 

Askın ) Soprano Bt 
istirakiyle. 
ı- Hanns Löhr : B• 
2- ]. Brahms : Macl'f 
3- G. Puccini : La 'f 
dan Potpuri 
4- V. Gibish : Cakıf 
yana şarkısı ). 
5- E. A. Naundrof : 

22.30 Memleket sant ayarı. 

)eri; ziraat. esham • t11ı 
yo - nukut Borırası ( 

22.50 Müzik. Cazband (J'I.) 
23.25/ 23.30 Yarınki proıiraı:11• 

•*• 
--1 İNGİLİZ RADYO 
İNGİLİZ Radyo Şlrketlııl:. 

Broadcnstfng CorporatloDI~• 
terde haber ocıriyatı proJT-" 

TÜRKÇE 
İNGİLİZCE 

" 
" • 
" 

FRANSIZCA 

Anke.ra 
Saatiyle 
21.10 
8 U> 

1100 
1330 
15.1~ 
18.00 
20.00 
23.41) 
14.15 

" 23.00 
--! FRANSIZ RADYO 

FRANSIZ Radyoııunıhı 
yatı gilnde iki defa yapıtrnal' 
nn saat ve dalga uzunlu 
blldlriyonıs : t'-

ı - TÜRKİYE ııaatıyJe 1 
- P.T.T. 253M. Radlyo -
227 M. 

2 - TÜRKİYE SaaUyle 
dalga U.44 M. • • • • • 
----( t R A N 

Tahran RadY()llJ -
Tahran rndvoım. kısa dıU'r. 

saat ıı.ao dan H e kadar. 
uzunlu~ il.zerinden, 17.lS deli 
30 m. 99 dalga uzunluğ\I 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 tı'
zunlu~ tb:erinden ne~red_!.l!"..r 

(Yukarıdaki Saatler tR">· 

Çukurova' da petrol fi 
programına ithali lüzumlu ve faydalı Adana, (Hususi) _ çukUro 
görülmÜf, bu maksatla bu kanun layı- calı mıntakasında yapılmıı oıa' 
hası hazırlanmıştır.,. dajlarınin mühim bir safha11 

Kanun projesi ile Anadolunun ce- boraya son ıistem mal.ıeın•, 
nup sahilini teşkil eden Akdeniz yazmııtım. Fakat Beşiri'deki 
mıntakasiyle Orta Anadolu, Kızılır· ha mlihim olduiundan bu 11 u 
mak, Fırat ve Dicle havzaları Sakar- nakli kararlaşmıştır. Aliho~., 

hassıs heyet Beşiri'ye ıitnUf 
yanın mansap kı11mları büyük su 

n:ıkline bll!llanmı$tır. 
programına ithal edilmekte ve bu iı- Diğer taraftan, Payas ci• 
ler için de yeniden 50 milyon lira sar- madeninden Karabük'e yol 
fına mezuniyet verilmesi istenmekte· lerin tahlil raporuna lntiıar 
dir. 1 Netice hakkında ümit bü~· 

-!J2-

Vilmoş, yine Maria'dan bahsediyordu. Hep 
dan 1 Aşık bir erkek sevgilisi hakkında sora~ t 
çok ıual buluyordu. Maria, sabahları kaçta kal1'ıt 
de de daima neşeli midiri ? Hangi yemekleri -_... 
Şarap, ıampanya içer mi ? Bütün bunları öğreıısP"'"~ 
tiyordu. Bilhassa Mösyö Maksi Ravheıg'i b~ 
sevip sevmediğini anlamak için çırpınıyord~· lift 

Ertesi akşam, yine ayni yerde buluştular. Gııe 
diıe içindeydi. Vilmoı ile görüştüklerinden ve • 
dolaştıklarından Maria haber alırsa ne yapacaıctl 
bulupnaları ona ne şekilde izah edece' ı ? Artık
ria namına ıöylenecek birşey kalman· ,tı. 

- Elbette 1 Göreceksiniz 1 Bunu bizler yapacafız I - Sekize bet var. rek yürümek hoıuna gidiyordu.Vilmoş'a' karşı kalbin-
- Bizler mi? - Eyvah, ıeç kaldıml de biribirine zıt hisler mücadele ediyordu. Matbaanın 

Binaenaleyh bundan sonra birlikte 
malan doğru bir hareket miydi? acısı 

- Bizleri Siz ve ben, bizim gibi bir çokları, yeni Vilmot. tatkın bir halde Gizela'nın yilzilne baktı. önüne geldiler. Gizella, veda için elini uzattı. 
janeraıyon, gençler yapacak bunu. BuıünkU haksız· Sabahın bu saatinde bir ıenç kınn ne iti olabilirdi? Vilmoı, heyecanle genç kızın yüzüne bakıyordu. Ya-
lıklardan ııtırap çekenler. Meraklı ıordu: vaı bir sesle rica etti : 

- O halde bu yeni dünyayı bekli yelim olmaz mı - Mühim bir itiniz mi vardı? - Sizden bu kadar çabuk ayrılacağımı tahmin etme-
möıylS Vilmoı? - Vazifeye gidiyorum.. miştim. Hiç olmazsa bir iki saat konuşup biru açılaca-

- Hay, bayi - Demek, çalıııyorıunuz? ğımı limit etmiştim. Yakında nasıl olsa, çok uzaklara 
_ Meaele kılmadı. Maria'ya, ıizin yeni bir diln- Hayret, iki kı.z kardeı biribirinden ne kadar batb gideceğim. Ne olur o zamana kadar sizinle buluıaak, 

yanın meydana ielmeai için çalııtığınızı, bu arzunuz türlü insanlardı. Vilmoı, genç kızd• gideceği yere dertlepek ? MeselS; bu akıam buluşamaz mıyız ? 
tahakkuk edinceye kadar sabırla bekliyeceğinizi ve kadar kendisini teıci etmesine müsaadesini rica etti. Gizella, tereddüt etti. Sonra birden kati bir tavırla 
ondan evel kendisine aıktan bahıetmiyecetinisi .CSy· Birlikte yürüdüler. Genç adam. yolda içli bir aesle - Bu aktam için imkan yoktur. Yarın akpm saat 
Jiyeyim. dert yanıyordu. Maria'yı ebediyen görmekten mah- sekiz buçukta kabildir, dedi. 

Vilmit. genç lrızın kolunu yakaladı: rum kalmağı bir türUl kafasına ıığdıramıyordu. YUk- - Daha erken olamaz mı ? 
- Demek, ıiz bu kadar kumanınız ha? 1ek tahıiline yabancı bir memlekette devam etmeaint - Hayır 1 
- Ben mi? ... Neden?.. müsaade vermesi için babaıına yalvaracağını t6ylü - Pek ilS, nerede buluşacağız ? 
- Beni uıtalıklı kapana kııtırdınız. yordu. - Andiraui caddesiyle Vasi caddesinin birleıtifi 
- Hayır, bunu lcatiyen kabul etmem. Böyle bir ıe· Bundan ıonra uzun bir mUddet Budapeıte'de kala· köşede. 

yi dUtünmedim bile. Bilikiı ıözleriniz çok hoıuma mıyacağını, çünkü; burada herıeyin Maria'yı hatırla~ Vilmoş, ıapkasını çıkardı. Çok kibar bir hareketle e-
fitti. Herkesin müsavi olduğu bir dünya. Bundan da- maaına bir vesile teıkil edeceğini ve bu azaba dayan - : iterek Gizella'nın elini öptü. 
hı güzel bir ideal olabilir mi? Böyle bir gayenin ta- ma11na imkin olmadığını anlatıyordu. Gizella, yar XII 
hakkuku için çalıımak, her halde bir kadına, bilh11aa ıözle Vilmoı'u ıüzdü. Biraz evelkini neıesinden eıer Ertesi günü kararlaştırılan yerde buluştular. Bir sa· 
batkı birini seven bir kadına ltık olmaktan çok daha kalmamııtı. Yüzünde nihayetıiz bir "~derin izleri gö at kadar sokaklarda dolaştılar. Suğt:k ve sert bir rüz-
ıüzel bir jeydir. Saflılft' iradeli bir erkeğin, aık uğ- rünüyordu. Bakııları dalsın ve dumanlı idi. Gizella'nır gar esiyordu. Vilmoş bir pastahane vey:ı lokantaya gir. 
runa hayatını feda etmeıine imkln var mıdır? Sisin kalbi ıızladL Genç adamın hakikaten iıtırıp ı;ekıijin; melerini teklif, etti. Gizella, sokakta dolaımağı tercih 
bayle btlyUk emeller peılnden kottufunun muhak· anladı. Vilmof, durmadan konuıuyordu. Gbella. artık eylediğini .CSyledi. Sabahtan akpma kadar durmadan 
kak Maria da memmıa olacaktır. Saat kaça pldl •· onun tayledifini anlamıyor; yalnız ıe•inln lheaaini plıpnftt. Saçı, batı. Byle kalabalık ve bol ıııldı yer • 
aba1 dinliJ.Wda. ~llUnda pns bir adamla a.1ktav 1iüaa • . ~ Jir~bilccck kadar dibiün dqildi. 

ha geçen akşam, yalan söylemiyeceğine yeısıi~,t 
miş miydi ? O halde, Vilmof'a, Maria\lan bab• 
onu niçin göklere çıkanyordu ? İyilığinı, p~~-:ıı 
sını, derin bilgisini medhediyordu ? Maria ıyı l 
san mıydı ? Asla ! Parlak zekası, derin bilgisi 
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dı ? Ne gezer 1 O ~alde ? .. Vicdan auıbı duV';. 
tını önüne eğdi. Bir müddet sessiz yürüıiülef· 
ıordu : 
• - Yakında evleniyor mu ? 

- Bilmiyorum. Birkaç &üne kadar Viyana'>" 
cek. Belki dönü§te ••• 

- V'tyana'ya kiminle gidiyor ? Yalnız rnı 1 
- Hayır, ekselans Möıyö Maksi Ravberg ile ıf 

Maamafih Kontla gitmesi ihtimali de var. 
- Bunların ikisini de seviyor mu ? 
- Her

0 

halde . . . · 
- Pek ala, bu adamlar Maria'ya yatnıs ırıst · 

makta iktifa ediyorlar mı? Aralarında batkl 
yok mu? _, 

- Aralarında başka hiçbir ıey yoktur. Zate1I 
eve ıelmez. 

- Rica ederim ! Kont dün öğltd~n ıonr• J1 iti' 
ziyaret etmif. Hem itittiiime ıöre, Maria'ruıı 
erkekle de münuebeti varmıt- .,,t) 

(Soa# 



... ~'d 
... L il en feci kararı ver
.. ,ell \' 'lA 

r,ltı e ı an etmek Verdun 
Ver;l'lırıa düttü! Büyiik harp· 
,., 'llJı'da " . kl · dj,. geçemıyece er· 

t• ,, erı iht' l . d' ıltl . ıyar mare§a §ım ı 
ı- 'l'trıi" k b . .. rr,I\ , a ul edıyor. Çun· 

aa nın "'h" b" . ldilıtıj • tnu ım ır kısmı ıt· 
İçi Jhr: Her taraf muhacir 

tr 
11 .edır. Ölüler, askerler, 

' trııtr 1 .. 1 ı, lbernı· a Yoz er, tayyare en-
'te Çac ıler, kaçanlar, kadın· 
İçj .. dUkl~r bir cehennem ha-

h. •• , e b "b" • 
"M) p ~rı ırıne karı§mııtır. 

l· •r, ke~aın timdi bu korkunç 
"it h,1 r§ıııında en az zarar. 

bit Çareai aramakla met
•ı ;•~arıdaıtır. Onun dün, 

b"-ı a .Yosundaki çok hazin 
bil\e b~ınliyenler, tarihin bir 

j il• ır lfÜn böyle feci bir 
iill~rı .~trnenin do nasip ola-
' 1°rrnüılerdir. 

'~er 
ı ~tiya.r 

bir lnareıal, Fransa'nın 
hiit~Ulh arama kararını rad· 

~erJ~ll dünyaya bildirirken, 
~ ı &aatlerde yollar boyun
~ı'": kaçmakta olan zavallı 
İr. ~rı düıündüğünü aöyle-
~tl Uhacir akınları!.. Hem 

l\~Y~n, kahir ve kuvetli bir ... o .. 
.,

9 
nundeki muhacir akın· 

' iil\~0 alunların fecaatini bir 
Oııii~' Büyük haile, gÖzÜnÜ· 
iitle e Yaralısiyle, hastaaiyle, 

ll', ., 'Ve annesiyle beraber 
,lr., ranaa, bugün ne müthit 
. l' e ne zor bir vaziyet için
hiı•ıa""ur ediniz ki, Rey

))ar, h~ •eyahat ederken bir 
)"tlld Uc~rnuna maruz kalmıf 

ıt.ı~ttiıı •kılerden birçoğu tay
~'"' hate§!Yle yaralanmııtırl 

>'Ildır •rbı bütün tahminleri 
nn .. . ı İri . ıuratıy e yıkmıt ve 

h kl'ıtı Üzerinde en büyük 
bite d~Parınııtır. Mareıal Pe-

1 ı 0._1 Un r8:~yodaki hitabında 
arı duıündüğünü aöylü-

,._, 
"' b·~~ belki bu ana kadar 
at,11 ~Yuk meauliyetini üze
~ aıvekil bu hazin ede-
' ıra~~tıra ıu hakikati aöyle-

lt llib Ur kalmıttır: "Muhaaa· 
.,. 'Yet vermek lazımdır. 

...... t "h i il nı ayet vermek ça-
', -.rrefli bir çarpıtmadan 

, lı er aıkere, benimle araı-
llıt 'ıır bulunup bulunma
't etr ak için dütmana mü
her ltııl" Mareıal bu sözle
"~ı·leyin bittiğini fakat yal• 

• i.te: ~Urtulduğunu aöyle
~ 'la'" Itır, 

. 'llra . n it . .;:!'ata henüz cevap ıel· 
.-..-_-, ... ', e la'lll •tler, daha evel Muso-

d· ., UJacak ve ondan sonra 
1iİ1', e~~cektir. Roma'nm bil. 

tir 101'e, en son dakikada 
ı b 1 eıı M ı· . . d" H" . ıı ~ .. uso ını, ,ım ı ıt-

'>tt la •ıa gitmiştir. Herhalde 
111ac-~ •11.baha kadar anlaııl

"lır, 

lertları 
~ ,ıı, .. 
.:,-tb..'--lttar?rışı~ •:~ti.an ne ola -
~ ~"'•ie : ım ıkı halde bunu 
'L'""taiıı ırnkan yoktur. Mare
~,._. •ıker askere konuıup 

•ta "h • ru ayet vermek ça-
\ ı~•rnaktadır. Şerefli çar
~~lh l'leticesini berakseden 
t'ıt ı ._~•~ana Petain ve arka
,i~~ltle er~ceye kadar nza 
~~ ~l'aa 1'dır? Hitler yokaa 
,._ tır? { tartJannı mı ileri sÜ· 
~fı.ltrtı,r •kat bizzat Hitler Ver• 
~ "" ao lllııı büyük bir hata ol
~ '1'-"'-•ııYle~emiı mi idi? Yal
\~ 'ııa1~ ~ dı~kat edelim ki, ye
t~ "''İdi •bınesi, bir askerler 
~1111: hah': liarbiye nuırı W ey
~~>'a r~Ye nazırı Darlan'dır. 
t"ı, 1ıı1 t~~di bütün Fransa'nın 
">,d"'l "e ~-•Yan bir maretal, bir 
'f-. tr, li'ıt) ır •rniralla karıı kar-
tı.ı~ oı er•· 
~liı lır1, ın §artları eğer çok 
t..~ 'laücİ 0 

:zaman Afrika'ya 
~~lıt? Ç~~aaya devam mı olu
-.\~ i "•ar llllkü aıkeri İfgal al-
~ıt d'lti ,ette, itgalaiz esaret 
.._, • l:'r._ llrkı da gö:zetmek Ja-

'd naa'n b b"lh ~eii •. nı una ı aııaa 
a,'d' !Uphesizdir. 

h. nvn hitabı 
Qlr t'" 
~ li ~ fı'Velki franaız Batveki· 

~d~Yrıaud'nun evelki ak

.~' "~. 'tt .. Yaptığı hitabı bili-
~) ,.._ .. ;nıaud demitti ki: 
~ '1ı. llrı Yapılmaz da, biz 

0 \'Ulunak, Afrika· 

1 

daki topraklanmıza çekilerek 
harbe devam edeceğiz!" Acaba 
Reynaud bu sözlerini tatbik ede
miyecek vaziyette bulunduğu için 
mi istifa etti? Acaba Petain dünkü 
hitabiyle, Üzerinden büyiik bft
meauliycti mi atmak istiyor? Bor
deaux'da yapılan konu~maların 
mahiyetini bilmiyoruz; herhalde 
almanlara son bir müracaata ka
rar verilinciye kadar, yapılan ka
bine toplantılarında çok mühim 
noktalar göz önüne alınmıt olsa 
gerektir. Fransa'nın kararını Pe
tain'nin ağzından dinliyoruz: An· 
cak ıerefli bir sulh! 

İngiltere'ye gelince : 
i ngiltere'ye gelince: araların-

da münferit sulh yapılmıya· 
cağına dair bir anlaşma bulunma
sma rağmen lngiltere Fransll'nın 
düştüğü vaziyeti anlamaktadır. 
İngiliz kabinesinin toplantısına İ§· 
tirak eden fransız sefiri Corbin 
Fransa'da olup bitenleri .bütün 

çıplaklığiyle Çörçil'e anlatmış ol· 
aa gerektir. Diğer taraftan dün de 
Mareşal Petai,, f.._~iltere'nin Fran· 
aa'daki esfirini '>ul etmiştir. İn· 
giliz sefiri kendi:;ine Çörçil'in bir 
mesajını vermiıtir. Bu mesajda, 
almanların sulh ıartlarından evel 
İngiltere'nin harp şartları yazılı
dır: 

iki devlet arasında bir tek harp 
kabinesi, bir tek ida.re, bir tek ku
manda ve bütün menhsların har
be devam hakkınd~ birlikte kul
lanılması! 

Fakat İngiltere Fransa'aız da 
oba, harbe devam edecektir. Lon
dra'da beyanname Üzerine beyan· 
name neşredilmiştir. Dün aldığı
mız bir beyannamede deniliyor ki: 
"Bir memleket tanklar vasıtaaiyle 
alınabilir. Fakat tanklarla idare 
edilmez. Boyunduruğa vurulan 
Franaa'yı idare etmek Almanya 
için çok zor olacaktır!" Bundan 
aonra beyannamede büyük Britan
ya'nm harbe devam hususundaki 
hazırlıkları zikredilmektedir. 

Harbe devam 
ö yle anlatılıyor ki, Almanya, 

Fransa ile aulh yapmıt olsa 
dahi, fngiltere birkaç aene harbi, 
bütün heybetiyle göze almııtır. 
Bunu dün akıam Çörçil'in rad
yoda verdiği beyanattan da an
lıyoruz. Fakat fngiltere'nin sa
bık Berlin büyük elçisi Neville 
Henderaon'un Llncoln'da aöylediği 
nutuk oldukça dikkate alınmak 
lazımgelir. Henderson, Hitler'in, 
İngiltere'yi yenmedikçe, bu harbi 
kazanamıyacağını söylemi§, sonra 

Harbe dair 3 
da demittir ki: "artık uzun müd
det amatör gibi hareket edemeyiz. 
ProlHİyoneller gibi teşkilatlan
madıkça Almanya 'yı yenemeyiz!" 
lngiliz büyük elçisinin bu sözü bir 
hakikatin ifadeai midir? Yani İn
giltere §İmdiye kadar harpte ama
tör cibi mi hareket etmiıtir? 

Harp vaziyeti 

s imdi aiyasi vaziyeti bu suret• . 

le hulaaa ettikten sonra "ateı 
kes" kumandaaından evelki aske
ri vaziyete bakalım: alman iler
leyifi dün de devam etmittir. Al
manlar her tarafta taarruzlarını 
arttırmıtlar, Maginot'nun arka
smda yapmağa uğrattıklan ka
pama hareketini batarmıılardır. 
Alman askerleri Bcaançon'da Or
leana'ı almıtlar ve Loire nehrini 
geçmitlerdir. Bu aüratli yürüyiiıe 
göre, demek ki karıılarında artık 
kati mukavemet yoktur! 

Fakat buna rağmen Fransa an
cak terefli bir sulh yapacaktır. 
Çünkü dün hariciye nazırı Beau
douin'ın söylediği gibi aksi zaten 
ölüm demektir. 

ltalya'nın vaziyetine gelince, o 
harbe girmekle vazifesini yapmıt 
bir tekilde aidatını beklemekte
dir. Mllkaadı ordusunu hırpala
mamaktı ! Bunda şimdilik muvaf
fak olmuı görünüyor. 

Mümtaz Faik FENiK 

Türkiye Sanat mektepleri 
mezunları cemiyetinin dün 

geceki çayı 

Türkiye Sanat mektepleri mezun
ları cemiyeti dün akıam, Ankara'da 
bulunan adları ile yeni mezunlar a
dına Ankara Halkevinde güzel bir 
gece tertip etmitlerdir. Toplantıda 
300 den fazla davetli bulunmuı, Sanat 
mektepleri mezunları gece geç vakte 
kadar samimi bir bava içinde eğlen
mitlerdir. 

ULUS 

Fransa'nın kararı karşısında 

İngiltere sonuna kadar 
çarpışmaya devam edecek 

(Başı . inci sayfada) l kili Çörçil bu akşam radyoda söyle-
tıne tekabUl eden herhanı:ı bir ıı:L!hasında . w. • • • • 

alınan mlkdardan çok fazladır. şurıısı ka- dıgı hır nutukta demıştır kı: 
Udlr ki, varılan rakam, Atide geni§ mikyas. • "- Fransa'dan gelen haberler çok 
ta geçilecekti~. fenadır. Bu müthiş felaketin çöktüğü 

Tayyare, sılllh ve harp malzemesi lstıh- . . 
sall günden gllne artıyor. Pek yakında ıı- cesur fransız mılletıne acıyorum. 
manlıırımıza ihraç eUratlınlz nlscbtınde A- Fransız milletine olan hissiyatımı
merlkııdan vasi mlkdarda tayyare . gelecek- zı ve Fransa dehasının tekrar dirile
tır. Dllşmıının yegAne zafer llmldı, miltte-
tlklcrln birkaç ha!tn veya blrlmc;; ay zar. ceğine olan imanımızı hiç bir şey de· 
tında nmğliıp olınalarındn !iten, bu vazife. ğiştiremez. 
yi yapmak için velev ki senelere ihtiyaç F 'd b" 1 t 'l 
olsa, muhıısımlnnnıızın sukutunu temin ı- ransa a olup ıten er keza ngı • 
c;;ln icap ettiği kadar uzun müddetle ınu. terenin hedefini de değiştirmemiştir. 
cadele etme~e hnzınz. Şimdi, dünya davasının müdafaası 

Her ne pahasına olursa olsun zaferi kıı- . . • . • . 
zanmak tı;in sarsılmaz azimlerinde impa. ıçın sıllihı elınde tutan yegane şampı· 
ralorluk htiktimctlerl milletlerinin mUtte. yonalar biziz. Bu büyük şerefe layık 
rikan muzaharetıcrlne ma.llk bulunmakta- olduğumuzu göstermek için elimizden 
dır. l . ~ ~ 
Londra ıelahiyetli mahfillerinin ge enı yapacagız. Adamızı, ocagımızı 

' t f 'rlcri müdafaa edeceğiz: Ve beşeriyet Hit· 
e " ler afetinden kurtuluncıya kadar et-

Londra, 17 a.a. - Selfihiyettar ma- rafımızda büyük Britanya İmparator
bafilde, bir mütareke akdi için Fran- luğu olduğu halde yenilmez bir tarz
sa tarafından yapılan talebin mütte- da harbecleceğiz. Eminiz ki sonunda 
fiklerin davasına indirdiği darbenin her şey intizama girecektir. 
vahametini gizlemek temayülü yok- Avam kamarası bugün toplanıyoı 
tur. Öyle tahmin ediliyor ki, bunun Londra, 17 a.a. - Parlamento yarın mu. 
neticesi olarak Fransa geniş bir tarz- tat saatte toplanarak Çörçil'in veya Atlee. 
da düşman tarafından istila edilecek- nın bey 'lı dinliyecektir. 
tir. Başvc: ;orçil yarın avam kamarasında 

Müttefiklerine karşı taahhüt ve şe- 'yapacağı .>ey :ıattan başkaca halka da rad
ref vecibesinden başkaca fransız mil- YO ile yakım.la bir hitabede bulunacaktır. 

!etinin polonyalılardan, çeklerden, Üç sınıf daha ailiih altına 
norveçlilerden, hollandalılardan, bel- alınıyor 
çikalılardan daha az yapacagını zan- Londra, 17 a.a. - Resmen bildiriliyor ki, 
netmek için hiç bir sebep yoktur, o yeniden üç sınıf temmuzda askeri hizmete 
milletler ki malum olduğu üzere kaydoluruıcaktır. 
memleketleri alınanlara tabi olmakla Ordu, vaziyetin icabatını karşılamak ü
berabcr yerlerinde ve deniz aşırıla- zere icabeden süratle yeni efradı almakta 
rında pasif veya faal mukavemete de- devam edecektir. 
vam ediyorlar. Fransız siparişlerini de lngiltere 

Bu mukavemet sayesinde mezkür satın alacak 
milletler memleketlerinin istismarını Nevyork, 17 a.a. - Burada ticaret ma.ha· 
alınanlara mütezayit bir tarzda güç- filinde beyan olundu&una göre, İngiltere 

hill:ilmeti, Fransa tara.fınclan Amerikaya si-
leştiriyorlar. pariıı euılmış olan bütün harp levazımını 

Londra'da ehemiyetle kaydediliyor satın almak niyetindedir. Bundan başka İn
ki, memleketler tanklarla mağliıp e- giltcre, Amerika'nm imal edebileceği bü -
dilebilse de aynı vasıta ile onları ida- tün fazla teı;hizatı da satın alacaktır. Fran
re etmek imkansızdır. Öyle derpiş c- sız - in&iliz mübayaa komisyonu bilhcusa 
diliyor ki Fransaya tahakküm etmek tayyare olmak üzere bir milyar 600 milyon 
düşman için fevkalade müşkül ola- dolarlık harp levazımı sipariş etmişlerdir. 

caktır. Diğer taraftan da şu cihet Hollancla Polonya ve Norveç 
kaydediliyor ki, hazan ilerleyiş ne vapurlarına verilen emir 
kadar gürültülü ve heyecanlı olursa Londra, 17 a.a. - Amirallıkça bildirili -
sonraki ricat da o kadar fazla gürül- yor ki, denizde bulunup da Fransa'ya git-
tülü ve heyecanlı olur. mekte olan Hollanda, Polonya ve Norves; 

B. Çör.rü'in beyanatı vapurlarına radyo ile mesajlar gönderile -
:r rek bu vapurlann doğruca bir İngiliz lima. 

Londra, 17 a.a. - İngiltere başve- nma gitmeleri lüzumunu bildirecektir. 

Fransız 
muharebesinin 
sonu 

(Başı 1. inci sayfada) 

ler meaelesi var. Fransa bu sömür
gelerin herhangi birinden vaz geçse 
de, onları ne Almanya'ya, ne de t. 
talya'ya t•lim etmek kudretinde 
değildir. Donanma ve sömürge İngi
liz imparatorluğuna katılarak bir· 
likte döğüımeğe devam edecekler 
midir? Almanya Fransa'nın ıiınal 
aahillerini tahliye etmeğe razı olur 
mu? Eğer harbin aonuna kadar bu 
sahillerin muhafazasını ister, ve bir 
taraftan da Afrika ve Asya Fransa· 
ları İngiltere ile birlikte mücadele 
etmek kararını alacak olursa, vazi· 
yet ne olur? 

Öyle görünüyor ki mesele, Hitler· 
Musolini sulh ıartlarının hafifliği
ne ve a·ğırlığına, yani Fransa'yı, do· 
nanmaaı, kumandan, zabit, tekniai· 
yen ve Fransa'dan çıkarabileceği 
bütün vasıtalarla lngiltere'nin ya• 
nanda kalmağa cebredecek, yahut 
lngiltere'yi kendi mukadderatına 
terkederek mağlUbiyetin zararlan· 
na razı edebilecek mahiyette olma· 
sına bağlıdır. 

Fransız mukavemetinin pek de 
netice vermiyeceğini bir zamandan· 
beri iıitiyorduk. Fakat fransız mün· 
ferit sulhu, son felaketler arasında 
uyanmıt olan yeni bir harekettir. Ri
vayete göre hükümetin bir kısmı 
harbi, Fransa dııında da olsa devam 
ettirmek. Diğer kısmı Fransa'nın 
daha fazla eritilip harap olmasına 
meydan vermemek fikrinde idi. Al· 
man radyoları bu ikinci cereyanın 
batında Mareıal Petain'in bulundu· 
ğunu haber vermekte idiler. 

Hadiseler Paul Reynaud'nun te· 
minatı ve bu teminata istinat eden 
hüküm ve tefsirleri tekzip etmiıtir. 
Hiç kimse zannetmiyordu ki Fransa· 
da kaybolan muharebeden son· 
ra, bu memleket, İngiliz imparator• 
luğunun belki de uzun sürecek olan 
harbinin müsait ihtimallerinden 
kendini mahrum edecek pe§in bir 
tasfiye ve mahkumiyet akıbetine 
boyun eğsin! Bununla beraber ne 
mütareke olmuıtur, ne de kayıtaız 
ve ıartaız bir teslimiyet bahis mev
zuudur. Mareıal Petain'in ifadesi 
ıulh için bir arattırma ve aoruıtur
ma karakterini muhafaza ediyor. 

Falih Rıfkı ATAY. 

Ti<aref Vekilimiz 
son tetkiklerinin 

neticesini anlahyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

yalnız ecnebi menşeli mallarda balkın 

tasarruf etmek ve fiyat murakabe işle
rinde de hükümet çalışmalarına mil -
zaharet etmek suretiyle yardım etme
si icabettiğini, Tuna yolunun açık bu
lunmasının Akdenizin kapanmasından 
mütevellit ihraç vaziyetini kısmen te
lafi ettiğini, memlekette altı aylık pet 
rol stokunun bulunduğunu ve bu sto
ku artırmak için Romanya ile yapılan 
müzakerelerin müspet neticeler ver· 
mekte olduğunu söylemiş, vekil bil • 
hassa toptancıların fiyatları murakabe 
ve tesbit edilirken perakendecilerin 
serbest bırakılmıyacağını tebarüz et
tirmiştir. 

Sir, Nevil Henderson 

bir nutuk söyledi 

1 ngiliz gemilerini 
vazife başına çağırıyor 

Londra 17 a.a. -Reuter bildiriyor: 
İngilterenin sabık Berlın büyük el

çisi Sir Nevi! Henterson, Lincolinde 
bir nutuk söyliyerek Hitler'in, bu ay 
içinde yahut temmuz veya ağustos 
veya eylül ayı içnde, İngiltereyi isti· 
16ya teşebbüs edeceğini bildirmiştir. 
B. Henderson eli siUih tutan her er
keği ve her genci, en c.şağı bir tüfenk 
kullanmağı öğrcnmeğe teşvik etmiı -
tir. 

Sir Neville Henderson ıöyle demiı
tir: 

"- -Hitler, İngi!tereyi yenme -
dikçe bu harbı kazanamaz ve ingilte
reyi de ancak, abluka vasıtasiyle bizi 
açlıktan öldürecek ve mPmleketimizi 
işgaliyle bizi teslimiyete mecbur ede· 
rek mağlup edebilir. Fikrimce, Hitler 
bunların her ikisine de teşebbüs ede
cektir. Artık daha uzun müddet ama
tür gibi hareket edemeyiz. Profesyo
neller gibi te§kilatlanmadıkça da Al· 
manya'Y.ı yenemeyiz.,. 

1 

Resmi harp tebliğleri 
İngiliz Harbiye Nezaretinin lebliğl 

Londra. 17 a.a. - İngiliz harbiye neza· ı lannın yanında tıtirA.k ettiği harekA.t NOl"-
retinln tebliği: mandlyada devam etmektedir. Burada hı\· 

1 
leD yapılmakta olan muharebe hakkında 

İngiliz sefert kuvetlerinin fra.ruıız ordu· ta!silA.t bu anda mevcut değildir. 

İngiliz hava nezaretinin tebliği 
Londra, 17 a.a. - Hava nezaretinin 

tebliği: 
Haıralann mUsaadcsizllğl sebebiyle son 

2( saat içinde hava taallyett mahdut ol
mU§tur. 

Sahil kumandanlığının tayyareleri mu
tat üzere de\Tlye gezmlıler ve kafilelere 
refakat etml§lerdlr. Avcı tayyareleri de 
devriye ge::mıııerdlr. Fakat hiç bir dilımaa 
tayyaresine tesadU! etmemfelerdlr. 

f.ransız sabah tebliği 
Bordeaux, 17 a.a. - 17 haziran Raba.h 

tebll€,1: 
Çıırpışmalar, Balgle ve Chateaudun 

mıntakalannda ve aynı zarnıuıda Lolre hat
tı Uzerinde ve Avallon'un cenubunda de· 
vam etmiştir. 

DU§man Saone'u bazı noktalarda geo
miıtır ve Doubs istikametinde ilerlemek
tedir. 

DU§manın Rhone - Rhln kanalını geo
meğe muvaffak olamadığl yukan Alaaıı ta 
vaziyette hiç bir değl§lkllk yoktur. 

Fransız akşam tebliği 
Bordeaux, 17 a.a. - 17 haziran frıınaız 1 Lolre mıntaka.sında ve Bourgogne'd& deo 

akşam tebliği muharebenin gece gündUz vam ettiğini bildirmektedir. 

tebliği Cenubi Afrika A 

resmı 

Nalrobl, 17 a.a. - Remıt tebliğdir: 
Cuma gUnti zıırtında Bardra tayyare 

meydanının askert hedefleri Ur:erlne, cenu· 
bt Afrika tayyare kuvetleri muvaffakiyet-
11 hava hUcumları yapmı§tır. Katı isabetler 
olmuıı ve bUytik has:ı.rat vukua gelml§tlr. 
Cenubi Somall'de keşif uçuılan yapan 
tayyareler, hiç bir dil§man he.relteti kay. 
detm~mf§tir. 

DUşman faaliyeti, Valr ve Moyale eya. 
Jeti üzerinde bombardımanlar yapmakla lk· 
Ufa etrni§tlr. Telefat ve hıısarat yoktur. 
Valr üzerindeki bombardıman neticesi tet
kik edlldiğlnde 70 hektolitre benzin zayi 

olduğu anlll§ılnuştır. 
Cumayı cumartesine ba.ğhYan gece Z&l"o 

tında Klngıı African Rtffles kıtaatı - yel'lo 
11 kıtaattır - İtalyan Moyale sine akınlar 
yaparak, altı lt.alyan karakoluna girml1-
ler, dUn gecekl bombardıman netıcesı öl
ınUş olmaları muhtemel bulunan S yerli aa
ker bulmuşlardır. Bu karakolların hepsi 
d~man tarafından tahliye edilmiş olmam 
oradaki ankerlcrin bizim kıtaatı bekleme
ğl arzu etmediklerini göstermektedir. Yel'l
li kıtaat bulunan mUslUman askerler, 
itaıyanların ölUleri gömmeden bıraktıkla
rını görerek bUyük infial duymuşlardır. 

Yakınıark İngiliz hava kuvetleri 
kumandanhğının resmi tebliği 

Kahire, 17 a.a. - Yakın §arktakl 1ngi· 
Uz hava kuvetlerl umumi karargtı.ıu İtal· 
yanın Tobnık hava Uslerlne karvı çok mu· 
vaffaklyeUi akınlar yapılclığııu bildiriyor: 

İngiliz tayyarclrrl, dilşmnn hava nıildn· 
faa toplarının tiddetll atc§lerine rağmen 
hUeunılıı.rına devam clmt§lerdlr. Bcnzln ve 
mühimmat depolarına ciddi lıasıırııt ya. 
pılmıııtır. Birçok lnfil&.klar olmuştur. Ay
nı mıntnkado. Eladen ve Elgulbl üzerine 
de muve.ffaklyeUI akınlar yapılmı§tır. 
Bombardıman tayyareleri yeniden Oireda· 
uva ve·ı.ıacauvo.'yı bombardıman etmiştir. 
Vaki olan lso.betler neticesi b!,\yilk han -
garlarda yangınlar çıkmııtır. Bir jtalyan 
bombardıman tayyare•! alevler içinde yer
de parçalanmıştır. Bir inglllz tayyaresini 
avlamak lstiyen bir italyan muharebe tay
yarealne isabet vaki olmuıtur. Arkasından 
dumanlar bırakarak bUyük blr ııUratle baı 

aşağı indiği görülmüıtUr. Bu Uy&YN"nf9 
dllştllğü tahmin edilmektedir. 

BUtün tayyarelerimiz üslerine dönmU,. 
tllr. Cenubi Afrika.da hava kuvetleri tara
fından §o.rkt Afrikada yapılan hUcumlar 
esnasında 8 dU§man tayyaresi dU§UrUlmU,. 
tUr. 

Mlga'da asker! kamplar, dU§man ~ 
relerine hUcum :ı.·ııpılmışbr. Birçok faabetı
ler kaydcdllnıi§tlr. 

Diğer kamplar bombardıman edllmlt 
ve bir hava mUdafaa topu bataryuı lsk&t 
edllmiıtir. 

İtalyan Moyale'ainde zırhlı vaaıt.alar ft 
kamyonlar imha edllmlı ve birçok lutaa& 
d&gıtıımııtır. Burada bir hava mUdataa bıl.
tarya.ııı lsklı.t edilmtıtlr. 

BUt.Un tayyarelerimiz salimen dönmU,. 
tUr. 

Alman resmi tebliği 
Führer'in umumi karargahı, 17 a.a. - ı çok ıiddetli mukavemetine rağmen, Rhin • 

Alman orduları baıkumandanlıtmın tebli- rMame kanalı civarına varmıştır. Sarreb ,. 
ği: rug, Dicuze, Chateau Salins zaptedilmi~_tir. 
Fransız orduları, dağılmış bir halde. küt- Hücumlarımız, Rhone - Rhln kan.alının ot• 

le halinde ricat etmektedir. Fransı2 ordu· sinde terakkiler kaydetmekte ve Vosg• 
lan, cenuba ve cenubu garbiye doğru, kı· istikametinde muzafferane devam eyleme&. 
talarımız tarafından yakından takip e.iil - tedir. ' 
mektedir. Bazı müfrezelerin balen n1zam1ı Alsas'ta, muharebe ve pike tayyare grup. 
bir müdafaa yaptıkları yerlerde bu milfre- !arımız ve aynı zamanda hava da.fi batar • 
zeler, büyük kayıpla geri püıkürtülmüitür. yalarımız karada.ki muhrebelere müessir 
Şahnn bir fırka kumandam general ta. surette yardım etmi5tir. Müstahkem kale • 

rafından kumanda edilen bir motörlü kıta· lcr ve beton mevziler, en büyük çapta bom.
mırın cürctkirane bir hücumiyle, Orle-.ns'ı balarla bombardıman edilmi5tir. Düşmanın 
almağa ve bir hasarı mucip olmadan bu ıe· hava kayıpları yalnız 8 tanedir. Ve bun -
hirden Loire n~hrini ges;miye muvaffak ol· lardan beşi h:ıva muharebelerinde düşürül· 
duk. müştıir. Uç alman tayyaresi kayıptır. 

Hava. kuvetlerimiz, ricat halindeki dü&· Alman denizaltı gemileri, son günlerde 
man kollarına karıı imha faaliyetine de\'llm 100 bin tonil5.todan fazla hacimde gemi ba· 
etmiştir. Loire üzerinde bir çok kcprü:er tırmışlardır. Kumandan Fraunheim'in ida· 
bombalarla tahrip edilmiljtir. Köprüler Ö· resindeki bir denizaltı gemisi, aralannda 
nünde birikmekte olan sıkışık kollara, 11400 tonilatoluk Wellington Star ingilia 
bomba ve mitralyözlerle hücum edilmi~ • vapunı da dahil olmak iızere 41500 tonill· 

toluk vapur batırmıştır. Kumandan En -
draSB idaresindeki dıger bir denızaltı ce • 
misi, aralarında 22300 tonilatoluk Carint
hia İngiliz muavin kruvazörü de dahil ol • 
mak üzere 53 bin tonilatoluk vapur batır • 
mıştır. Bir denizaltı iemiıi de Muray • 
Forth'da takriben 9000 toni15.toluk bir in • 
giliz muavin knıvazörünu batırmıya mu .. 
vaffak olmuştur. 

tir. 
Bourcogne'da Lancres'ın ötesinde ilerli

yen ~eri kıtalarımız, cenuba doğru arazı 
kazanmıılardır. Burada, iki hava meyda • 
nmda, bomba dolu 39 tayyare elde edilmiı· 
tir. 

Besançon'un cenubu prbiıinde, İsviçre 
hududuna varılmış ve bu suretle Loren ve 
Alsas'tan çekilen fransız kuvetlerlnin etra· 
fmdaki çember kapanm15tır. 

Şimali Lorcn'de kıtalarımız, Saint • Mi
hiel ıehrinin şimali garbiıine yalclaıınak • 
tadır. 

Sarrebruck'un cenubunda Maginot hattı
nın yarılmasından istifade eden fırkaları • 
mız, seri bir yürüyü:ıle, düıma.nın bazan 

Malta ve merkezi 1 

Fransa .. . 
uıer1ne 

yapllan hava akınlar1 . 
Londra; 17. a.a. - " Royter ,, 
Düşman, salı sabahındanberi, Malta 

üzerine 25 kadar hava o.kını yapmıştır. 
Dün yapılan ik"'i. hücum esnasında, bir 
kaç kaya parçasının düşmesi üzerine 
bir sivil ölmüı, üç sivil yaralanmıştır. 

Maddi hasar yoktur. 

Malta umumi vali muavini, radyoda 
söylediği bir nutukta, halkın cesareti-

Rh!n'in ceçilişinde bir istihkim tabuna 
kumıı.ndanı Gantke, şahsi fcdakirlıgı ile biı. 
hassa temayüz etmi§tir. 

Metz kalesi teılim olmuf 
FUhrer umumi karargtı.hı, 17 a.a. - Bu 

gUn öğleden sonra Metz kalesi bir alman 
mUfrezeslne teslim olmuıtur. 

Bükre§'teki ticaret heyetimiz 
dönüyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Bükreı
te ticaret müzakereleri yapmakta o -
lan heyetimizin yarın tayyare ile döne 
ceği haber verilmektedir. Verilen ha
berlere göre yeni petrol görüşmeleri 
müsait neticeler vermiştir. 

ni ve soğukkanlılığını övmüştür. 

Franaa üzerincle 

Bordeaux, 17 a .a. - B. Reynaud, 
seyahati esnasında Fransanın merke
zinde bir mahalden iıaı ket ederken. 
düıman tayyareleri bombalar atmış ve 
Reynaud'nun refakatinde bulunan at
keri maiyeti erkanı ve sivil halk ara
aında zayiat olmuıtur. 
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UMUMi MÜFETTiŞLiK 

Telefon direği alınacak 
Birinci Umumi Müfettişlikten : 

Talebe alınacak 
Heybeliada Deniz Liacsj Müdür/ütün. 

den: 
Deniz lisesi ikinci sınıfına glrmcğe is

tekli okurların müsabaka sınavları 24 ha· 
ziran 940 pazartesi gilnil saat 9 da YRJ>ıla
caktır. 

Bu tarihe kadar kayıt muamelealni yap
tırmış olan okurlar beraberlerinde sivah 
nıUrckkcpll kalem, cetvel, minkale, pergel 
ve lAatlk olduğu ha.ide oltula mUracııatıarı. 
(4032/2928) 12945 

ULU~ 

Parke yol intası Mazot alınacak ı 

Adana Belediye Riyasetinden: Samsun Beltdjye Rjyasetinden: 
Elektrik ve so.ntrnllarının btf' senelik 

1 - Asfalt dörtyol ağzından - Ku- ihtiyacı olıuı 3415 ton mazotun aşnğıdald 
ruköprüye kadar uzanan divan yolu· eıııuııar dairesinde kapalı zarf usullyle mü· 

nakıuıaya çıkarılını§ ve talip .zuhur ctme
nun tevsian ve parke olarak inşası ka- dlkfnucn pazarlıkla talibine lhnleslne ka-
palı zarfla eksiltmeye konulmuş ise rıır verilmiştir. 
de, verilen fiatler layık had görülme- 1 - Satm alınacak mazotun muhammen 

bedeli: ·< nooo) liradır. 
diğinden iş pazarlıkla yaptırılacaktır 2 _ Muvakkat teminatı: 307/S liradır. 

2 - Keşif bedeli (22050) lira (30) 3 - İhale 2490 11nyılı kanun hUkiimler1-

Kirallk · 
. r:r- . ıo 

Kiralık - Işıklar caddesi • 
nı31l' 1 

yanıl\da No. 23 Uğur ııp:ırtı 

1 - Meşe, dağ kavağı veya bahçe 
kavağı olmak i.izere (5800) adet tele
fon direğinin ikinci defa eksiltmesi
ne istekli çıkmadığından 28. 5. 940 
dan itibaren bir ay müddetle pazarlı
ğa çıkarılmıştır. 

2 - Direklerin yüzde beşi (7-8) ge· 
risi (6) metre tulinde, me~enin tepe 
muhiti (35) dipten iki metresi (45), 
da~ kavağı tepe (35-40) diğer muhi-

Odun alınacak 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisyo -

nundan : 

kuruıtur. ne göre JO. 6. 940 tarihinden ıı. 7. 940 ta-
rihine kRdar bir ay zarfında enclimonin 

3 - Muavakkat teminatı (1653) li- toplandığı paıı:artesl perşembe g!lnlcrl sa-
ra (77) kuruştur. at on be&ıte encUmen huzunında pazarlıkla 

Kiralık - Işıklar caddesi Nafiz ııpartı -
manı 4 oda, kalorifer, ıu, ı;aınaıırlık, san -
dık oduı. Görmek iı;in kapıcıya telefon: 

konfor güneşli havadar ikinci 
caat. 2417 

Kiralık daireler - Yeniş~!~ 
tu arkas:nda Sclinik caddts:1' 
paruma~nda 3, 4 der odalı k 
2406 

4 - Pazarlık haziranın 25 inci gü· yapılacaktır. 2452 2231 

' • ---:.5) bahçe kavağı tepe ( 40) di
ter muhiti (50-60) santimetre olacak
tır. 

1 - Askeri ihtiyacı için Bayburt testim 
şartiylc 1.000.000 kilo odunWl k<lpalı zarfla 
eksiltme5İ 8-7-940 pazartesi günü ıaat 15 
de Erztncnn askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

• - Umumi ve fennt ıııırtnııme ve muko.
nü saat on beşte belediye encümenin- velename suretleri Samsun bcledlyesl e - Kiralık Bir oda. Mobilyalı. Bir bay 
de yapılacaktır. leklrlk igletme mUd!lrl!ltUnden meccanen 

5 - Parke yol in~aatı paı;arlığına tedarik edilebilir. (4976/2953) 12M6 
için Adllye sarayı arkasında Kınacı kar
deıılcr apnrtımnnı UçUtıcU kat 12 numara-

Kiralık daireler - 1tfıılye 
GUne5 a1>3rtımanında 4, 3 çer 

gireceklerin ihale tarihinden en az üç 
ya nıUracaat. 2269 

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

2 - Tahmin edilen bedell 17500 lira olup 
ilk temirutı 1312 lira 50 kuruştur. 

gün evci Belediye Fen işleri müdilr
lilğüne müracaatla bu işi ba~arabile
ceklcrinc dair ehliyet vesikası alma-

MAHKEMELER 
Kiralık - Jnııdnrma mektebi clvtınn· 

da vekiletlen 6 dakll::ı r.:~.aAtrdc Kocnk 
Ap. da tnm konforlu ucuz blr dlllre. lc;;tn-

3 - Şartnamesi her giin komisyonda gö
rülebilir. ları §arttır. Ankara 3 cü Sulh Hukuk HAkim-

dekllcre mUra.cno.t. 2272 

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

4 - Teklif mektuplarının eksiltme sıı.a -
tinden bir saat evci komisyona verilmesi. 

6 - Şartname, keşif, proje ve diğer liğinden : 
evrakı fen işleri müdürlüğündedir, Zir'in Mulk köyünden Accmoflu Meh • 
fstiyenler 110 kuruı mukabilinde ala- medin ölilmü üzerine emvaline mahkemece 

Kiralık daireler - Yenişehir'de İş Ban
kası arkası Selinik caddesinde Kugu apar
tımanında üçer dörder odalı konforlu. Tel. (2944) 129-48 

5 - Direklerin tahmin bedeli Erzak nakliyatı bilirler. vaziyet edilmiş ve kanunu medeninin 532 
24-06. 2282 

(21350) Jira olup, muvakkat teminat 
(1601.25) liradır. 

6 - Mukavele projesiyle şartnamesi 
Diyarıbakırda Nafıa müşavirliğinden 
parasız alınabilir. Pazarlıkta ihale 
28 haziran 1940 cumartesi günü saat 
onda Nafıa müşavirliği odasında mü
teıekkil komisyonca yapılacaktır. 

1 - Tekirdağ ıınbarından Muratlı anba
nna 4000 • 6000 ton ıırzak nakledilecektir. 

2 - Pazarlık 20 hnıı:iran 940 per embe 
gUnU eaat 16 da. yopılo.cnktır. 

3 - Muhammen bedeli 20400 lira olup 
katı teminatı 3060 liradır. 

1 - Taliplerin pazarlık günü iate- inci maddesi mucibince defter tutma mua -
nilen vcaaikle ve teminatlariyle bir- melesi de ikmal olunrnuı; olduğun.dan kefa -
likte Belediye encümenine müracaat Jeti hasebiyle alacaklı olanlar da dahil ol -
)arı ilan olunur. 12754 duğu halde bilcümle alacııklı ve borçlula -

Kiralık daire - Yeniıchir Batcanlıklar 
Akay cad. Fethi B. köşkü ilerisinde İncesu 
Kavaklıdere yolu :! oda, hol, banyo. Tel: 
1452 Kaplana. 2287 

rın kanunu mezkii.run 561 inci maddesi mu

4 - İsteklilerin belll gUn ve saatte ko
misyonumuza mürncnııtlıırı. (2tı45) l2tı·HJ 

Mezbaha yaptırılacak 
Samsun Belediya Riyasetinden : 

cibince bir ay zarfında vesaikı resmiyele
riyle birlikte Ankara 3 llncü sulh hukuk h1-

Kiralık ev - Adl:ye sarayı civarında 
Ankara eczahanesi yı..ıındııkl arsanın al
tında 8 No. iki oda hol genle taruL Gör
mek için alt kata görilfmek l<;ln sabahla
rı 9 a karlar telefon 3485 ten 6 numnraya. 

(2781) 12778 

Ankara Lv. Arııirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç ukeri 

kıtaat ilanlan 

Sığıreti alınacak 

E.rlcisebır Kor Satın Alma Komisyonun
dan: 

Eskiıehlr garnizonundaki birlikler ihti
yacı için 140 bin kilo sığır eti kapalı r.:ar! 
usullyle ekBtltmeyc konmuştur. Kapalı zarf 
uaullyte eksiltmesi 20- haz.- 940 peroembc 
günü saat 16 da Esklııchlr kor s:ıtın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnnme.ııl ko 
misyonda görtllebillr. Tahmin bedeli 88500 
liradır. :Muvakkat teminatı 2887 Jlra. M ku 
hıııtur. İsteklller kanunda ya7.ılı vesaik ve 
teminat makbuzlarım ho.vl tekllt mektup
larını belll gllnde sant 15 e kadar komisyon 
riyaaetlnc vermlı bulunacaklardır. 

(2Gt9) 12852 

Et, yağ ve un alınacak 
Mardin Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Senelik m!inakuaya konulan 10.000 

kilo udeyağı ile 7000 kilo eığır etinin mü
~kasaları 24 - haziran • 940 saat 10 ve 
11 de kaıxılı; 900 ıon odıın ile C50 ton kuru 
otun 25/6/940 ve saat 14 ve 15 de birincisi 
kapalı iki.nd•I açık olmak ilzcre yapdaca.k
tJr. 

2 - Bunlardan sa.de y~m S'2S ııfır eti
nin 1155 odunun 743 kuru otım da muvak
kat teminat: 315 liradır. 

3 - İsteklilerin ve mllnakasaya iıtirs.k 
tıdeceldcrin 2490 sayılı kanunun isteklerine 
ıöre teminatlarını haıırlıyanık ayru g{ln ve 
uatt. mllnakuaya iıtlrlk edeceklerini ve 
tartnamcyf görmek ve okumak iıtiyenlerin 
de Mardin'de a:ıtın alma komiıyonuna mil
ncaatla bilS.bcdel alabllcccklerdir. 

(2650) 12655 

Sade yağı alınacak 

Buğday kırdırılacak 

1 - Sıvas garnizonunun ıııırtnıımesi mu
cibince 1800 ton buğdayın kırdınlmııaı ka
palı zo.rna eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 32t00 lira ve mu
vııldtat teınlnatı da 2480 liradır. 

3 - İhale ~ temnıuz 940 cuma gtinU sa
o.t ııı te tüm komutanlık blıınsındakl ko -
misyonda ynpılacnktır. 

4 - Şartnrunesl komisyonda mevcut olup 
her gUn g!SrUlcblllr. 

15 - 1eteklllerln belli g{ln ve saatte kn
palı zarflarını kanunun tarlfatı dalreılndc 
hnzırlıyarak ıha.le sa.aUnden bir ıaat evet 
komisyona vermlt bulunmııları ltızımdır. 
Postada gecikmeler m~zerı.ıt kabul etmez. 

(2946) 12950 

Sığır eti alınacak 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisyo -

nundın : 
1 - Askerl ihtiyaç için Bayburt& teslim 

prtiyle doksan bin kilo sıcır etinin kapalı 
zarfla eksiltmesi 4-7-9'40 pcrliembe günü sa. 
ait 15 de Erzincan aakeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli on beş bin ye
di y!l.ı elli lira olup ilk teminatı bin yüz 
ıeksen bir llra yirmi kuru5tur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda ıö
rlilebilir. 

4 - Teklif mcktuplnrınrn eksiltme su -
tinden bir aaat eve! komisyona verilmesi. 

(2956) 12957 

f nıaat ve tamirat • 
tstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko. dan: 
tstanbtılda Salıpazıınndl\ eşya ve teçhi

zat anbarının tamir ve lnııası pazarlıltı 
21. 6. 94.0 cuma günU ennt 1'l te Td\>hanedo 
İlltllllbul v. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Kc§lf bedeli 28579 li
ra 60 kunı' ilk teminatı 2148 lira 50 ku • 
ruştur. Keıılt ve şartnıımcst komisyonda 
görUlür. Kanuni vesikalarla belll saatte 
komlııyona. gelmeleri. (2957) 12958 

Tezek alınacak 
Kırllareli Tümen Satın Alma Komisyo- ı - surbchnn birlikleri lc;;ln 3.871.830 

aundan : ' kilo tezeği kaplı zarfla ek8lltmeye konuı-
Kırklareli tümen birliklerinin 940 mali muştur. 

2 - Tahmin edllen bedeli 38718 lira 30 
yılı ıadc yaiı ihtiyacı 72 ton kapalı zarfla kuruıtur. İlk teminatı• da 2904 liradır. 
eksiltmeye konulmu~tur. Muhammen tuta- s _Eksiltmesi 5 temmuz 9(0 cuma gü
n. 92160 liradır. İlk teminatı 5030 liradır. nU saat ıo dıı tilmen komisyonunda yapı· 
İhalesi 25/15/940 çarııamba g{lnli aaat 18 de lacaktır. isteklilerin teklif mektuplarını 

saat 9 a kadar komlııyona tesllm etmeleri 
Kırklareli tlimcn satrn alma komisyonu bi· 

enrttır. 
nasında yapılacaktır. Taliplerin muayyen • _ Evsaf ve ınrtnamesl 194. kuruş mu-
ıün ve saatinden bir sao.t ev eline ' kadar a- kabUlnde her zaman görüleblllr. 
lım satım ihale kanununun 2 ve 3 madıiele- (2960) 12961 
rlndeki istenilen vesikalariylc teklif mck -
tuplarını ve ilk teminatlarını birlikte ıö.ı:ü 
geçen komisyona teslim etmeleri lbımdrr, 

· Po&tadakl gecikmeler kabul değildir. Evsaf 
ve şerait her gün mezkQr komisyonda ıöril-
lcbilir. (2739) 12727 

Sığır eti almacak 

VlLAYETLER 

Kapalı zarf uaulile eksiltme iJanı 
Trabzon • Iran Transit Yolu Trabzon 

Mrnt.akası Müdürlüğilnden : 
ı - Eksiltmeye konula.n ie: Trabzon • 

tran transit yolunun 30 + 000 - 49 + 000 
Kırlclareli Tümen Satın Alma Komisyo- k!lomctrelerl arasında yapılacak toae e-

nundan : auh tamiratı olup bu iain keşif bedel! 
Kırklareli tümeninin 1940 mail yılr sıfır (212.490) iki yüz on iki bin dört yUJ 

doksan Jirn 8 sekiz kuruştur. 
eti ihtiyacı 500.000 kilodur. Muhammen fi- 2 _ Bu i~c alt eartnamelcr ve evrak 
7atı 190.000 liradır. Teminatı 10750 liradır. şunlartlır: . 
İhalesi 25. haz. 940 çarşamba gilnü saat 17 A) EkılltıM vart~a~eıı, 
de Kırklareli tümen satın alma komiıyo • B) Mukavele proJesı . . 1 C) Nafıa iıleri genci şartnamesi, 
nu bınasmda .kapalı zarf usulıyle yapı - D) Tesvlyci turablye eose ve klr&'ir 
lacaktır. Talıplerin 2490 aayılı ka - fnşaatıı dair fel'\tlt şartname. 
nunun 2 ve S maddelerinde istenilen E) Hususi eartnamc, 
vcsikalo.rta birlikte teklif mektuplarını iha- F) Kc3!f ve metraj cetveli, 
1 • d b. ı· k d " u G) Proje. e saatin en ır saat eve ıne a ar sot ge- lstiyenler bunlıın · (1052) kuru• bedel 
çen tlimen satın alına lı:omlsyonuna verme- mukabilinde Trabzonda transit yolu mın· 
]eri lizımt.lır. Postanedeki gccikmeleı ka • taka mlidilrlüglinden alabilirler. 
bul değildir. Şerait ve evsafı her eün Kırk- 3 - Ekıiltme 25 haziran 940 salı gilnU 
Jareli tümen satın alma komisyonunda gö . saat ıs de Trabzoncla traııGit yolu mınt.a· 

len müdürlilğünde yapılacaktır. 
rebilirler. (2740) 12728 4 _ Eksiltme kapalı zıırf usuliyle ya· 

oılacaktır. 
Koyun eti alrna<:ak 5 - Eksiltmeyt ı;irebilmek için istek· 

Kırklauli Tümen Satın Alma Komisyo· tinin 11.875 lira muvakkat teminat ver
mesi, bundan baeka ticaret odasına kayıt• 
lı olduğuna dair 940 senesi vesikasını ha
iz olup ıı:1laıermesl llzımılır. 

nundan : 
Kırklareli askeri haıtaneıinin 9'10 mail 

yılı için 40.000 kilo koyun eti kapalı zarf 
uıuliyle ekliltmeyc konulmu,tur. İhalesi 
29 haz.940 cumartesi ıı;iınü ıaaı 11,30 da 
Kırklareli tümen satın alma komisyonun · 
da yapılacaktır. Muhammen tutarı 21GOO 
liradır. tık teminatı 1620 liradır. Şart ve 
evsafı her gün komiııy, mla görülebiliı. Ta
liplerin 2490 ııayılı kanunun 2 ve 3 madde· 
sindeki veı.ıkalnr ile birlikte muayyen giln-

6 - Teklif mektupları yukarıda Uçün· 
cü m::ıddcde yazılı saatten bir saııt eveti· 
ne kadar Trabzonıla tr:ınsit yolu mıntaka 
nılidilrlüiU odnsında eksiltme komisyonu 
re!111iiUne makbu:ı mukabilinde verilecek· 
tir. Posta ile ı;önderltecek mektupların 
nihayet ÜÇÜ'lCÜ maddede yazılı saate ka
tlar gelmiş olmaeı ve dış zarfrn mühür 
mumu ile iyice knpatılmı• olma11 lazım· 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul e
dilmez. 

de ihale saatinden bir saat cveline kadar 7 - Eksiltmeye a-ircceklerin Trabzon 
t<klil m•ktupl•n•• ,3,u ""'" komluo•• ı villyotlndon ve<ilmk •hliy" mik>l•n-

. ı 'k ı k b ı nı haiz bulunmuı şarttır. vermclerı. Postanedek ıı;ecı me er a u e- (460412686) 12590 
dilmez. (27+1) 12729 • 

Sade \J 

yagı alınacak 
• 

Midyat Ask.eri Satın Alma Ko. : 
~Udyat birliklerinin b!r sPnPllk ihtiyacı olan (115.0001 kilo ndeyağlnın a.şa.ğıdı 

yazılı şekil ve zamıuıde lhı\l"f'i icra ~dllPC" Pktlr. 
Taliplerin 2490 s:ı.yılı kamın•ın bu hu!flıf tc;ln tst~dltl ıernlttP ve lhale aaatlnd~rı 

bir aAat evel zarflarını 'Jldyııt &:\tın alrt"~ komisyonuna vermlı; bu 1unmıtları. 
Mikdan Ekslltm"' remlnatı M. bedctl İhale T. Saati 

Clruıl 
aa.deyagı 

Kilo 6ekll Lira Kr. Lira Kr. 
ıts.000 K. u.rı 11215 00 ll5000 00 6.7.40 cuma 10 

.(28~) 128'6 

kimliğine nıilracaatları ve alacaklarını vıık
Sıımsun'da yeniden yaptırılacak olan as - tiyle kaydettirmiycnlerin mirascıya ne ıah-

ri ve fenni mezbaha binası iki defa kapalı san ve ne de terekeye izafeten takip edemi
zarf usuliyle miinakanaya çıkarılınıı ite de yccckleri ve miraııcılarının dahi kanunu 
talip zuhur etmediğinden pazarlıkla talibi- mezkiırun 534 üncü maddesi mucibince 3 
ne ihalesine karar vcrilmi§tir. • 

mUracaaL 2289 

Kiralrk daire - Uç oda bir hol, Yeniııe
hir tren köprüsü yanını:la Telıtaz'a giderken 
İlkiz sokak No. 20 Mahir Eıeın apartırna-ay zarfında müracaatları lüzumu ilan olu-

1 - Muhammen bedeli 77784 lira 16 ku- nur. 2407 nına müracaat. 2292 
ru~tur. 

2 - Muvakkat teminat : 5139 lira 21 ku-
ruştur. 

3 - Bu iıe ait evrak şunlardır. 
A - Ekıiltme tartnameti hususi ve u-

mumi ~rtnameler. 
B - Mukavele projesi, 
C - Kesif ve keşif hulhuı, 
4 - İstekliler bu evrakı Samsun bele -

diyesi başmühendisliğinden 389 kuruı mu
kabilinde satın nlabilırler. 

S - İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine 
göre ve 3-6-940 tarihinden 4-7-940 perşem
be a-ününe kadar bir ay müddetle encüme -
nin toplandığı p:ızartesi, peqembe a-ünle -
ri saat 15 ı.le daimi encümen huzurunda pa-
zarlıkla yapılacaktır. (4790-2830) 12830 

168 göçmen evi yaptırılacak 
Yozgat !skin Müdürlülünd~n: 

1 - Yozgat'a ıose ile bağlı 35 kilometre 
mesafede Sorgun kazaaı merkezinde (20) 
ve bu kazaya ait olup kaza merkezine 15 ki
lometre mesafede bulunan Sarıhamzalı kö
yünde (1~) ki topu (168) a-öçmen evi top
tan veya gurup halinde kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İskfin dairesi elinde mevcut bulunan 
168 metre mikib muhtelif ebatta mamul 
çam keresteyi ev baııına birer metre mikllp 
hesabiyle ve ihale bedeli ü.:erinden tutarı
nı düşmek şnrtiylc inşıınt mahallinde müte
ahhide defatcn teslim edecektir. Mütebaki 
kereıte ve bilumum malzemei lnsaiye mev
cut fenni sartname ve malzeme cetveline 
ıtöre kullanılmak 11artiyle inpat anahtar 
teslimi müteahhide aittir. 

3 - Beher evin kctif bedeli iıklnca ve
rilecek bir metre mikip kereste bedeli dü~ 
meden 604 lira 64 kuruştur. 

4 - Bu evlerden Sorgun kazası mcrke -
zinde yapılacak (20)ev bir gurup ve Sarı· 

hamıalıda yapılacak: (148) evde (60), (48), 
(40) olarak inşaatın tamamı dört a-rupa ay
nlmııtır. 

5 - Umumi keşif tutarı Sorrun'daki (20) 
ev i'"in 12092 lira 80 kuruş, Sarıhanu:alıda 
yapılııcaklardan 40 ev için 24185 lira 60 
kuruş, ~ ev için 29022 lire. 72 kuruş, C50 ev 
!'"in 315278 lira 40 kuruı ki topu (101579) 
lira (52) kuru$tur. 

6 - % 7 buçuk hesabiyle ilk teminat &lt
çeıi 20 ev için 906 lira 96 kuruı, 40 ev için 
11113 lira 92 kuru:ı, ~ ev için 2176 lira 70 
kurut. 60 ev için de 2720 lira 88 kuruı olup 
topu 7618 lira 46 kuruitur. 

7 - Eksiltme 1-7-940 pııazrteıi rünü ıa
o.t (15) de Yozgat iskan müdürlücünde mü
teşekkil komisyonca yapılacaktır. 

il - Eksiltme ve fennt prtname ile plln 
525 kuruş mukabilinde iskln mUdUrıuıun -
den alınır. 

9 - Teklif mektupları eksiltme saatin -
den bir saat eveli olan ıaat 14 de komiı -
yon riyueine tevdi edllmiı bulunmalıdır. 

10 - Taliplerin ehliyet vesikaları ile 
müracaatları; (4910-2904) 12900 

İnşaat münakasuı 
lstanbul Deltudarlığından: 

10 haziran 940 tarihinde ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile nıiinakasaya konu· 

'lan 81533 lira 5 kuruı kcıiflı Beyoğlu mal
ınüdilı'lüı;U ve maliye şubesi binası inşatına 
talip çıkmadığın.dan isin bir ay içinde oa
zarlıkla ihalesi tako.rruı' etmlıtir. Pazarlık; 
haftanın pazartesi ve perııcınbe ıtüııleri sa
at 14 de Milli Emlak Mu<lürlüğünde topla
nnn komiıyonda yapılacaktır. Muvakkat te
minat 5327 liraı.lır. Münakasa evrakı ve 
planlar 4 lira 8 kunış r:ıukabilinde Milli 
Emlik Müd!lrlil~lindcn altnnbilir. İstekli • 
terin, muvakkat teminattan maada bu iıe 
benzer 60 bin liralık İl yaptıklarına dair eh
liyet ve 940 yılına alt ticaret odaıı vesikası 
ibraz etmeleri 15zımdır. C 4825/2840) 12942 

Ekmek alınacak 
Bursa C. MüddeiumumUiğinden: 
Dursa ceza evinin 10 temmuz 940 tari

hinden 1 haziran 941 to.rlhlne kadar 
(210,240) kllo ekmek ihtiyacı 10 hazlraıı 
940 tarihinden 10 temmuz 940 tarihine ka
dar 30 gün mUdtlctle ve kapcılı zarf usu
llyle eksiltmeye c;;ıkarılmıııtır. 

İhale 10. 7. 940 tarihine rasthyan çal'
f&mba gUnll saat 16 da Buna cUnıhuriyet 
mUddelumumlllğlnde icra edilecektir. Ta· 
llp olanların mııhnmmen bedell olan 
(21020 liranın '7o 7,0 yllzdc yedi buçuk 
hesabiyle ( 1576 ı lira 80 kuruşluk temlnftt
larlyle birlikte teldlt mektııplannı 10. 7. 
940 çıırııamba gUnU saat Hl te mUddelumu
mlllkte teııekkUl edecek komisyon riyue
tıne vermeleri ve ckalltrneye çıkarılan mad 
denin eartnamcslni görmek istlyenlerln 
yevmi meıı:kQrdan evel cumhuriyet mUd -
dclumumlllfine müra.ca&tlan ll&n olunur. 

('893/290~) ~ 

KAZALAR 

Yapağı satışı 

Karacab~y Merinos Y etiştfrme Çiftliği 
Müdürlüğünden: 

MUesseaemlzln 940 senesi kırkıınındaıı 
istlhsal edilen 3-170 kilo kıvırcık, 27000 ki
lo saf ve yarım kan merinos yapllğısı ka. 
palı zarf usullyle arltırmağo. c;;ıkanlmıııtır. 

Saf kanların b'.!her kilosuna 140, yarım 
kanların beher kllosuna 12~ ve kıvırcıkla
nn beher kilosuna 71> kuruş flyııt tnltdlr 
edilmiştir. Muvakkat tenılnııt 3031 liradır. 
Arttırma 1 temmuz 9-iO tarihine teaııdUf 
eden pıı.zarteaı ıttlnU saat 15 te c;;l!tılk ınli
dilrlüğU binasında lc;;tima edecek satış ko· 
mlsyonunca yapılacaktır. İstıyenler satış 

• 
Kiralık odalar - İtfaiye meydanı hu

kuk fakültesi arkasında Soysal Ap. No. 4 
22915 

Kiralık daire - Çankaya caddesinde 
Nafıa tlakanlıtı k&r§tsında otobUa durak 
yerinde Özgen apartıınanında kalorl!crll 
ve p:ırlte döşemeli 4 od:ılı. 2314 

Kiralık - İımıetp~a mahallesinde Be11-
tepelcr ıokağında Kocıı.tepe mrktcblnln 
kıırıırnında yeni yapılan evin alt katı kira
lıktır. Man7.arnh, havadıır Uç oda, banyo, 
elektrik ve suyu vardır. Üst kata ve yahut 
2816, 2326 telefonlara mUrncaat. 

Kiralık oda - YUksek zlrant enstıtüsU 
meJınll«ılnde konforlu, mUstakJI bir oda ve 
mutfak mUracnat. Enstitü ayniyatında 
Hayri. 

ıartnameslnl her gün çiftlik muhuebı!si Kiralrk - Samanpazarı Evkaf Ap. 1. ci 
ile, Dursa merinos yetıı;tırme mllfettııll· kat C.H.P. dahilinde bir ıofa üzerinde 
tlnüe ve yapağıları çiftlik merkezindeki 
anbarındn görebilirler. • cümle kapısı ile o.ynlan 2 oda, banyo, hela 

İsteklilerin ihale g{lnünde 2490 sn.yılı tiyle yanındaki pulcu ŞUkrü ve Ahmet'e 
kanun hlikUmlerl dahilinde ihale aaatlnüen müracaat. 2325 
bir saat evel teminatlarını vezneye ve tek· 
ııt mektuplarını aatı~ komisyonuna verme-
leri llD.n olunur. (2829/ '791) 12556 

Satılık ev eşyası 
Yolculuk dotayıslyle ev etyalarlyle bir

likte bir frigidalre, bir radyo, ve salrP 
ehven fiyatla s:ıtılacaktır. Tallı> olanların 
her gUn aatı.t 18 - 20 ye kad!lr qağıdııkl 
adrese mUracantıarı llAn olunur. 

Othmar. Pterschy. Yentııchir Tuna cad· 
desi No. 10 2408 

ZAYILER 

Zayi - Zonıuldak yüksek maden mü ~ 
hondiı moktebinden 1927-1928 senesi niha • 
yetinde aldıiım diplomamı kaybettim. Ye
niıini atıcaiımdan hükmü olmadıtını illn 
ederim. 

Dip, İng. Ömer H. !arut 2414 

Zayi - İıtanbul Çenretköy Kuleli Aıkc· 
rt liıesi 5. ci ıınıf birinci kısmından 13"40 
ıencıinde aldığım ıehadctnamemi kaybet -
tim. Yenisini alacağımdan cıklıinin hükmü 
olmadıiı llln olunur. 

887 numaralı Celal oilu Mehmet 
Kemal Öztürk 2410 

K&110.p dUkltO.nı - Y. Şehir KAzım Öz
e.ip Cad. Atnç sokak Özenç Ap. altında 
baltkal yanında kiralıktır. Mal ıııhlblne 
müracaat. Tel: 6419 2341 

Devren kiralık dükkan - Anafartalar 
Cad. ve piyasanın en işlek bir yerinde. Aı
kerlik dolayısiyle devren &atılıktır. Müra
cnat: Hacıbayram Konya bakkaliyesi. :rcı: 
1238 2343 

Kiralık ev - Mamak'ta dar bir sofa ve 
iki odadan ibaret ev acele kiralıktır. Geçit 
bekçisi Reşit çavuşa mliraca.at. 2345 

Kiralık - Mobilyalı bir od& konforlu 
ve kaloriferli. Yenişehir Adakale ıokağı 

No. 2 A. 2348 

Bir bayana kiralık oda - Gen!,, bilyük, 
manzaralı, iki kiıllik aile nezdinde bir ba
yana bir oda kiralıktır. Yenlıehlr tlldz ao
kak 26 Kayapına.r apartımanı daire 8. 

2349 

Kiralık oda - Şehirde bir frnnsız alle
slnln nezdinde mU.takll mobllyell, güzel 
balkonlu blr oda. Müracaat H11.1ct Kitap-
evl. 2350 

Kiralık - Ycnl~chir, Mirnar Kamnl mek
tebi k&r61fll, Onovluk sokak, No. 11 kat 2, 
beş oda, muısamb:ı., kontor, ayrı ~aj T: 
6~20 2863 

25 llrayn müstaldl ev - 2 oda ve mut
fak. Havadar, bol ~llneş ve manuro.Jı. Ad-

Zayi - Beypazarı askerlik ıubesinden llye sarayı karşısı GUzel ııokal< Dayıbey 
aldığım askerlikten terhis tezkeremi kay - rakı fo.brlkosı arkası No. 14 23G7 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hilkmil yoktur. 

319 doiumlu HUıeyin oilu İhsan 
Altınok 2411 

Zayi - BUtün askerlik ve terhis mua • 
melesin! b&vl nüfus tezkeremi kaybettim. 
Yeni nüfuı teıkcresi çıkartacaiımdan es -
kiıinin hlikmii olmadıiı ilin olunur. 

Kemal Heper 2415 

Kiralık 4 ve ~ odalı daireler - Çoçuk
earayı ca~dcıılndcltl Çocuk Esirgeme Ku

' rumu npıırumanında. Görmek için kapıcı
ya ~örtııımek için kurum muhMebc mlldtlr
lllğUııe nıUracaat edilmesi. Ti. H65 2372 

Kiralık ve aatıltk bağ - Etllğln Kurt
ını mevkllnd•ı içinde dürt odalı evi, muh
telif mcyva ağaı;lıırı ve iyi 8Uyu bulunan 
bağ aatıhk vo kiralıktır. Görmek için bek
çiye görU.şınek için Çocuk esirgeme kııru
mıı muhasebe mUdUrtUğllne mUracaııt edil-
mesi. Tl. 14.0~ 2S73 . r ... .,,.,,.,.,,,,,,,,,.,.,.,.,.,,..,..,.,.,.,..,."" Devren kiralık - Maltepe son durak 

• arkaaı Onur sokak Seyitbey apartımanı üç 
Nöbetçi eczaneler ı oda bir hol, tam konrorıu içindekııere mü-

ı racaat. 2382 

i. •· 140 ıiinlindH 30. 6. t40 · •kJ&mına luıdu 1 Kiralık oda - Asri tarzda döıenmiı ka-
• •cıaııeluı. ı•c. nöbet ceh'ıli ı•dvı J lorifcr ııcak ıu ve banyo tam konforlu ve 

i mobilyalı bir oda yalnız bir bayana kira -
l - Eıe •• Yıaiıelıir ıcuaeleri 1 8 15 22 29 

lıktır. Atatürk bulvarı No. 57 Ali Numi 
2 - lıtan~11l n Celıeci ,. Z 9 11 23 30

1
. 

3 - Selı.I • 3 10 17 24 Ap. No. 3 2386 
4 - T111i ,. 4 11 18 25 i 
s - SakarJ• n Hallı " s lZ 19 26 i ._ Kiralık daireler ve garaj - Bakanhklara 
ı - Merlın .. 6 13 2o 27 1 yakın 5 ve 2 odalı daireler. Metrutiyet 
7 - Ani.aran Çankaya ,. 7 14 21 211 i caddeıl Yenikalık ıolı:ak No. 10. Tele-

t fon 6032. 2387 
Puar ıecelerl aiilııl alan eutntler puar t 

ıiini de aölıetçi o1'ıralı açılı bulunmık .. ıclıurİ· f 
rıtiadedir. Oiier ecaarıeleria pazar ıilaleri İlı · ı 

""ti1ari olarak tatil yap-lan lıalıal ıdilıııiıtir. j 

Dr. 
birinci 
11nıf 

SITKI FIRAT 

GÖZ Hsatalıkları 
mütehassısı 

lstanbul Haydırpa,a hastanesi aabılr 
côz miltehassm ve Gillhanc hatta 
neıl tabık rCSz baı muavini Mu&ye. 
ııeı aabah: 9 dan 19 a kadar. Beledi· 
n ıırası Talu Ap. kat: 1 Tel: S592 

Kiralık - Yenişehir'in en ıtüzel yerinde 
dııireye elverişli kaloriferli. Sanayi cadde-
si No. 86 Ti: 1953 2388 

Kiralık ev - Bahçeli evlerde konforlu 
mobilyalı ve mobilyasız, kaloriferli. Sana· 
yi caddesi No. 86 Ti: 1953 23PO 

Kiralık iki oda - Aile nezdinde ehven 
ve acele, Yeniıehir Tuna caddesi, Elma -
dağ sokak No. 4 de. 2399 

Kiralık apartıman - Ycniıehir İnkıllp 
sokak No. 4 ceniş 6 oda, bir aandık oda11, 
ayrıca kiler banyo, ıer. 2402 

Kiralık kat - Dikmen'in en ıUzel asfal
ta yakın merkezi yerin.de, İbrahim Soyka.. 
nm klrıir evi. U, oda, e!ektrik, ıu taire. 
Tol: 593 e milraA;&&t. 2410 

lorlu Tel: 2406 2419 

5atıllk : 

Sıtrlllc otomobil - 936 hU~ 
mükenunel mühendis, müteaJılı;, 
fevkalade elveri~li Telf: ~t,. 
karşısında Hyv. Hst Bnb. ş_.. 

Acele devren satılık 
nı. Gtınll!k satı§ı 90 - 100 lir" 
caddesinde No. 75 Ti. 154' 

Satılık mobllye - Oda, ~ 
rnek odaaı tnkımlan, ve ssfr<~' 
kep e1,1yıı satılıktır. Saat 11-ı~ 
sı Karanfil sokak No. 8 Ust 1<11fı 

Satılık - Motosiklet D. ~ 
az kullanılmı§ iki kişilik rrıo~ 
tılık. Doğanbey İbadulldh 04 
Ali Atalay 

Satılık ev - 3 odıılı ıapııl~ 
var. Atıfbey mnhallesı No. 11 
Wı.asında kayserıu Mehmed ııt 

110 liraya ıı.ccle satılık J!l
0 

Sacha mot!SrHl Dlamo.nt mıırlC•,: 
az kullanılmıı. AtlllA caddcSi ç.; 
yu. Numune hastanesi kar~1 

Satılık kıymetli halı - (GÔ~ 
memek mUmkün değil) yazılı 

1
, , ~ 

bir hah Bankalar caddesinde 
ne bırakılmıotır. Bedeli 200 Jlr'- •d' 

Satılık otomobil - Pcjö 'lfl~ • 

dirli bir otomobil satılıktır• 

yenlerin Ford accntası garııi1111 1 6 
tarı. 2s26 

Satılık bağ - Topraklık~ 
mevkUııde dUlger Topal J. t 
12 dönUm bağı. İc;;lnde akaı' Jııl' 
~ çeşitli meyva ağaçları .• ııı 
71 Bir.:lm Kıraat.hanede .a ... 
Hocaya müracaat. 

Satılık - Yenlıehlr ııhl>'°111 varında 8 dıı.lrell % 40 bor.'~d 
lrath ııpartmnn. Bayram cıw 
Tel: 1255 

Satılık - Hamaml!nU ve ti', i 
ufaltı üzerinde ve Çocuks~ ~ 
lratıı evler. Bayram cadde!ll 
1255 

Satılık - Hacıbayram " 6 
li 

mahallesinde lratlı kArgir "i~ 
Bayram caddeai No. 1 Tel: 

Satılık - Yenl11ehlr oııuneıı 
serinde ~ ve 6 daireli acele ~ 
man. Bayram caddesi No. l 

1' Satılık - Yenişehir tsınet ı1 
tı Uzerlnde bol ıratıı 8 daire :ı,.ıs! 
Bayram caddcıl No. ı Tel: 

~ 
Sat.ılık az kullo.nılmııı 6 a>'fl 

lap - lsmetpaşa Uzunyol 
kak. No. 8 Tel. 1217 

Acele satılık - Az kUJl~ 
kamyon ıatılık. Almo.k isl~ı. ' 
hlr benzinci Scylde mürB 
6622 ~ 

Satılık - Aıaiı Ayrancıda b 
nin Ü5tündc 2500 metre m~r•s 
bat ucuz fiyatla verileccktır· 
desi No. 86 Tl. 1953. 

Batılık - Yapılmakta olatı 
~ 

ırinde A. B. F. tiplerinde u~ 
na7i caddesi ıN'o. 86. Tel: 195 

Satılık evli bahçe - Hari~~ 
Ettiğe dönen yolun kenarın g.; 

kelepir. Dedeli 1500 lira. SJ~ 
No. 86 Tl: 1953 

ııı • 
Satılık otomobil - 929 tf 

dir, Ford. Ulus matbaası 1<11
11 ' ııehlr garajında tamirci ur!~c'-1 

t vasıtasiyle sahibi Emin 

·ı ,,., 
Satılık ev eı;yaar - Naki "' 

rnmrop, tuvalet, oda takıııı• 1 
bi ev oıyaııı acele satılıkt1r' 
5816 yıı munıcut. 

Aranıyor : 
\ 

Aranıyor - Cebeci vt>'11 
6, 

temınuztlan ı. tcşrine kadar er' 
veya 3 odalı bir ev araıuyof· ~~ 
rita Genci Drk. de Yzb. Nsı 
mesi. 

... . 
Çocuk terazisi Rr8Jlıyor 1~ 

yenlerin Ankara poııtıı l<~ 
re.elne yo.zı ile mUraeaatl · 

,rt-P' 
100 - 150 liraya bir ortall 

11
e 

ya?:ıı.r olması ~rttır. Ulus s~Jr 
No. 4 dükl:in Mllnllr BU~ 

iş verenler : 

r' 
A:randlsmancı aranıY0 b ı 

işlerini idare edebilecek 1<1111~ yette tercihan bayan ali~ 
Fllmotroı;da Glya.e a murıı 
No. 33 ~ 

ııl 
Terzi aranıyor - olldf 111 

rın Seltınik caddesi çııı~, 
Fahrünnisa Diki§ evine rıı 

'/ 
Çocuk mürebbiyesi orıı.rııf;retl 

da e~ek çocuta bnlcacıılC ıı:'ş-9 »' 
maktadır, Tahsili olan ve 1i 
olun\lr, Telefon: 1067 



P.too~A:-F~AA-V_E_KA_L-ET-1 
ij . 
tıka alôt ve 

l~e111 • ., esı alınacak 
•lllet; S 

ııtın Alma Komisyo • 

• tdı:nin d' 
-tlli li . e ıleıı. fiyatı (İkl bin 
"'·- ç lıra k -..q•ka • se sen kuruş) olan 
•urttiyı:lat .. ve malzemesi açık 
'7ıg40 c nıunakasaya kohmu5tur. 

ııall ~;u'rtesi günü saat onda • 
l'tııtur. ~!·ss) iki yüz altr ı 
~ 1ı1 M saf ve şartnamesi 

ira 
be-

tcl'iiliı • • V. ıntın alma kom 
1 r. İstek)') · itlerı ı erın kanunun e 

"- ~ ihale saatinde MM 
""'lllısy · 

onuna gelmeleri. (23 

is-
m-
.v. 
67) 

lltkı· 12388 

., lYe arabası alınacak 
, '•tın al 
~ talınıin nuı .Ko: 

ira 
a-

e hası cdılen fiyatı 310 1 
~ter.~ tıakliye arabası 22/h 

-· \t, ıa 1 ilinu saat ,ll de Anka 
t •ltna tın alma KO. d" paz ar-
\ t~~1ın1lan istekiltcrin 46 
ıııırnaıa an ile birlikte mezkU 

(>•· lltttltQı. Şartnamesi lSS kur 

so 
r 

""'l) r KO. dan alınır. 
uş 

128SS 

" () rrubu ıalınacak 
'lı.aıeri 

: 
da 

" eefylll' Satın Alma Ko. dan 
~a tak bir hale geçecek tarz 
ııı~aa usum ile 5:6 bcyg lr 

de blJ t.ıı.ı 11,~ tablolu, Türkiye 
tıı ne c lr coreyanl ıı.ruıa gö 

ile ınu Vfden 50:76 adet ve b t> 
r d~hcz nevide 50:7G ft 

ı...~ ıı rnuı 0 grupu aıınacıı 
:"il~ aıuıaı ıınrtnamelerı 

lıldar tekliflerini 30 hazır 

re 
D• 

. .: 
~) le ... ıı1 . lt. VeklUetl harbi 

an 

•• ltuı olunur. 
ye 

12858 

-
"et•• t,1ll uv almacak 

•ıı : etı 1Iıva $atın Alma l!o 

'det lt 
• '14.ll.ba YJa.r etti• paıarlrkla yapt I• 

ra ~~~ bedeli (12.000) li 
61g40 tnıktarı 1800 liradır. P 
lrııa ltl>t~cınbe günü ııaat 11 d 

a-
e 
r. 

er 
llrtıı Orrtlsy~nunda gBrülebili 

tıı 'Oıı atııeyı görmek üzere h 
ltriıı ttıra ltomlsyona mUracaatla.
.,tL- llt1yen rün ve ıa.atte ka -

-""ıtıın· b rı. (
2

1 clgcleriyle komisyon 
·ı 892) 12893 
1 ~~ı. 
1' Yatak alınacak 
~41eıı 
l Hava Satın Alma Ko .-

'•caı,tıı b' 4 •lı.tır f!alı yatak pazarlı le la 
o . 

a-

lı ti te~ ubammcn bedeli 350 
6afı 2f :nat milcdarı (525) lira 
Ilı"• ~a · 94() pazartesi günü ı 
r:ı· lda/1n alma komisyonund 
Q •oıır: ve fenni şartname he 

•t tllılla l:onıisyonda gbrülebili 

B 

r 
r. 
ti "•ıı11%len cün ve saatte ka 

41411, (
2
,,beJgeJeriyle komisyon -
"48) 12952 

-

ş()~ . 
ı- ınca.atı 
e~ -:e 

eı;llc/ıı 
• il· il : 
ı. ... •tliı "" 1 s·· H .~aıtıı ,o unun ıırt - ay 

--1 
'li ilr ile Rurtalan istasyonu 

btttt ~la~t Yollarının S6 kilo 
'°-• in IYıyeı tllra.biye, amal i 
,~ btde~~a~ı (800.311) lira (80 

. 
) 
f ııtııı lizcrinden kapalı zar 

1 t}'e k lıııt Çı arılmıştır. 
~q 'at 28·6.940 tarihine müsa 

tr tıs te Naha Vekiletln.d 
reiıliti odasında yapıla 

-
e . 
-

'tııı 
~t~ıartnanıesi ve buna mlite 
'ı~1fldbiyarbıı.kır ve Siirt Na -

i llııık ti rörülebileceii ıib 
'bıı,t ,~bilinde ~oseler reisli -

ltııı t.:tlr. 
\ııı C)c • 
~ t ta . &ırebilmek için istekli . 
t ~- rıhind k. .. ._"' ile en en az ae ı:ı: gun 

bıı t'b~ ~fıa Vekaletine müra 

11 >tt .., 
1 

'. t§leri yapabilecekleri 
-
-
ı 

''ı· '•ık ) ılerj ıısı almaları lazımdır 
lil'\!ı: ticaret odası veslkas 

1 

ı.~t 2490 muvakkat teminatları -

1 ~ltlı sayıJı kanunun tarifat 
~~dde~atakları kapalı zarfla -
.:"llar lı e Yazılı saatten bir ıaa-
t iııde ~l?ıiıyon reisliğine mak • 
Jtıdcritd~':11eleri mukta:ıi olup 
~~tler ~1 takdirde, postalarda 
'(~778) "c tııiihürsüz zarflar ka-

12803 

MECLlSJ 

ULUS 

MAARiF VEKALETi 

Kitap yazma müsabakası 
Maarif Vekillilinden : 

1 - 22S9 &ayılı kanunun tatbikine dair 
olan talimatnameye s-öre ilk okulların 4 
ilncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten mü
teşekldl bir "Tarih" kitabı yazılması mll
aabakaya konulnıuntur. 

2 - -Miısabakn müddeti l/VII/1940 
dan başlamak ve 28/ II/ 1941 cuma giinil ak
eamı bitmelt üzere ıekiz aydır. 

3 - Müsabakaya i:ıtirike karar verenler 
30/ XI/1940 cumartesi günü öğleye kadar 
bir istida ile maarif vekillitine müracaat 
ederek bu müsabakaya girecekler defterine 
adlarını yazdırarak bir nuntara alacaklar
dır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan ki
tap .serisi ilç yıl süre ile okullarda okutu
lacak ve müellifine her rıı IÇin biner lira 
telif hakkı verilecektir. kinci çıkan kitap 
serisini yazana bir defaya mahsus olmak 
üzere birincinin müellifine verilenin bir 
yıllıiı. üçüncü, dördüncü ve beGinc:i çı
kanlar.- da birer defaya mahsus olmak ü
zere dörder yilz lira mUkifat verilecektir. 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Kuru ot ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekileti 

Merkez Hılzusıbha Mü~s~sesi Satın Al
ma Komisyonundan: 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesi hay
vanlarınnı 160000 kilo kuru ot ihtiyacı ka. 
pah zarf uıuliyle 15/ 6/940 tarihinden iti
baren eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Şartname Ankarada merkez hıfzııı.. 
aıhha müessesesi satın alma komisyonun
dan parasız alınır. 

4 - Ekıiltme 27/6/940 perıcmbe gliı\li 
saat 11 de müessesede mütejekkil satın al· 
ma komisyonunda yııpılacaktır. 

S - Teklif mektupları muayyen glinde 
sn.at 10 nB kadar komiıyona verllmit olına
lıdır. Mektuplar mühür mumu ile mühürlü 
olacaktır. · 

6 - Muvakkat teminat mukabili nakit 
veya nakit mahiyetindeki evrakın Maliye 
vekaleti merkez muhasebeciliii veznnlne 
yatırılması için taliplerin daha evel komiı
yonll müracaatla birer irsaliye almaları 
lbıımhr. (2860) 12883 • 

Ehemmiyetli konefranslar 
S - MüsabakayR gireceklerin eserlerini 

üçer nüsha olmak üzere makine ile ve ki
ğıtların Y.alnız birer yilzüne yazılmı~ ola-
rak Maarıf Vekilliii Neıriyat müdürlüğü- Ankara Merkez Htl:ı~ssıbbı Müesses• • 
ne makbuz mukabilinde vermeleri veya sinden : 
göndermeleri 15.zımdır. Kitaba konulac!ak 
rtaim, harita, ırafikler ve aairenin a1ılla- Merkez hıfzıssıhha müessesesinde kan 
rının yalnız bu nüshalardnn birinde ve yer- nnkli ve velayet tayini hakkında fevkali -
lerine konulmuş olarak bulunması kafidir. de ehemiyetli olan kan gruplarına ait na -
MüsabakRya basılmış bir kitapla girenler zari ve teknik olmak üzere hazlranm 14 tin
de kitabın üç nüshasını verecek veya ıon-
dereceklerdir. cü cuma, 17 inci pazartesi, 20 inci persem-

6 - Müsabakaya girenlerin eser miı'- be günleri saat 16 da Uç konferans verile -
veddeleriyle birlikte, eserleri kabul edil- coktir. 
diği takdirde eserlerini ilan edilen telif Alakadar olan meslek arkadatlarınrn ay. 
hakkı mukabilinde ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif v ekilliğlne nr tarih ve saatlerde bu konferanslara i$ • 
üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve tirik etme-it üzere müesseseye teşrifleri ri-
kitabın o devre içindeki her bnsılııtınrn aon ca olunur. (2825) 12817 
tashihlerinin kendileri veyi\ kendi meıuli-
tetlerl altında tayin edecekleri diger bir 
:ı:at tarafından yapılacağını gösterir noter
likten tasdikli bir tao.hhüt senedi vermele· 
ri de llzımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması llzım gelen 
pedagojik ve teknik vasıCJarı göıteren 

ZiRAAT VEKALETi 

Yetil yonca alınacak 

A. LEVAZIM AMIJ!L.fCI 

Buğday naklettiril~ek 

Ankara Levarım Arnirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

1 - Ankara silolarından alınarak cöstc
rllecek değirmene nakledilecek !>SOO ton 
buğdayın nakliye açık eksiltmesi 28-6-940 
saat IS de Ankara Lv. amirliği satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4640 lira ilk te -
mlnatı 348 liradır. Şartnaıne!ll komisyon -
da görülür. lııteklilerin kanuni vesikalarla 
be111 vakitte komisyonda buhmmaları. 

(28Sl) 12844 

Sı{iır eti alınacak 
Anhra Levazım Amirliği Satın AI. 

Ko. dan: 
1 - 360 ton sığır etinin pazarlığında 

te'klll edilen fiyat pııha.lı görUldUğUndcn 
tekrar pazarlıkla ekslltm~ıli 19. 6. 940 sa· 
ııt 15 te Ankara Lv. lımlrllg-1 satın alma 
komlsyonucda ynpılacakt.ır. 

2 - Muhammen hedell 111600 lira 1lk 
teminatı GS30 llrRdır. Şartnamesi 558 l<u· 
ru;:ı mukabilinde komisyondan alınır. Ka -
ntın! ve Ucnret od:ısı veslknlariylc belll va
kitte komisyonda bulunulmıısı. 

(2DOO) 129~2 

iki hin çift yemeni alınacak 
Anl:ua Levazım Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundnn : 
1 - 2000 çift yemeni pazarlıkla eksilt -

rnesi 19-6-940 saat 14 de Ankara l~v. limir
li~i satın alına komisyonunda yapılacnktır. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira, kati te
minatı 300 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. (2958) 12959 

Patates alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn Alma 

Komısyonunddn : 
1 - 6000 kilo patatesin pazarlıkla ek -

siltmesi 18-6-940 saat ıs de An.lcara !Lv. i-
sartname ile noterliğe tasaik ettirilecek Etlikte Vet•riner Bakteriyoloji v• S taahhüt senedı'n[n f rmuli.1 M lf v kili' ~ " e- mirlig·i satın alma komisyonunda yıı.pıla -

o aar e I· roloji Müessesesi Direktörlütii.nden : 
ii neşriyat müdürlüiiinden alına.bilir. ı _ MUPssescde mevcut tecrtlbe hay- caktır. 
Mektupla istlyenlerin 6 kuruşluk bir posta v ı il b ı 1 ı 1 ı W 000 11 2 - Muhammen bedeli aoo lira. kAti te -
pulunu da birlikte gön.dermeleri lbımdır. an l.'Ln e serem eyg r er ç n . rı 60.000 kilo yeşil yonca a~ık eksiltmeye minatı 4S liradır. Ev.safı komisyonda gorü-

(2608) 12608 konulmu§tur. lcbi!ir. (2959) 12960 
2 - Tahmin edilen bedeli lSOO llradır. 

Kitap yazma müsabakası 3 - Muvakkat teminatı 135 lira olup 
banka mektubu vf!ya vezne makbtuu ve 
devletçe kabule şayan hazine tahvlll temi
nat olarıık kabul olunur. 

Maarif Vekiletinden : 

1 - 22S9 sayılı kanunun tatbikine dair ' _ İhalesi 2S. 6. 940 cuma gilnU aaat 
olan talimatnameye göre ilk okulların 4 15 tedir. Buna nlt şnrtnamc mUessce_eden 
Uncli ve S inci ıınıfları için iki ciltten mü- bedelsiz olarak verilir. 
eşekkil bir "Aritmetik" kitabı yuılması 5 - 2490 sayılı kanunda yazılı ııartıarı 

müsabaka.ya konulmuljtur. haiz olan iııteklllerln muayyen gt.ln vo sa-
t 

2 - -Müsabaka müddeti 1/VII/1940 ntte Ziraat Vekaleti muhasebe dlrektijrIU
dan baılamalı: ve 28/ 11/ 1941 cuma &iinü ak- ğilnde toplanacak olan ııatın alına kotnla-
amı bitmek üzere seki:ı aydır. yonuna mllracaat etmeleri. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler <
2845 12840 

O/XI/1940 cumartesi günü öğleye kadar Ecza vesaire alınacak 
ir istida ile maarif vekllllğine mtiracaat 

ı,li 

3 
b 
derek bu müsabakaya girecekler defterine Etlikte Veterint>r Bakteriyoloji ve s~ 
dlarırıı yazdırarak bir numara alacaklar- roloji Müessesesi Direktörlüğıinden: 
ır. 1 - MUteahhlt nam hesabına mUesııcse 

e 
a 
d 

4 - Müsabakada birinciliği kaıaıun ki- ihtiyacı içn 61 kalem ecza ve mevaddı mU
tap serisi üç yıl &Üre ile okullarda okutu- levvene ve analiz maddeler açık eksiltme
acak ve müellifine her 7ıl için biner lira ye konulm1111tur. 
elif hakkı verilecektir. Ikinci çıkan kitap 2 - Tahmin edilen bedell 2119 lira 90 

1 
t 
6 erisini yazana bir defaya nuhsus olmak kuruştur. 
li zere birincinin müellifine verilenin bir 3 - Muvakkat teminatı 159 Ura olup 
ıllıfı, üçüncü, dördüncü ve beıinci çı- banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
an:ara da birer defaya mahsus olmak iı- devletçe kabule §ayan hazine truıvm teml
ere dörder yii:ı lira mükafat verilocektlr. nat olarak kabul edilir. 'TahvUlerin de ha.

y 
k 
z 

S - Müsabakaya &ireceklerin eıerlerlni zhıeye tt>sllml ıarttır. 
çer nüsha olmak üzere malı:ine ile ve ki- ' - İhaleııl 28. 6. 940 cuma gUnll aaat 
ıtların yalnız birer yilzilne yazılmıı ola- 15 tedlr. Şa.rtııameal mU.aseıeden bedelsiz 
ak Maarif Vekilliği Neıriyat müılürlüliı- olarak verilir. 

• ~ - 2490 sayılı kanunda yazılı cıartıan 

Ü 
ğ 
r 
n e makbuz mukabilınde vermeleri veya ha.iz olan iırteklllerın tayin edilen gün ve 

ôndermeleri lazımdır Kitaba konulacak saatte Ziraat VekAleti muhasebe mUdilrlU
esim, ıekil, ırafi.kler ve ıairenln asılları- ğUnde toptana.Clak olan satın alma komls-

g 
r 

n yalnız bu nüshalardan birinde ve yer- nuna müracaatları. (2949) 12953 
rine konulmu$ olarak bulunması kafidir yo 
Uaabalr.aya budmıı bir kitapla girenler ----------------

nı 

le 
M 

• kitabın ilç nliahaaııu verecek veya gön
ereceklerdir. 

d 
d HARiCiYE VEKALETi 

v 
di Benzin ahnacak 
h 

6 - Müsabakaya ır;irenlerin eser müs
eddelerfyle birlikte, eserleri kabul edil
ii takdirde eserlerini ilan edilen telif 
akkı mukabilinde ve her türlü tasarruf Hariciye Vekaletinden: 
akkından vazgeçerek Maarif Vckillitine 1 - Satın alınacak 1160 teneke benzin 
ç yıllık bir devre için teııkettiklerini ve açık eluıııtmeğe konulmuıtur. 

h 
Ü 
ki tabın o devre içindeki her basılışının son 2 - Tahmin edilen 5232,60 ve muvakkat 

ahlhlerlnin kendileri veya kendi meııuli- teminat 392,H liradır. ta 
ye 
za 

tleri altınıla tayin edecekleri diğer bir 3 - MUne.kasa 2•. 6. 9•0 pazarteıi gUDU 
t tarafından yapılacıığını gösterir noter- saat 16 da Ankarada VekAlet aatın aıma 

kten tasdikli bir taahhüt senedi vermele- komisyonunda yapılRcaktır. li 
ri de lizımdır. 4 - Talipler teminat mektup veya mak-

7 - Kitaplarda bulunmuı llıım ıelen buzlarını mezkO.r tarihte komlıyona tevdi 
daıoJlk ve teknik vasıfları gösteren etmeleri ve ıartnameyl almak lstlyenlerin 
rtname ile noterliğe tasdik ettirilecek \'nklUet levazım mUdUrlUğüne mUrncaatıa-

pe 
ıa 

ahhUt senedinin formum Maarif Vekilli- n. t2738) 12726 ta 
neıriyat müdürlüğünden alınabilir 

ektupla istiyenlerin 6 kuruşluk bir poata 
lunu da birlikte &öndermeleri lazımdır. 

ti 
M 
pu 

(2609) 12609 

OMRÜK VE iNHiSARLAR V. G 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Balast münakasaaı 
D. D. Yolları Satın Almı Komisyonun. 

dan : 
ElhiıeHk kumaş alınacak 

1 
68 

ıı. işletme ihtiyacı için Muratlı'da Sırt • 
köy ocaklarından 15000 ve kilometre 27 

Gümrük n lnbiıırlır Yılıilıtl : deki taı ocaiından 4200 metre mikibı ba -

- Vekllet kolcu ve mliatahdemleri için laat ayrı ayrı olmak üıere kapalı :zarf uıul-
0 metre elbiselik kwnaı aı;rk eksiltme !eriyle aatın alınacaktır. 
e alınacaktır. Miinakasalar 27. Haziran. 940 per5embe il 
2 - Bu kumaılar için 3740 lira bedel &ünü ııtat 11 de Slrkeci'de 9. isletme bina· 

tahmin edilmiı olup muvakkat teminatı ıın.da A. E. komisyonu tarafından sırasiy-

28 
0 lira 50 kuruıtur. le yapılacaktır. Her birinin muhammen be-
3 - Bu ite ait ıartname her ,Un vekllet deliyle muvakkat teminatı aşağıda yazılı -

l evazım mlidUrlUlllnde ıörUleblllr. dır. Taliplerin teminat ve kanuni vesalki 
4 _ İhale 29. 6, 940 cumarteıl &Unü aaat ihtiva edecek olan kapalı zarflarını aynı 
da '1ekllet levumı mUdllrllltUnde kuru- &iin saat ona kadar komiıyona vermeleri 
satın alma komisyonunda yapılacatın. lazımdır. lSOOO metre mikabına ait olan 

n kanuni va1ıfları haiı iıteklilerin mu- şartnameler 27 kuruı mukabilinde Sirkeci 
akkat teminıtların1 vekllet veznesine ya- veznesinden ve 4200 metre miklbma alt o• 

arak alacakları makbuzlarla birlikte bel- !anlar billbedel komisyondan verilecektir. 

&Ün ve ıaatte komi17onda hazır bulun- (4698-2758) 

10 
lu 
da 
v 
tır 

li 
m 

alan ilin olunur. Muratlı'da Sırtköy ocağından lSOOO met-
(2861) 12862 re mikabı: muhammen bedeli 27000 lira, 

562 adet bayrak diktirilecek 

1 - Gümrükler için 562 adet muhtelif 
1 Milll ve ıümrilk bayrağı açık eksiltme bo 

ile diktirilecektir. 

ru 
tc 

2 - Bu bayraklar için 2455 lira 35 ku
l bedel tahmin edilmiı olup muvakkat 
min.atı 18'4 lira ıs kuruıtur. 
3 - Bunlara ait ıartname her gün ve
et levazım müdürlüğünde görülebilir. kll 

10 
lu 
da 

muvakka.t teminatı 2025 Jfra, 
Kilometre 27 ocatından 4200 metre ml -

kabı: muhammen bedeli 6930 lira muvak -
kat teminatı S19,7S lira. 12797 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Müvezzi ve hat bakıc.ııı aranıyor 
P. T. T. Umumi MüdürlüiündM: 
İdaremize milsabRka ile mUveul ve hat 

bakıcısı alınacaktır. 
MU11Rbakalnra lftlrl.k için aranacak ve

sikaların ııevı ve mahiyeti vlll\yet P. :r.T. 
merkez mlldf\rlUklerinden öğrentllr. 

İmtihanlara v!IAyet ml'rkezler1nde 10 
temmuz 9-lO çar11amba ~nll saat 9 da bq
lanacıa.ktır. va 

4 - İhale 29. 6. 940 cumartesi &iinü aaat 
da vekalet levaıım müdürliiiünde kuru
ıatın alma komiııyonunda yapılacaiın

n kanuni vuıfları haiz iıteklilerin mu
kkat teminatlarını vekllet veınealne ya.
arık atacakları makbualarla birlikte bel- Taliplerin evrakı mllabltelerlnl tamam

layıp vl!Ayet P. T. T. nıUdllrlUklertne rnU· 
rün ve aaatte komisyonda hazır bulun- racaaUa ııım ve adreslerini kaydettlrme-

ur 
Ji 
malan ilAn olunur. (2862) 12863 leri ıuzumu ua.n olunur. (2803) 12806 

ANKARA VALILIC'.'il 

Muhtelif er:z:a.k alınacak 
Ankara Valililinden : 

Etimcs~t yatı okulunun bir yıllık ihti
yacı olan muhtelif erzak azami 11776 lira 
7S kurus, asgari 7066 lira S kuruş muham -
men bedelle eksiltmeye konulmuştur. Ta -
!iplerin şartnameyi görmek iizerc her ılin 
Maarif müdürlüğüne ve ihale gUnil olan 
27-VI-1940 perfıembe gÜnü ııaat 15,30 clıı.n 
bir saat önce kanuni şartlanna göre tan • 
zim edilecek kapalı toklif ıncktuplarını vi· 
layet daimi encümenine tevdi etmeleri il5.n 
olunur. (2790) 12787 

Dranaj kuyuları ilave inşaatı 
Ankara VaJIJiğinden : 

Bedeli keşfi 459 lira 45 kuruştan 
ibaret bulunan Stadyom ve llipodro
mun Dranaj kuyularına il5veten yapı
lacak itler. 

Bu işlere ait ıartnameyi her gün 
stadyom müdürlüğünde görebilirler. 
20-6-940 pergembe günü saat 15,30 da 
ihalesi yapılacağından taliplerin vilfi
yct daimi encümenine müracaatler. 

(2950) 12954 

Çadır tamir ve mübayaası 
Ankara Valililinden: 

Keııt bedell (2100} liradan ibaret bulu
nan natıa idaresine alt (10) adet mahnıtl 
ve (2) ndet mlihendls çadırı mllbaynaalyle 
(1'10) ac!let çadır tamir ısı 8. 7. 940 pazar
tesi gUnU sant on be• buçukta daimi encU
menlnde Jhalesl yapılmak Uzerc açık ek
slltmeye çıkanlmıgtır. 

İstekllleıin (161) lira (25) kunı~luk 
muvakkat teminat mektup veya makbu
slyle ticaret odasının veslkasiyle birlikte 
aözU geçen gUn ve saatte daimi encilmene 
aıelıneıerl. 

Buna alt keglf ve ıartnamey1 her gUıı 
na!aa mUdltrlUğUndc göreblleceklcri. 

(20~1) 120~5 

ASKERi FABRiKALAR 

Muhtelif ıebze alınacak 
11000 kilo Patates 
1500 ,, Kuru soğan 
8000 ,, Tar:e bakla 

10000 H Taze fasulya 
18000 .. Taze kabak ,, 
1500 Taze biber ,, 
2000 ,, Domates 

12000 .. Patlıcan 

1000 .. Bamya 

Askeri :Fabrikalar Kırıkkale Gurup Mü -
dürlütü Satrn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedcll (6650) lira olan 
cinı ve miktarı yukarda yaınlı 9 kalem seb· 
ze Askeri Fabrikalar Kırıkkale Gurup mil
dürlliğü binasında müteı;ekkil satın alma 
komisyonunca 25-6-940 salı günü saat ıs te 
kapalı zarfla i!ıjlle edilecektir. Sebzeler de
faten alınmayıp ikinci teşrin 1940 sonlına 
kadar ve )&l'UMlmetine ıöre almacaltir. 
Şartname, parasız olarak komisyon<lan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat ol"n 
(498) lira (7S) kuruşu havi teklif mektUf
lıı.rınt ınezidr ıUnde saat 4 de ıke.@aıf ko • 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
ves.aikle meikOr g{ln ve saatte komisyona 
müracaatları. (2762) 12746 

14 kalem ceman 1 f>L ton maden 
yağı ahnacftk 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahrnin edilen bedeli (4f.250) olan 14 
kalem ve ccman 162 ton madeJl yağı Askeri 
Fabrikalar Umum MüdürlUc;ü Merkez sa -
tm alma ıkomisyonunca 26·6·1140 ,Çarşamba 
ıünü aaat ıs te kapalı zarfla ihale edile -

cektir. Şartname (2) lira (22) kunı:J muka
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (3ll8) lira (75) ku
rusu havi teklif mekıuplannı mezlt<'ir rün
de saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu i5le ali.kadar tüc
cardan oldu'ltlarma dair ticaret odası ve • 
sikasiyle me.rk~r eün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2704) 1275S 

1950 to-n teshin koku alınacak 

Ashri Fabrilıalar Umum Müdürlüğü 
Mc'rkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen b,edeli (48.750) lira olan 
19Sp ton teshin koltu Askeri Fabrikalar U
mum MüCJilrlugü Merkez satın a!nıa komis
yonunca 27/6/ 1940 perıembe günü r.n.ıt 15 
te kapalı ıaıfla ilfak edilecektir. Şartname 
(2) lira (44) kuru~ mukabilinde, komisyon
dan veri)ir. !I';ıliplerin muvakkat teminat o
lan (3656) lira (25) kuruşu havi teklif 
mektup1arrnı merl:tır günde saat 14 de ka -
dar kom(syont vermeleri ve kcndilerir..in 
de 2490 sayıh kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu i,ıe alAkadar tüccardan olduklarına da
ir tica ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (270S) 

127S6 

1200 toh Karahiik döküm koku 
ah nacak 

A.<keri Fabrikalar Umum Müdürlilğil 
Merkez Satın Alma Komisyonımdan : 

T ahmin edilen bedeli (28.200) lira olan 
1200 t on Karabük döküm koku Askeri 
fabrikalar umum mUdürlüiü rnerlı;cz &atın 
al:na konıiıwonunca 26 6-940 çar~amba gü. 
niı saat 16 da kapalı zarna ih3le edilecc'ktir. 
Şart:ı.ame (1) lira (41) kuruş mukabilinde 
l:pmisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminnt olan (211S) lirayı havi te· li f mek
tuplarını mezkOr günde saat 15 şe kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerin.in de 
2490 numarnlı l:anunun 2 ve 3. maddelerin
~eki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesil:asiyle me:ı:l:iir gUn ve 
:saatte komisyona müracaatları. (2706) 

12757 

S Ton .beyaz sabun alınacak 
Askeri Fabrıkalr.r Umum Mıidürlütü 

M erkcı Satrn Alma Komisyonundan : 
Taiımin edilen bedeli (3200) lira olan 8 

ton beyaz sabun askeri fabrikalar umum 
müdurluj;li merkez satın alma komisyonun
ca 28-6-19 O cuma günü saat 14 te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname pa -
ras,s olara.lı: komiııyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (240) lira ve 
24~ nttmflralt kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vcaa\kle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tuccardan olduklarına 
d:ıCr ticaret odası vesikasiyle mezkOr gün 
ve saatte komis7ona mliracaatları. (2801) 

12SOS 

1 
300 Ton tolou] alıncak 

Askeri FabriQlar Uaıum AHldürlüfü 
M~rkez Satın Alma Komısyonundan : 

Tı!.hrnin edilen bedeli (91.650) lira olan 
so~ ton toloul aıı.kerl fabrJkalar umum mü· 
dut tigu merkez satın alma komiıycnunca 
28 1940 cum;ı gµnü Sj!at 16 da kapalı 
zadla ihale edilecoktirı <ŞartllAme (4) JI. 
ra (59) kur~ m'!-\-"'llhilinde komisyondan 
ve~ılir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(S832) lira (SO) k\Jruıu havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 1~ şe kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralr1tanunmı 2 ve 3. mlddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu i5le .alakadar tüccardan oldu'klarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatlar1.• (2714) 

12124 

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

Merkez Satm Alma Komisyonundan: 
Keşif bedeli (5800) lira olan Y'Jkanda 

yazıh inşant askeri tabriknlnr umum mu -
dUrlUğll srıtın atrnn komisyonunca 29.6.940 
tarihinde cumartesi ı;:Hnll saat 11 de a -
çık eksiltme ile ihale edllecckUr. Şartna
me (29) ktını~ mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvnkJ<nt teminat olo.n 
( 435) llro. ve 2490 numnrlı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vcsaikle muayyen gUn 
ve saatte komisyona mUracantıan. 

(2859) 12861 

Nümunesine göre 300 metre 
çuha alınacak 

Asıılıri Fıbrikalır Umum Müdürlillü 
Mcrl:.ez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahınin edilen bedeli (4500) lira olan 
300 metre çuha Askeri Fabrikalar umum 
mlidilrlüğli merkez satın alma komisyonun 
ca ı. 7. 940 pazartesi günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (337) lira 
(SO) kuruş ve 2490 numaralı kıızıunun 2 ve 
3. maddole,rindcki vcsaikle komisyoııcu ol
ınadrklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
!Olduklarına dair Ticaret Odası veaikaaiy
e mezkQr gun ve saatte komisyona müra-
;ıatları. (2_888) 12876 

Müteahhit nam ve hesabına 9 
kalem bezli zıtnpara kağıdı cam 

kağıdı ve zımpara tozları 
alınacak 

Asl:eri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Mcrke6 Sitili Almı Koıni•yonundan : 
Tahmin edilen bedeli (SS90) lira olan 9 

Kereste 

-7-

kalem bezli zımpara kağıdı, cam kağıdı ve 
zımpara tozları miıtcahhit nam ve hesabına 
Askeri Fabrikalar umum müdurluğü mer
kez satın alma komisyonunca 31-7-940 çıır
şomba giınü saat 15 de kapalı zarfla iha • 
edilecektir. Şartname parasız olarak komıııı
yondan verrnr. Taliplerin muvakkat temi -
nat olan (419) lira (2S) kuruşu havi teklif 
mektuplarını me:ı:kiir gCnde aaat 14 de keı -

dar komisyona vermeleri ve kendilerinin d e 
2400 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde -
ki komisyoncu olmadıklanna ve bu işle •· 
lakadar tüccardan oldu!danna dair ticaut 
odası vesikasiyle mezkur gtin ve saatte k
misyona miıracatlan. (2893) 12905 

500 Takım yazlık erat elbisesi 
alınacak 

Askert Fabrikalar Umum Mildürlüğl 
Merkez Satın Alma Komısyonunda11: 

Dort boy üzerine 500 takım yazlık erat 
elbisesi 'Pazarlıkla satın alınacaktır. Talip
lerin 19/hazire.n/940 çaq;amba gi.ınü saal 
14 te askert fabrikalar umum mliddrlu tU 
merkez satın alma komisyonuna murac.aat-
ları. (2914) 12911 

1 O Ton zeytin yağı alınacak 
Askeri Ft1.brikalar Umum Mudürlüla 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 5200 Ura .olan 10 
ton :zeytinyağı ukerı fabrikalar umum mU
dUrlllğlı merkez satın alma ıkoml yonunca 
2. 1. 1940 salı gllnü saıı.t 15 te kapnlı z:ı.r!
la ihale edilecektir. Şartname parasız oln
mk komisyondan verillr. Tallplvin mu
\'nltkat tcinliınt olan 390 ırayı havi tcklıf 
mektuplarını me::kfir ~d,. saat 14 e kadar 
komlııyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun :: ve 3. mnddelerln
dekl vesnlkle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu l§le alAkada.r tllccardıuı oldukların& 
d'.llr ticaret odaaı vcslk.a,slyle moı.kOr gtiıı 
ve saatte komisyona mUracaaUarı. 

{291~) 12912 

200 Ton meıe kömürü alınacak 

Ask .. rt Fabrikalar Umum Mudürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (12.000) lira olatı 
200 ton m~e kömürü nskcri fabrikalar 
umum müdiırlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 2/7/ 940 sah günU sa:ıt 16 da 
kapalı zarfla ihaıe edilecektir. Şartname 
para:ııı olarak komisyondan verilir. Talip. 
!erin muvıı.kkat teminat olan (900) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkQr gUnde 
saat 15 ıe kadar komiıyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 nwnaralt kanunun 2 
ve 3. mıı.ddelerindcki vesaikle komiııyoncu 
olmadıklarına ve bu işle a16.kadar tlıccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesika.
siyle me.zkur gıin ve saatte komisyona mıi· 
racaa.tlan. (2924) 12917 

Müteahhit nam ve hesabına 
118673 kilo elektrolit bakır 

alınacak 

Asieri Fabrilı:ılar Umum lılildiirlüğlJ 
Merkez Sntrn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (83071,10) lira o .. 
lan ;11867S kilo elektrolit bü:ır müteahhit 
nam ve hesabına Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun• 
ca 1-8-~ perşembe günü saat 14 te kapa• 
lı zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 
ıt> kuruş mukabilinde ikomisyond:ın verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat ola.o ,s.403 li.1 
ra 56 iku~u havi teklif mektuplanrıı mez .. 
kQr i\inde &ast 13 e kadar komis)'OJla vtt .. 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka.o 
nun\in 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle ko • 
misyoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar 
tüccardan olduklanna dair ticaret odası ve. 
sikasiyle mezkur gijn ve saatte komisyona 
müracaıı.tlan. (2894) 12943 

1 adet buhar kazaıy ile 1 
adet Turbo • Generatör alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürluğü 
Merkez Satın Alma Komisyonwıcüın : 
Şartnamesinde değişiklik yapılan ve tah

min edilen bedeli (32.400) 'Ura olan 1 adet 
buhar kazanı ile l adet Turba - Oeneratör 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügü mer
kez satın alma komisyonunca 3.7.1940 çar
şamba &iinü saat ıs de kapalı .zarfla ihale 
edilecektir. Şartname 1 lira 62 kuruı mu -
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 2430 lirayı havl 
teklif mektuplarını mczkQr günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve kcndıle -
:rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarmn ve bu iıle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
me.zkUr giln ve natte komisyona müraca • 
atlan. (2931) 12946 

Na'kliyat yaptınlacak 

Kırrkkale'de şartnamesine göre mukavele
nin imzası tarihinden itlbaren 31-5-941 ta. 

rihine kadar 10.000 illi 15.000 ton e5ya 
naklettirilecek 

Askeri Fabrikalar Umum MüdürlıifiJ 

1'1erkcz Satrn Alma Komisyonundan : 
Beher tonuna 8S kuruş bedel tahmin edi

len yukarda yazılı nakliyat Askeri Fabri
kalar Umum Müdıirliığı.i merkez satm al -
ma itomlıyonunca 4-7-1940 perşembe gunil 
saat ıs te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondıın ve -
rilir. Taliplerin muvakknt teminat olaıı 

(956) lira (2S) kurufiu havi teklif mektup. 
larını mez:kUr &iinde stat 14 de kadar ko • 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. mRddelerindekı vc
saikle nıezkQr giln ve s:ıatte komisyona ma.. 
racaatlan. (2947) 129Sl 

ah nacak 
JOOO 

150 
125 

ıt350 
soo 
200 

adet O, 16 X 0,22 X 5,50 M. ebadında çıralı çam kereste 
O, 14 X 0,16 X 7,50 ,, ebadında çıralı çam kereste 
O, 25 X 0.25 X 2.20 ,, ebadında çıralı çam kereste 

., 0,085 X 0.'2ti x 4,00 .. ebadında çıralı çam kalas 
,. O, 14 x 0,14 X 2.00 ., ebadında 41şbudak veya meııe 

O, 10 X 0,10 X 1.00 ., ebadında dişbudak veya meıe 

Askeri Fabriknlar Umum Müdür/ütü Merkez Satlll .Alma Komisyonundan ı 

Tahmin cc!lllen beaetl <35833 > lira <M ) kurut olan cinı, ebat ve m\kdan yuknn
~ ynzı lı altı kalem kere,te Uktrl 1.pbrlkn !ar umum mildUrlUğO merkez ıatın alma 
k!Smlsyonunca ~7. 6. 1940 perşembe ı::1lnl1 saat 16 da kapalı zarfla thale edilecek lr. 
Şvtname (1 l hrn (80 l k\1ruş mukabilinde komisyondan veıilit. Taliplerin muvakkat 
tem,tnat olan C 26871 lira J~2) kuru~u havi t~llf mektuplarını meakCır gtlnde saat 
on bc.."e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 \ 'C 3. 
mnd~clerlndckl veııalkle komisyoncu olmadıklarına ve bu lele al~k~dar tllccnrd1111 
olduld&rına c\itr ilca.rot odaaı vealkaalyle mezkflr gUn ve .saatte komisyona mUra.-
caaUan. (2728) 12758 



-·-
Nazarı dikkate 

Belediye Reisliğinden : 
Benzin ve otomobil malzemesi fiyatlarındaki tereffü do

layısile otomobil taksi tarifesine o/o 20 ilave edilmesi ve sa· 
atlerin bu tarifeye göre ayarlanması Belediye Encümenince 
kararlattınlmııtır· Taksilerin ayarlanması için IS Eylül 940 
tarihine kadar mühlet verilmittir. Taksi otomobil .ahip ve 
ıoförlerinin bu müddet içinde taksimetrelerini ayarlattırma· 
lan lazımdır. Taksimetreler ayarlanıncaya kadar mü,teri ' 
ler taksimetrenin gösterdiği bedelden o/0 20 fazla ödeye -
ceklerdir. Taksimetrelerin ayarlanıp ayarlanmadığı hak -
kında otomobillere Emniyet dördüncü ,ube müdiirlüğünce 
muaa<ldak birer yazı konulmuttur. Muhterem halkm taksi 
otomobillerine bindikleri zaman ayarlanmamlŞ taksimetreli 
otomobillerde taksimetrenin gösterdiği bedelden o/o 20 fazla 
ve ayarlanmıf taksimetreli otomobillerde de taksimetrenin 

gösterdiği bedeli ödemeleri ve ,ikiyeti olanların Belediyeye 
müracaat eylemeleri ilan ve rica olunur. (2930) 12921 

Yalova kaphcalar1 tamamen a~llmııtır 
Yalova kaplicaları müdürlüğünden : 

Fiyatlar 

Küçük Otellerde 1 Yatak 110 Kı. 2 Yatak 165 K1. 
Çınar Oteli (Tam konforlu) 1 .. 220 .. 2 .. 330 ,. 

( Bu oteller pansiyonıuzdur ) 
Halk lokantasında bir tabldot 50 Kı. 

Büyük Otel: Pansiyon komple: 
ı Kiıilik odalar 365 kuruştan 650 kuruıa kadar 
2 ,, " • 650 .. 850 .. • 

T•nm.al Oteli: pansiyon komple 
t H ff 550 
2 .. • 890 

• 
• 

150 
1330 

• • 
• • 

Asansör, kabinede tuvaletli odalar ve huıust daireler, odalarda akar ıı
cak ıoğuk su. 

Her gün matine ve auvarelerde orkestra pissin, Teniı, sinema, konser, 
15 günden fazla kalanlara ikamet müddetince oteller kirasından % 10 

tenzilat yapılır. 
Fazla tafsilat almak için kaplıcalar müdüriyetine mllracaat Telefon: 

fehirler arasında Yalova 1 (4822) (2839) 12857 

Baş makinist ve santral 
makinisti aranıyor 

Joprak mahs~lleri ofisinden : 
Silolamnızda çalrttrnlmak üzere imtihanla bir Bat Maki

nitt ve Santral Makinisti alınacaktır. 
Verilecek aylık ücret 100 - 80 liradll'. lateklilerm lüzumlu 

nraki müıbiteleriyle 27 6.1940 tarihine kadar tahriren veya 
biuat Ofi.m Teknik Büro Reisliğine müracaatları ilin olu • 
nm. (2941) 12947 

Ketif 
bedeli 

902&7,15 

SS91S,59 
27607,11 
21986.22 
20714.61 

19220,01 

15120,20 

• Muhtelif yol inşaatı 

tık Keıif ve 
teminat prtname 

bedeli • 
5764,36 4,52 

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

1441,50 

1134,02 

1.80 
1.39 
1,10 
1,04 

0,96 

0,76 

Halkalı • Nalbantçeıme • Hactımlı:ay lltink 70lu 
inıaau. 
Topçu Atıı okulu • Davutpata yolu inıa.atı. 
Selimiçeıme • Maltepe ufalt yolunun tamiri. 
Topkapu - Maltepe • Halkalı yolunun esaslı tamiri. 
Evelce kıtranlanmrı olan yolların çok bozulan Ja. 
ıımlarına iki tabaka ve az bozulan luıımlarma bir 
tabaka olarak bitümlü katran kaplanmuı. 
Mezbaha Silihtarağa - Küçükköy • Rami iltiaak 
yolunun esaslı tamiratı. 
Üsküdar . Şile yolunun 9 + 500 - 24 + 700 kilo 

metreleri arasındaki kısımlarının esaslı tamiratı. 

Keıif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 7 parça yol İnil&t ve tı-
111Iratr ayn ayn kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, ba
yındırlılt itleri genel, huıust ve fennt prtnameleri, proje ke,if hüliaaaiyle buna mü
teferri diler evrak yukurda hizalarında gösterilen bedeller üzerinden nafıa müdür
Uiiündea verilecektir. İhale 21/ 61940 cuma günü sa.at ıs de İstanbul belediyesi daimi 
ncümen odutnda yaprlacalrtır. Taliplerin ilk temlnat makbuz veya mektuplan, ihale
den 1 rün eTel nafıa müdürl!iğüne müracaatla alacaklın fenni ehliyet ve 940 yılına 
&it ticaret odası vnikalariyle 2490 numaralı kanunun t&rifau çevresinde hazrrhya
cıklarr teklif mektuplaruu ihale ıünü 11at 14 de kadar daimi encümene vermeleri 
lbrmdır. (07412638) 12685 

----------------

ULU~ 

Bir memur alınacak 

1
~11111111111111111111111111111111111111~ 

§ Su tesisatı ilônı § - -
ENSTiTÜLER 

- -: Türkiye Demir ve Çelik : Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör· 
: Fabrikaları Müessesesi Mü-= lüğünden : 
§ dürlüğünden: § 1 - Kurumumuzda münhal 80 lira 
: 1 _ Türkiye Demir ve Çelik : ücretli muhasebe memurluğu ıçın 
E Fabrikaları Müessesesi şehir su : 20. 6. 940 perşembe günü sabah saat 
E tesisatı, deposu, ve pompa binası : 10 da müsabaka imtihanı yapılacak
: vahidi fiyat esas!yle ve kapalı zarf: tır. 
: usuliyle eksiltmeye konmuştur. : 2 - Taliplerin asgari orta mektep 
E 2 _ İtbu inşaatın muhammen : veya buna muadil bir mektep mezu-
: keşif bedeli 40,224.75 liradır. =ı nu olmaları şarttır. 
: Eksiltme evrakı 2.50 lira muka : 3 - İsteklilerin 19. 6. 940 akşamına 
: bilinde Ankaradl Sümer Bank E kadar evrakı müsbiteleriyle birlikte 
: Muamelat Şubesinden, İstanbulda: rektörlük başkatipliğine müracaatla-
: Sümer Bank Şubesinden ve Kara : rı ilan olunur. (2755) 12770 

: bükte T\jrkiye Demir ve Çelik : Alakadadara 
: Fabrikaları Müessesesinden ah - : 
: nabilir. E Ankara lsmetpaşa Kız Enstitüsü 
: 4 - Eksiltm~ 24.6.1940 pa7.ar- ;: Müdürlüğünden : 
: tesi günü saat 15 te Karabükte : 1936 senesinde kooperatifimize his
: Türkiye Demir ve Çelik Fabrika-: sedar olarak kaydolunanlar eski his· 
: ları Müessesesin~e yapılacaktır. : se senetlerinin bu kere bastırdığımız 
: S - İstekliler teklif evrakı : yeni hisse senetle~iyle değiştirmek Ü· 
: meyanına şimdiye kadar yapmış : zere ilan tarihinden itibaren 25 hazi· 
: oldukları bu kabil işlere, bunların: ran 1940 salı gününe kadar okulumu
: bedelJerine, hangi Bankalarla mu-: za müracaat etmeleri cira olunur. 
E amelede bulunduklarına, Ticaret E (2926) 12939 
E Odasında kayıtlı olduklarına da- : 
: ir vesikalarını kt•vacaklardır. : 
E İstekli kendisi vüksek mühen- E 
: dis olmadığı takrJirde, teklif ev- E 
: rakı meyanına inşaatın fenni ci- : 
: betlerini deruhte ettiğine dair : 
E bir yüksek müheııdisin imzalı te- E 
: ahhütnamesi bulunacaktır. : 
: İstekli teklif evt akı meyanın- : 
E da fenni teşkilatının kimlerden : 
E ibaret olduğunu da ayrıca işaret E 
E ve tasrih edecektir. E 
E 6 -Muavakkat teminat mik- : 
: tarı 3,025 - liradır. : 
E 7 - Teklif m~ktuplarını havi E 
: arflar kapah olarak ihale günü E 
: saat 14 e kadar 'Karabükte Tür· : 
: kiye Demir ve Çelik Fabrikaları : 
: Müessesesi Muamelfit Şubesine : 

ASKERLiK iŞLERi 

'327 doğumlulara 

Aııkara 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 Hizımdır. 

2 - İHin tarihinden itibaren niha· 
yet bir hafta içinde gelmiyenler ba
kaya muamelesine tabi tutularak 
haklarında askerlik kanununun mu
addel 63. maddesine göre cezalandı-
rılacaklardır. 12941 E makbuz mukabilinde teslim edi- E 

: lecektir. Posta ile gönderilen : 
E tekliflerin nihayet ihale saatin- : ---------------
E den bir sat eveline kadar gelmiş : ANKARA BELEDiYESi 
E ve zarfların kanuni şekilde kapa- : --------------
: tılmış olması lazımdır. Postada : 
: vaki olabilecek gecikmelerden : 
: dolayı Müessese mcsuliyet kabul : 
E edemez, : 
E 8 - Bu inşaatı Müessese ta- : 
: liplerden dilediğine vermek ve- : 
E yahut münakasayı hükümsüz say-: 
E makta tamamen serbesttir. 2320 : - -., 1111111111111111111111111111111111111 I ~ 

Ankara k~ük evler yapı 

kooperatifi ortaklarına 
Kooperatif yeni idare heyeti 

vazifesine başlamıştır. İdare he
yeti kısa zamanda kati bir netice 
alabilmek maksadiyle aşağıdaki 
huıuıları ortakların mektupla 
veya şifahen 20 hazirana kadar 
ıirkete bildirmelerini rica ede
riz. 

ı - Adınız, soyadınız, ortak· 
lık No., ıeçtiğiniz ev tipi, şim
diye kadar yatırdığınız para 
miktarı. 

2 - Mevduatı 350 lirayı bul
mamış olanların 9. 6. "940 tari-

. hindeki fevkalade umumi heyet 
kararı mucibince 3 temmuz 1940 
akşamına kadar bunu ikmal et
miyenlerin ortaklıktan çıkarı

lacağı. 

3 - Bu sene inşası yarım ka
lan 110 evin ikmali için yapılan 
temaslar neticesinde bu evler 
kendilerine sonbaharda teslim e
dilmek şartiyle A. B. C. tipi in
tihap edenlerin 1500 lira D. F. 
tipi intihap edenlerin 1000 lira 
taahhüt etmeleri ve bu paranın 
üçte birini temmuz bidayetinde, 
üçte birini ağustos ortasında, 

üçte birini de evlerin anahtarı 

teslim edilirken vermeleri ica· 
betmektedir. Ortakların bu taah
hütlerini derhal şirkete bildir
meleri Iazımdır. 

Bu parayı taahhüt edenler eve 
girdiklerinden itibaren baki ka
lan borçlarını ayda 30-35 lira 
vererek ödiyeceklerdi~ 

Ortakların bu taahhütleri yap
maları hem kendilerinin, hem 
şirketin menfaati iktızasıdır. 

Bu hususta ortaklardan yakın 
alaka ve çabuk cevaplar bekle-
riz. 2413 

Muhasip aranıyor 
Ticaret Mektepleri·nden biri • 

ni bitirerek Sanayi muhasebele

rinde çalıtmıt iki elemana ihti -

yaç vardll'. Bu evsafta olup Is • 

tanbula yakın bir yerde kendisi· 

İte gösterilecek iti kabul etmek 

imyenlerin Ankan Y enitehir 

po9ta kutusu 1050 ye müracaat 

eml.-i HIJI oı.-. 2412 

Karomozayık yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
~ 

• 1 - Buz fabrikasında yapılncak karo • 
mozayık ferşiyatr İ !iİ 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (1894) lira (50) 
kuruştur. 

3 - Teminat (142) lira (9) kuruştur. 
4 - Şartnıı.mesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 28-6-940 cuma giinü saat 10.30 da bele . 
diye encümenine müracaatları. (2805) 

12807 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -
Satılık otomobiller ------

= Türkiye Cümhuriyeti Zi· : 
: raat Bankası Merkez Müdür- E 
§ lüğünden : E 
: Muhammen kıymeti (1500) li- : 
: ra olan 37 modeli Kraysler Em : 
E peryal ve muhammen kıymeti 
: (750) lira olan 37 modeli Ford : 
E marka Dekapotabl binek otomo- : 
: billeri aşağıda yazılı şartlar dai- : 
: resinde peşin para ile satılacak- _ 
E tır. -
: 1 - Satış 26.6.910 çarşamba günü§ 
: saat onbeşte Bankamız Merkez : 
: Müdürlüğünde açık arttırma ile : 
: yapılacaktır. . _ 
E 2 - Taliplerin müzayedeye : 
: iştiraki için 25.6.940 salı günü : 
: akşamına kadar otomobillerin mu·: 
: hammen kıymetlerinin % 7,5 bu- : 
: çuğu nisbetinde pey akçelerini : 
: Bankamız veznesine yatırmaları : 
: liizımdır. . _ - -: Daha fazla malllmat almak ve mü: 
E zayede kaimesindeki şartları ve o : 
E tomobilleri görmek istiyenlerin : 
E tatil günü hariç her gün saat do- : 
E kuzdan on ikiye kadar Merkez : 
: Müdürlüğü Muhasebesine mü- _ 
: racaat etmeleri ilan o1unur. 2301 : 

"111111111111111111111111111111111111111;:' 

~11111111111111111111111111111111111111~ - -§ Toplantıya dôvet = 
~'<ızılay merkezi umumisinden§ 

_ Merkezi Umumimiz 18 Haziran: -: 1940 salı günü saat on birde Ye- : 
: nişehir'deki binasında toplanaca- : = ğından sayın azanın teşrifleri = -_ rica olunur. 2400 : 

':iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ULUS - 21 inci yıl . - No. 6779 
İmtiyaz sahibi 
l11kender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Müessese MUdUrU: Natlt ULUG 
ULUS Basımevi ANKARA 

KOK FİATLARI 
Eti Bank Ereğli Kömür l,Ietmeleri Müessesesinden 

2/ 12889 No.lu Heyeti Vekile karariyle tasdik edilen 5 No.lU ~ 
yon Heyeti kararı mucibince kok kömürü işlerinin tanzimi ıı:iiıet 
tevdi edilmiş olduğundan, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şebıf . . ·ırıı1 

bit edilen satış fiyatlariyle umumi satış şeraiti aşağıda b ı ldırı 
1 - Fİ ATLAR (Karabük gazhane sömikok için aynı ! iyat 

a) ANKARA rtl' 
- Asgari bir vagon, hamule senedi üzerindeki D. D. Yolları ta 

sı mucibince olmak üzere müessesemizin veya müesseserrıiı ~ 
raitinde çalışacak olup Belecliyece gösµriJecek til :...: depoı:ırı 
satış fiyatı il-

- Müessesemizin merkezi depolariyle yukarda tavzih edilen şelcl 
deki tali depolarda müşterinin vesaitine teslim satış fiyatı (gar 
hane deposu merkezi depomuz mahiyetindedir.) 

b) İSTANBUL 
M .. • · - ·· · · · d 1 k cıı:P uessesemızın ve yıne muessesemız şeraıtın e ç.a ışaca . dJ 
keza belediyece gösterilecek tSli depo sahiplerinin depolarııı 
ve gazhanelerde müşterinin vesaitine teslim 

c) İZMİR iJll 
- Alsancak'da Belediye gazhanesinde müşterinin vesaitine tesl 

(İzmir kok satış işleri İzmir Belediyesine verilmiştir). 
d) Diğer şehirler ,. 
- Bu şehirlere Banka tarafından satışlar ancak (fob) yapılabile' 

ğinden fiyatlar şöyledir: 
Sömikok 

ıs.so - Fob Zonguldak 
- Fob Karabük 

NOT: . 
Bu şehirlerde kok almak istiyen satıcılar, eğer o şehir bel~dı 

Banka lı ir bayi göstermemişse kendi namlarına serbestçe siparıt 
ler. Ankara, İstanbul, İzmir haricindeki askeri makamlar veya jf 
esseseleri ihtiyacı için kok kömürü almak istiyenler Ankara'ya 
müracaat ederler. Bu şehirlerdeki teshin koku satış fiyatı yu f 
fiata nakliye ve ton başına muayyen bir karın iliivesiyle mahaJI 
lerce tesbit edilecektir. 

Yukarda mevzubahs askeri makamların ve kıtaatın talepleri 
re mukaveleleri muhteviyatına göre teslim edilir. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Eti Bank merkezi depolariyJe, 
ve Eti Bank şeraitinde çalışacak, yani onunla aynı fiyattan satıf 
olup Belediyece gösterilecek tali depolar haricinde kalacak serııt 
ken belediyelerce gösterilir ve bunların satış fiyatları mahalli bt 
ce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ: 
ANKARA : Eti Bank Umum .Miidiirlüğü Ticaret Şubesi 
İSTANBUL: Ereğli kömürleri İşletmesi kok servisi TopbaJie 
ZONGULDAK: Ereğli Kömürleri İşletmesi kok servisi 
DİCER ŞEHİRLER: Eti Bank Umum Müdürlüğü Ticaret 

Şubesi, Ankara 
3 - TALİ DEPOLAR: Tali depo adresleri Belediyeler tara

fından ilan edilecektir. 
4 - TED1YAT: Kok bedelleri tamamen peşin olarak tediye 

edilecektir. 
5 - TESLİMAT: '(t 

Resmi devair ve müessesatın derhal bağlantılarını yapmaları ıdi' 
tarını azami 31.10.1940 tarihine kadar tesellüm etmeleri mecbU~ dl 
takdirde müessese taleplerinin vakti zamaniyle is'af edilmeınesıll 
bulunmıyacaktır. 

Ankara ve lstanbul'da kalorifer tesisatı bulunan hususi bina ":
11
, 

tiyaçlarını mahalli belediyeler vasıtasiyle en geç 15.7-1940 taribl 
müessesemize bildirecektir. 

6 - KOK CİNSLERİ: • tıf 
Ankara - İstanbul - İzmir için her cins kok kömürü için tele rl 

kabul edilmiş olduğundan bunların sureti teVT.ii hakkında tarııi~ 
talimatname mucibince tevziat yapılacaktır: Hususi tevzi gard• 
gösterilmiştir. ·r 

K l ·r · 1 A d · ·· s•1 
- a on erı o an resmı evaır ve muessesat, apartman ve . 

Karabük ve bu kısım Gazhane koku kullanacak, mütebal<\ 
kokları gazhanenin bulunduğu semtin ihtiyacına tahsis e~ 

- Sömikok, talep edildiği ve stok vaziyeti müsait olduğu t 

bada yakılmak üzere mübayaa edeceklere verilecektir. 
7- STOK: 
Ankara, İstanbul ve 1zmir'de talepleri karşılıyacak miktarda 1 

sis edilmiş olduğundan ihtiyaçların sırasiyle karşılanması içirı • 
rın yukardaki adreslere müracaatları. 24ZO 

'
,,, 

Ankara 3 cü icra Memurluğundan: ..ılllllllllllllllllllllltllf -Bir borcun tahsilinin temini zımnında : • 6 
hB.C7.tdilen Gölbaşı mevkiinde birinci nevi- = Kiralık doır 
den 55.000 tutlMın satılmasına karar ve - : ef'. 
rilmiştir: birinci arttırma 29-6-940 cumar- : Yenitehir Demitl 
teo;i saat 12 de Gölba,ı mevkiindeki tu ~la- - rll 
nın bulumluiu mahalde ikinci arttırma - runc sokak (3) n1l • 
2-7-940 salı cünü aynı saat ve yerde yapı- : evin dört geniş oda ~e · 
laca.kur. Muhammen kıymeti 385 lira olup • h ld 'b (all 
taliplerin muayyen giin ve saatte % 7 bu • nı' 0 an 1 arel 

0 r-ıo· 
çuk teminatla birlikte hazır bulunacak mt- = katı kiralıktır. r el: ı• 
murumuza müracaatları ilin olunur. 2406 -:;11111111111111111111111111111 

KAMP ELBİSE~,, 
ıellıl 

Gayet ucuz ve güze 00etl 
tiycnler AnafartaJar ca ,ıı f 
lediye karşısı Kınacı. fldidcl 
maralı Terzi evine şııfl 
parişlerini vermeleri· 

r SAKARYA ECZAHANESİNDEN 

1 !}~:air v~ ~l~rj ~in ~n~~g~~f~t~ ,.!!~!~!:,~~~!ı;;r 
Meydanı İş Bankası karşısı Tl: 2018 

YENİ SİNEMA 
RugUn bu gece 
TOSUN PAŞA 

Türk srı.natkt\rlnrının 

eseri. Tenzlllltlı !Mife 

Fiyatlar: loca 150, bal· 
Kon 3~. salon 20 kurut 
Seanslar: 

saat: u.30 .·ıe.so -
18,30 ve 21 de 

. 
HALK SINEMASI SUS 

nu giln bu gece 
iki filim blrdrn 

1. Gnngs lPrin kucnğınôa 
2. Esrarengiz araba 
renzll.\tlı tarife bnlkon 
35, salon 20 kr. S!'an-!l:ır 

14,80 • 16,80 - 18,30 
ve 21 de 

Saat l 2, 15 te ucuz ma· 
tine. Kaçak koraanlar 

Cebeci Yenldoğan line
maaı bu gece 

Nlna Petrovııanin yalanı 

c 


