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y ıttihaz ettiği hareket 
~. tarzını izah etti 
I~ a ' 18. a.a. - C. H. Partisi B. M. Meclisi Gnıpu, bugün 18. 
"~to~a.t 15 de reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisli. 
'"t~e andı. 
t,.tatİçıl!?.açrlmaz söz alan Batvekil Dr. Refik Saydam. büyük 
'~da h~ h.~rıbirini takip etmekte olan dünya siyasi hadiseleri kar-
1Ple,. tukuınetin ittihaz ettiği hareket tarzını izah etmiş ve bazı 

, ~tht a.rafından sorulan suallere de Hariciye Vekili Şükrü Sa-
Cevap • • I> vermıştır. 

tker\Unuıni heyeti hükümetin harici siyaset hakkmclaki hattı 
~İp ~ne. Ya.kından bir daha ıttıla hasıl etmiş ve onu müttefikan 

llııştir. 

lngiliz Başvekili B. Çör~il 

ÇÖRÇİL DİYOR Kİ : 

Fransa meydan muharebesi bilmi~tir 

İngiltere muharebesi baılamak üzeredir 

Çörçil Flandre ricatinin mesuliyetini 
Fransız kumanda heyetinde görüyor 

Çörçil harbe devam 
kararını tekrar ediyor 
Londra; 18. a..a. - Başvekil Çörçil, askeri vaziy.et hakkında beyanatta bu

lunmak üzere Avam Kamarasında kürsiye geldiği vakıt mebuslar tarafından 
şiddetle alkışlanmıştır. 

Bulgar hariciye nazırı Popol 

Bulgaristan' da 

Dünya hadiselerinin 
istihalesine karıı 

Budapeşte, 18 a.a. - Macar ajansı 
bildiriyor: 

Paris'in zaptı ve fransız ordusunun 
silahları terketmesi üzerine, macar 
hükümet partisine mensup bir heyet, 
alman elçisine demiştir ki: 

j Führer'in azmi ve alman ordusunuri 

1 

kuveti, kahramanlığı, hazırlığı ve 
yüksek maneviyatı, Versailles'ı yık· 
mıştır. Macar milleti, Trianon mua· 
hedesinin de aynı akibetc uğrıyaca· 
ğını ümit eyler. Macaristan, gayrimu· 
harip devlet olarak Almanyan'ın yanı 
başında buiunmaktadır ve memleket· 
!erimizin menfaa+leri icap ederae Ro
ma • Bertin mıhverine karşı vazifele· 
rini yapa-:aktır. 

Alman elçisi teşekkür etmiş ve al· 
man ve ital}·an ordularının ~!rvnda 
çarpıştıkları yeni Avrupa nizamının 
macar milletine de yarıya~11 ümidi
ni izhar eylemiştir. 
Aynı heyet, müteakiben İtalyan el· 

çiliğine gitmiş ve burada heyet na· 
mına söz söyliyen zat şöyle demiştir : 

Macaristan'ı infirattan Duçe'nin 
kurtarmış olduğuilu hiç bir macar ka
tiyen unutamv.. Macaristan biliyor 
ki İtalya, bUtün kuveti ve heyecanı 
ile, Avrupa'da yeni bir inkişaf yolun
da yürüyor. 

Henüz bir mütareke olmadı 

Dört Fransız or" usu · Alman 
ilerleyişine k rşı k ymaklad'ır ! 

. . 

Fransa sulhü ancak şerefli 
olduğu takdirde kabul edecek 

Hitler'le Musolini'nin dün bir mülakat yaptıkları .Münih'ten 
bir manzara 

İkinci M .. .h' unı . 

Dün gece Amerika'dnki R. C. X. 
radyosu aant 22 de verdiği ha· 
vadisler arasında: bir mütareke ol· 
madığı için Wcygand'ın harbe de
vam emrini verdiğini bildiriyordu. 
Filhakika gece aldığımız telgraflar 
da harbin devam etmekte olduğunu 
göstermektedir: 

Yalancı beyaz bayraklar 
Londra; 18. a.a. - Fransız yüksek 

kumandanlığı telsizle bildiriyor : 
Fransız kumandanlığına bugün ge • 

len Qazı malfimata nazaran düşman kol 
lan, muharebe etmeden mühim ilerle • 
meler yapı;nak için beyaz bayrak hima
yesinde ilerlemektedir. 

Karada, denizde ve havada.ki bütün 
fransız ve ingiJiz muhariplerine hatır
latılır ki hiçbir mütareke meriyette 
değildir. Ve siliihlar terkedilmemiştir. 
Yalnız henüz başlamamış olan müza.kc 
reler mutasavverdir. Binaenaleyh her
kesin vazifesi mukavemete devamdır. 

Dört ordu kar§ı koyuyor 
Londra, 18 a.a. - Bu akoam askeri va

:zfyet.1 rnUtaıea eden transız n:ı.dyosu spl. 
• • ( Sonu 4. üncü sıylada ) 

Musolını, Hitler şartlar [IH. d'. . 1 1 ın ı~ını mese es 
hakkında mutabık 1r ortaya mı ~ıktı ! 

Kont Çald 

İtalya elçisi, verdiği cevapta, Ver
sailles sisteminin yıkılması, Duçe'nin 
muahedelerin ve suni bir surette vü

cuda getirilen hudutların haksızlıkla· 

rına karşı siyasetini tctviç etmekte

dir, dcmi§tir. 

K.ıral Karol 

Romanya' da 

Kabine islif a 

efmiı vaziyetle 
bulunmaktadır 

Bükreş, 18 a.a. · - D,N.B. bildiri
yor: 

Kral Karol, Mareşal Petain'in be· 
yanatını müteakip siyasi müşavirler
le vaziyet hakkında istişarede bulun
muştur. Bütün nazırlar istifalarını 
tarih zikretmeksizin yazarak krala 
vemıi§lerdir. Bu suretle kral arzu et-

• 
( Soaa ı. ia'1il SQ/ada ) 

Harp ve 
Amerika 

Nevyork. 18 a.a. - Nevyork Timcs ga .. 
:r:ctesi şunlan yazmaktadır : 

Harbin uzağında kalmış olan Amerika. • 
d:ı kimse yoktur ki Fransa'nm teslim olu
şu, Büyük Brltanya'nm ve Birleşik Ame -
rlka'nrn menfaatleri ve emniyetini ciddi 
surette tehlikeye koymuş olduğunu in:klr 
edebilsin. Büyük Britanyanm üzerine ı;ö -
ken bu talihsizl ik, hemen aynı derecede bi
zim &ııyılabiilr. 

Nevyork Hcrald Tribune ;azetcsi de şpy. 
le yazmaktadır: 

E&er Almanya elde ettiği avantajı, bir
leşik Amcrika'ya müessir harp kuvetlerl 
teşkil etmek için bir knç sene vermeksızin 
ıUratle ileri sürecek olursa. Avrupa millet
lerinin yaptığı gibi birleşik Amerika da al
ınanların kudreti onündc boyun egmiye 
mecbur kalacaktır. Birleşik Amerika Al • 
manya ile, mumkün olduğu kadar fena şe • 
rait dahilinde harbe tutuşacaktır. 

Ticaret Vekili 
İstanbul; 18. ( Telefonla ) - 'fıca -

ret Vekili bugün öğleden evel ithalat 
birlikleri merkezinde, öğleden sonra 
da takas limitet şirketinde çalıştı. lç 
ticaret umum müdüründen fiyat ,tesbit 
komisyonunda yaptığı tetkikler i'ıak • 
kında izahat aldı. 
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Askerı bahisler 

"' Bir haf talık umumı 
askeri vaziyet 

5. 6 940 sabahından itibaren, (Som· 
me) ve (Aisne) nehirleri hattından 

başlıyan alman tacıruzu, Fransız or
dusunun emsalsiz kahramanlığına 
rağrnen, 17. 6. 940 akşamı, .ileri kıta
lariyle '(Loire) nehrine dayanmış bu
lunuyor .. 

1r.san ve malzeme adedince çok üs
tün, tek kumanda altında, her çeşit 
siyasi rnülcihazadan uzak, stratejik ve 
taktik icapl rdan başka hiç bir şeye 
kıymet vermiyen ve bu bakımdan 
organizasyon üstünlüğlinli de haiz 
bulunan alman ordusunun fasılasız 

hücumlarına karşı, insan adedince ya
rı derecede az ve malzeme adedince 
de çok dün olan fransız ordusunun 
gösterdiği mu-kavemeti, tarih her 
halde (kahramanlık) diye kaydede
cektir. 

Almanlar fransız ordusunu sol ya
nından çevirip cenuba atmak için 
(Paris) i batı yönünden dolaşmak gi
bi, 1914 ele başaramadıkları meşhur 

Şlifen planını, bu sefer tahakkuk et
tirmişlerdir.. Alman taarruzu, o ka
dar çabuk ve hızlı ilerlemiştir ki, 
fransız ordusu, Seine ve Marne ne
hirleri gerisinde birleşip, toparlan
mak için vakit ve imkfın bulamadığı 
gibi, (Majino) hattıuı da vaktiyle 
tahliye edip orada yıpranmamış dinç 
kuvetleri, seyyar orduya katmak im
kanını da elde edememişe benziyor •• 

Şimdi, alman ordusu, bir taraftan 
Loire boyunda (Orlean) a varmış di
ğer taraftan İsviçre - Alman • Fran
sız hudut noktasının garbinde bulu
nan Dijon bölgesine ulaşmış bulun
duğuna göre, fransız ordusundan 
Loire gerisine çekilebilen kısmın o
rada toparlanıp uzun müddet muka
vemet gösterebilmesi çok zorlaşmış
tır .. 

İşte 1914 - 18 harbinin galip ku
mandanlarından biri olan (Mareşal 
Petain) i "şerefli bir muharebeden 
sonra, muhasamata nihayet vermek 
çarelerini, bizzat benimle asker aske
re, araştırmağa hazır olup olmadığı
nı sormak için dün akşanı (16. 6. 940) 

Yabancı ve azınlık 

okullarında 

okutulan kitaplar 

A. R. EREM 
düşmana müracaat ettim.,, dedirten 
vaziyet budur .. 

Bu müracaatın, ne gibi ftkıbetler 

doğurabileceğini şimdiden kestirmek 
imkansızdır. Ancak, bu vaziyet, artık 
Fransız ana. vatanırıdaki fransız ordu
,sunun mukavemetinden ümit bekle· 
nemiyeceğini göstermektedir .. 

lngiltere ne yapacak? 
Kendisi ile yaptığı muahedede, 

kendi muvafakatini almadan düşman
la her hangi bir anlaşmaya girişme· 

meği taahhüt eden Fransa hükümeti
nin bu hareketine karşı İngiltere'nin 
vaziyeti ne olacaktır? Bunu, dün in
giliz başvekili Çörçil'in nutkundan 
öğrenmiş oluyoruz, ki o da sonuna 
kadar harbe devam azmidir .• 

Gerçi, Fransa sahneden çekildikten 
sonra bütün (Norveç), (Danimarka), 
(Hollanda), (Belçika) ve Fransa sa
hillerine hakim olan Almanya'nın İn
giltere adalarına teveccüh edeceği 
hava taarruzları, bugüne kadar olan
larına nisbctle çok daha geni' bir e
hemiyet alacaktır .. 

Ancak İngiliz donanması denizlere 
hakim bulunduğu müddetçe, Alman
ya'nın deniz yoliyle 1 ngiltere adala
rına büyük mikyasta kara ordusu çı
karabilmesi imkansızdır, denebilir .. 

Hava taarruzlarına karşı ise, İngil
tere ana vatanını müdafaa edebilir .. 

Bu sebeple, 500 milyonluk bir im
paratorluk nüfusu kaynağına ve o 
nisbette ekonomik sahaya sahip kal· 
dıkça, kendisinin 20 milyon tonu a
şan ticaret filosuna (Norveç), (Hol· 
landa) ve Danimarka'nın ceman 9 
milyon tonu geçen ticaret filosunu 
da katıp kesirsiz 30 milyon tonilato· 
luk bir deniz ticaret filosuna malik 
bulunan lngiltere, denizlerde hakim 
kaldıkça ve Amerikadan bol malzeme 
yardımı gördükçe, ablukayı idame e
derek harbi uzatmağa muvaffak ol
ması imkansız değildir. 

Ancak .1on vaziyete göre Franıız 
donanmasının muhtemel ikıbet ve va
ziyeti !ngilterenin denizlere h!kimi
yeti bakımından çok büyük ehemiyeti 
haizdir .. 

Yabanu memleketlerde 
okuyan talebelerimize 

verile<ek tahsisat 
Hükümet hesabına yabancı memleketlere 

tahsile gönderilmi5 olan talebelere, her 
memleketin hayat prtları göz önünde bu -
lundurularak 1940 mali yılı için verilecek 
ayhk tahsisat mlkdarları İcra Vekllleri He
yetince kabul olunmuştur. Almanya ve Bel· 
çika'da okuyan tıılebeye asgari 94.50, azami 
120, Macaristan ve Fransada okuyan tale
beye asgari 105, azimi 125, Paris ve 
1 talya'da okuyan talebeye aagari 115,50 
lzamt 130, İngiltere'de okuyan ta
lebeye asgari 147, azimi 180 İı · 
vi~re'de okuyan talebeye asgari 126, azimt 
160, Amerikada okuyan talebeye asgari 
115,50 izami 150, cenubi Afrikada Kapta 
okuyan talebeye asgari 174,50, hami 250, 
Amerlka'da Connecticut, Maııpchusette, 

Nev • Hampshirs, Nev • Jersey, Nevyork, 
Pennıybrania, Maryland, Rhadeiıland'da 

okuyana talebeye asıart 147, lzami 200 li
ra aylık tahsisat verilecektir. 

Hususi mekteplet'de okuyan 
talebelere ait kayıtlar 

Hususi mekteplerdeki talebeye ait 
kayıtların nüfuı tezkerelerine uyar 
şekilde karne, tasdikname ve diploma
lara yazılmasına dikkat edilmesi all -
kalılara tebliğ edilmiıtir. 

ULUS 

Bugünkü Meclis 
!Jcinci müzakere/en yapılacak maddeler 

1 - Hıuümler kanunu ile bu kanunun 
bazı maddelerini tadil eden 3206 ve 3501 
sayıb kanunların bazı maddelerinin değlı
tlrllmeslne ve htudmler kanununa bazı 
maddeler ildveslne dair kanun lAylhıı.sı ve 
adliye encllıncni mazbatası . 

2 - Vilayet hususi idarelerinden ma~ 
alan memur ve mualllmlerln tekaUt mlla§· 
ları hakkındaki 2097 sayılı kanuna ikinci 
bir muvakkat madde ilô.vcslne dair kanun 
lAyihası ve dahiliye, maarif ve maliye cn
cilmenlcrl nııızbatnları. 
Birinci müzakeresi yapılacak maddeler 
l - Denizli mebusu Emin Aslan Toka

dın. belediye knnununun 23 Uncll maddesi
ne bir fıkru eklenmesine duir kanun teklltl 
ve dahiliye cncilnıenl mnzbatruıı. 

2 - Devlet dcmlr}•ollnn lstlm!Ak kanu
nuna mlizcyycl 1607 s:ıyılı kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun 111.yihası ve mu
vakkat encümen mazbatanı. 

Çoğn 

• Dahiliye encümeni 19. 6. 1940 çaroam
b:ı. gtinU saat 10 da toplanacaktır. 

• Adliye encümeni 18. 6. 194-0 çarııamba 
günU saat 10 da toplanacaktır. 

B. T. G. Direktörlüğü 

pazartesi toplanacak 
Beden terbiyesi genel direktörlUğU mer

kez lıstleare heyeti, nizamname mucibince 
bu ay toplantısını 24 haziran pazartesi gtl
ı:ıü yapacak ve ı-uznameslndck.i tılerl konu
ıacaktır. 

" Gül kupa11 ,, atletizm 
'" müsabakaları 

Bu hatta pazar gtlnU İstanbul'da "gtil 
kupası.. atletizm mllsabakaları yapılacak 
tır. Geçen hafla seçmelerde bu müsabaka
lara 457 atlet lgtlrAk etmlgU. Anknradan 
bazı tanınmış ve rekor kırmış atletlerimi
zin de bu m!lsabakalar için İstanbııla gl -
deccklet1 haber alınmııtır. 

Tenis müsabakaları 
Sportif oyunlar federasyonu baslcanlr • 

tından : 
22. 6. 940 cumartesi cünU başlamak üze· 

re stadyomun tenis sahalarında federasyon
ca tenis te5vik müsabakaları yapılacaktır. 
Müsabakalara iştirik etmek istiyenleıin 

14. 6. 940 çarıamba akşamına kadar 19 ma -
yıı tenis aı>'"'"'larındaki memura müracaat
ları. 

Samsun· da kaza kaymaKamtan 
topla.ntıaı 

Samsun, 18 a.a. - Uç gUndUr vllA.yet 
merkezinde valf Fuat Tukul'ın rfya.setın
da lçtlmalarına devam eden kaza kayma -
kamları bugUn vazl!elerl bllJJına dönmUııler
cllr. 

Kızılay umumi 
Merkezi dün toplo,ndı , 
Kızılay cemiyeti umumi merkezi dUn 

öğleden evel sa.at 11 de kızılay umum! re
isi ve A~ı mebusu Dr. Hllsamettln Kural
ın rell!liğindc aylık mutat toplantısını yap
mıştır. 

Umumi merkez, temmuzda bqlıyacak 
olan cemiyeUn mali senesi mUnıuıebetlyle 
geçen kongrede kabul edilen bütçenin tat
blkı lçin idare heyetine sal!hiyet vcrmtı
tır. 

Kayseri' de pasif 
korunma tecrübesi 

Kayseri; 18. a.a. - Kayseri'de hava 
taarruzlarına karşı bu sabah saat 9 dan 
10 a kadar devam eden bir aktif ve pa
sif korunma tecrübesi yapılmıştır. Tec 
rübeler tayyare uçu_şları, paraşütlerle 
iniş gösterileri ve defi toplarınıri en -
dahttalimleriyle yapılmıştır. Pasif ko
runma ekiplerinin faaliyeti hakiki bir 
hücum karşısında gösterilen alakalar 
ciddi ve intizamlı olmı~ıtur. 

Muallim ve talebeler Sumerbank 
fabrikalarını gezebilecekler 

Bilgilerini arttırmak ve cümhuriye
timizin sanayi işlerinde yaptığı büyük 
hamleler hakkında doğru fikirler e -
dinmek maksadiyle muallim ve talebe
lerin Sumerbank'a ;ıit fabrikaları 25 
gün evci Maarif Vekaleti'ne haber 
vermek şartiyle gezebilmeleri tekarrUr 
etmiştir. 

Mebuslar1mızın 

koni eranslar1 
Muğla, 18 a.a. - Dün gece saat 21 de 

mebus Feridun Fikri tarafından Halkevln
de dUnya hll.diselerl etratında mUhim bir 
konferans verllmlııtır. 

.. . . 
Marmaris, 18 a.a. - Bingöl mebusu I<'e

rldun Fikri dUn burada beynelmilel vai!
yet hakkında mtihlm bir konferans vermlrı· 
tir. 

••• 
Eskişehir, 18 a.a. - DUn akşam burada 

kalablık bir dinleyici ktltıesi htı7.urunda 
konferans veren Tekirdağ mebusu Rahmi 
Apak, dünyanın ılmdikl siyasi ve askeri 
durumu önllnde TUrklye'nin vazıh hattı
hareketini tebarüz ettirmltı ve milli vah
det umdeslnln bir kıymet ve kuvet ifade 
etUğlnl loaret ederek sözlerini Milli Şefi
mize karoı bUtlln milletçe duyulan sonsuz 
inan ve bağlılık hislerine tercUman olarak 
bitlrmlştlr. ••• 

Bandırma, 17 (Hususi) - Konya mebu
sı.. B. Ali Rıza Türel bugUn rıehrfmize gel
mı,, ko.lablık bir dlnleylcl huzurunda gU
nUn meseleleri ve bu meseleler karoısın
da Türk!ye'nln durumu ve vatandtı1ın vazi
fesi hakkında bir konferans vermiotlr. 
Konferans hoparlörlerle ııehlr içinde de 
dlnlenmiıtır. 

• • • 
Samsun, 18 a.a. - Rl:ı:e mebusu Fual 

Slrnıen Halkevl salonunda dUn umumi va
ziyet etratında bir konferans vermiıtır. 
Halkevl salonunda yer bulamıyan binlerce 
yurttaş bu konferansı, meydanlardaki ho
parlörlerle dtnlemlolerdlr. 

Bingöl' deki çekirge 
mücadelesı bit.ti 

Çapakçur; ( Hususi ) - Bingöl'ün 
Genç kazası mıntakasında zuhur eden 
çekirgelerle yapılan mücadele netice
lenmiştir. Mücadele neticesinde kaza
da bulunan bütün çekirgeler zarar ver
meden tamamen imha edilmiştir. ' 

Umumi ahval dolayısiyle fe11h 
ve tadili istenilecek mukaveleler 

Devlete karşı taahhüde girişmiş o -
}anların kendi suni taksiri olmaksı -
zın umumi ahvalden mütevellit sebep
ler tahtında büyük zararlara düşme -
meleri için Avrupa harbinden evci nor 
mal şartlara göre ihale edilmiş olan 
işlerde bugünkü fevkaHide vaziyeti 
gözönünde tutarak h;,ısulc gelen güç
lüklerin makul ve adilane bir surette 
hallini temin için Başvekalet yeni l.ıir 

tamim yapmıştır. Bu tamime göre mti
teahhitlerin mukavelede derpiş edil -
miyen bir sebeple mukavelenin fesh 
ve tadili hususundaki mücbir sebep 
iddiaları doğrudan dot;ruya reddedil
miyerek Devlet Şüra:n veya hazine 
hukuk milpvirliğinin mütaleası alın -
dıktan sonra fesh veya tadil hakkında 
bir karar verilecektir. 

Hususi harp sanayii 
labrikalar1n1n kontrolü 

İcra Vekilleri Heyeti, yurdumuzda 
harp silah ve mühimmatı yapan hususi 
sanayi müesseselerinden devletin kont 
rolü altında bulunacak olanlarını tes
bit etmiştir. Bunlar, t:ıyyare, her cins 
top ve aksamı, her cins makineli tü -
fenk ve aksamı, orduda kullanılan her 
cins tüfenk ve tabanca, her cins bomba 
ve tapası, her cins mayn, paravan, anti 
paravan, torpido ve aksamı, her cins 
muharebe, işaret, tenvir fişenkleri ve 
raketler alev makineleri, her cins sis 
cihazları, zehirli gaz cihazları, her cins 
top mermisi ve tapa:>ı, tahrip malze -
mesi ve dinamitler, iştial fitilleri, du
manlı ve dumansız barut, fülminat dö 
merkür, detenatör, her cins kapsül ya
pan hususi harp sanayii müesaeıeleri
dir. 

Samsun' da ihracatçılar 
Birliği 

Saml!un, 13 a.a. - Merkezi Samsun'da 
olmak üzere te:ıekkUl eden hububat, bak
Uyat ve yağlı tohumlar ihracatçılar birli
ği bugün faaliyete b&1lamı§tır. 

EDERKEN 

' 

HADİSELERİ TAKİP 
----~ 

Birleşik Amerika 
Bugünkü Avrupa harbinin ilk gü

nündenberi, bütün dünya, gözlerini 
Birleşik Amerika'ya çevirmiş bulu
nuyor. Demokrat olan Amerika, ha
yat ve memat mücadelesine girişmi§ 
olan demokrasiye ne .zaman yardım 
edecektir? Amerika bugüne kadar ne 
yapmıştır? ~e yapmak kudretinde
dir? Bu ve buna benzer sualler, he
men herkesin zihnini meşgul etmek
tedir. 

Ruzvelt'in cümhurreisi olduğu 
1933 den bugüne kadar, Birleşik A
merika kongresi, ordu ve donanma
ya 7 ,928,450,525 dolar tahsisat vermiş
tir. Bu tahsisatın 4,817,868,430 doları 
donanmaya, 3,664,582,095 doları ordu
ya verilmiştir. Hava kuvetlcrine veri
len ve 850,869,334 doları bulan kredi
ler de bu miktara dahildir. Önümüz
deki yıl için derpiş edilen ve dört 
milyarı geçen milli müdafaa bütçesi 
halen kongrede müzakere edilmekte
dir. 

Birleşik Amerika donanması, 369 
üniteden teşekkül etmektedir; bunun 
15 i dritnot, 5 i tayyare gemisi, 18 i 
ağır kruvazör, 17 si hafif kruvazör, 
219 u destroyer, 95 i denizaltı gemi
sidir. Geçen cihan harbinden sonra, 
Amerika donanmasının en büyük in
şaat programı Ruzvelt'in zamanında 
tatbik edilebilmiştir. Eskilerinin ye
rine modern harp gemilerinin inşası
nı derpiş eden 1.ıu program neticesin
de 130 ünite inşa edilerek milli müda
fanın emrine verilmi:ştir, Halen tez
gahta 8 dritnot bulunmaktadır; dün
yanın en muazzam harp gemilerini 
teşkil edecek olan iki dritnot 1941 in
şaat programına girmiştir; lıu:ıdan 

başka iki tayyare ana gemisi ele inşa 
halinde olduğu gibi, ayrıca daha bir 
tane tayyare gemisinin inşası tasav· 
vur edilmektedir. Bu suretle, Birle
şik Amerika 1942 nihayetinde 8 tay
yare ana gemisine malik olacaktır. 

Bunlardan mada, bugün Amerika 
tezgahlarında, 8 hafif kruvazör, 40 
destroyer, 19 denizaltı gemısı ınşa 

edilmektedir. Proje halinde de, 2 
hafif kruvazör, 8 destroyer ve 6 de· 
nfaaltı gemisi ile daha birçok yar
dımcı harp gemileri vardır. 

Birleşik Amerika bahriyesinin 
1780 deniz tayyaresi vardır; 1 hazi
ran 1933 tarihinde bu miktar 919 tay· 
yareden ibaretti. Bugün donanma na
mına 952 tayyare inşa edilmektedir; 
kongre ayrıca 171 tayyarenin inşası-

İstanbul taksilerine zam 

nı tasvip etmiştir. P 
Kara ordusuna gelince. 

merika ordusunun kadrosU 
13.315 subay, 227,500 aske:, 
Filipin efradından terekk 
tedir. 1 haziran 1933 ta~ 
miktar, 13.227 subay ve ız 
den ibaretti. ~ 

Şurası kayde -· ·ndır. 
bir müddet eve!, _ _..! .. şıkt 
Genelkurmay başkanı, ge~, 
hall, senatonun bir heyet 

13'r izahlarda bulunurken, ı ııı 
rika ordusunun halen ya 
kişilik l.ıir kısmı tam ve ııJ: 
şekilde teçhiz edilmiş b 

1 
dır. General, bu münasebt 
ordu kadrosunun 2so.ooO ' 
li muhafızlar kadrosunl111 

1 
kişiye yükseltilmesini s~~i 
lep etmişti. Bugünkü ını ıı 
lar kadrosu 251.000 k~şidtııı' 
Bugün Birleşik Amerıka ·~ 
fasının projesi, 750.000 l<!..., 
bir ordu kadrosu ve 250.IJI.· 
ret de bir yedek ordu 
göz önünde tutmaktadır. 

Bugün 2700 tayyareden te 
mekte olan kara hava kll~ 
programda 5500 tayyareY1 

mekte idi; hiidiselerin ve: 
rin son tezahürleri karşıs 
şik Amerika bu miktarı S 
reye yükseltmeğe karar ".e 1~ 
nun 3800 ünü sipariş et1Jllf 
reci kadrosuna gelince, Jı:oı 
şik Amerikanın, muazzaf 
ve 44812 efradı vardır; ta} 
subayı 785 dir. 

Amerika kara ordusıınll~1 
siliih olarak, 300 tankı 11• 
olup, 329 u da siparişted.i~ 

Bu rakamlar tetkik edıl. 
Avrupanın Birleşik Ame:; c 
diği yardımlardan hangı :, 
hal tesirli olabileceği 1<0 

şılabilir. 

Şunu da unutmamak (t 

Birleşik Amerika, Atlas 111' 

denizleriyle Asyadaki niıllıı 
çiliğini üzerine almış .b~lılil' 
gün çarpışmakta olan akı ~ 
ratorluk bu sular ve ora 
larda bulunan kaynakI~r~ fi 
tadır. Bunun için, hadıse :
ve muhakeme ederken, "'f11 
istical etmemek daha d~~ dC 
gün değil, yarın göz önllfl 
lıdır. f11 

Ha va gazı tirke~le 
zam talebı 

İstanbul; 18. ( Telefonla ) - Bel~- l ) / 

diye fen heyeti. şoförlerin kilometre İstanbul, 18 (Telefona 
başına 20 para zam teklifini kabul et- gazı şirketleri belediyed~; 
ti. Karar, mesele otobüs komisyonun- kabı başına ~O para zam 

1 f 
da tetkik edildikten s~nra verilecek _ lediye kömür fiyatlarındll 
tir. Plaka resmirtde yfö.de otuz tcnzi • dığı için talebi reddetti· 

ıit yapılması hakkındaki karar da tem.! p ) l uhn'İ,11 
muzdan itibaren tatbik edilecektir. İs- 0 onya 1 m / 
tanbul belediyesinin plaka resminden İstanbul, 18 (Telefonla~~~ 
müterakim alacağı 38:) bin liradır. kü konvansiyonelle 150 ~1 

yalı bir muhacir kafileS~ 
di. Suriyeye gideceklerdıf· Konyalı'nrn davaaı 

İstanbul: 18. ( Teieionla ) - Cüm
huriyet gazetesi aleyhine İbrahim Hak 
kı Konyalının açtığı ve gazetenin 
mahkCtmiyeti ile neticelenen davayı 

temyiz naksetmiştir. Muhakeme tek
rar başlıyacaktır. 

Romanya'ya gönderilecek 
yapağı ve tiftikler 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Ticaret 
odasında ticaret vekaleti standard 
müdürünün iştirakiyle yapılan bir 
toplantıda Romanya'ya gönderilecek 
yapağı ve tiftiklerin, tacirlerin hep
sini tatmin edecek bir şekilde tevzii 
takarrür etmiştir. Her tacir iki ton 
yapağı ve bir ton tiftik gönderecek
tir. 

20 Yıl hapishanede 1''JI 
/ 

İstanbul, 18 (Telefonla~ 
ko adında bir sabıkalı d f>d 
hırsızlık cilrmiyle yakal•if 1 
30 senede 70 cürüm işle:e 
tının 20 yılını hapisane dır· 
tir. Kendisi de 55 yaşında .. 

Adana' da çekirge ;;,f.' 
Adana, (Hususi) -

fında Bahçe, Feke ve ·tıl' 
119 kilo çekirge imha edı;,; 

Adana' da lnönü Enstil 
Adana, (Hususi) - Her ~' 

bi bu seen de İnönii Enstitilf 

--:.ıl. 

' Maarif Vekaleti, yabancı ve azınlık 
okullarında okutulan tlirkçeden başka 
dille yazılmış olan kitaplar hakkında 
bazı esaslar tesbit etmiştir. Bu esas • 
lara göre, kitapların yurdumuz, mille
timiz ve milli ülkülerimiz aleyhine a
çık veya kapalı, doğrudan doğruya ve
ya dolayısiyle herhangi bir yazıyı ih
tiva etmemesine, büyüklerimizi, mu • 
kaddesatımızı tezyif rnaksadiyle ya • 
zıtmış vazıh ve iymalı parça, cümle 
hatta kelimelere l.ıu kitapta yer veril -
memiş olmasına, kitabın yurdumuzun 
coğrafi ve tarihi bütıinlüğüne aykırı 
maksatlarla yazılmış fikir ve mütalea
lardan ari bulunmasına, bu kitaplarda 
bazı §Chirlerimizin yabancı milletlere 
aitmiş gibi yanlış intiba husule geti • 
recek isimlerle anılmamış olmasına, 
yurdumuzda yaşıyan azınlık unsurla • 
rını bizden ayırmağa ve ayrı göster -
meğe matuf yazıların bu kitapta yer 
almamasına, Türk çocuklarının okuya 
cakları her kitabın C. H. P. umdeleri -
ne aykırı bir siyasi rejimin veya her
hangi bir din, mezhep, akidenin pro • 
pagandasını muhtevi bulunmamasına 
dikkat edilecektir. Mahalli maarif ida
releri bu esaslara göre kitapları tetkik 
ettikten ve mahzurlu olmadığını tes -
bit ettikten sonra VekaJet'e göndere -
cekler ve V ekalet'in tasvibinden sonra 
bu kitapların okutulmasına müsaade 
edeceklerdir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Dumlupunar' a getıfl JJ 
Kütahya, (Hususi) - ,,ı!.. 

abidesine 7 kilometre tn~ jl~ 
uluk mevkiinden su ge_tı~ ıı 
nafıa vekaleti su işler~, dl 
mühendisi bay Tevfik ~·• fı~ 
fından etütler yapılmış <le 

lctine gönderilmiştir. 

Tiftik cemiyetinin yeni idare 
heyeti seç.ildi 

Türkiye tiftik cemiyeti 1940 yılı umu· 
mi h<'yet lçtlmaındn umumi reisliğe Yoz
gıı~ mebusu B. Sırrı İı;ö" murr.kıpllğe dev
let şOrası tlznsındıın İho:;:ı.n Pchllvıınoğlu, 
blrıncl relş vclnill~lnc Sabri Çolakoğlu, 
lklnrl reis vekilliğine Rlfat Çullu\, asli A
J:alıklnra Rıza Eke Rıza Ynğcıoğlıı, .!\ius
llhlddln 'I'tıncıı. İbrahim Öztllrk. yedek ll
zalıklnra Mehmet Nuri Bllglner. Hal!an 
Allınuk, İ7.7.et Knrnpurçnk, Rıza Yabann
bntlı, umumi ktıtlplığo de Serdar Duru se
ı:;llnıl,lerdlr. 

Eskiı;ehir ovası ve Sakarya 
mansabınm sulanması projesi 

Nafia Vekaleti, ~eKer istihsalinin 
mühim bir: merkezi olan Eskişehir ova
sının sulanması, Sakarya mansabında 
bulunan mühim bataldıkların kuru -
dulması ve bu sahad.ı~i ovaların su -
}anmasını temin ma~sadiyle bu hava
lide ctUdler yaptırmış ve lüzumlu pro
jeleri hazırlamıştır. SO milyon liralık 
tahsisat alındıktan sonra derhal inıa 
faaliyetine geçilecektir. 

Lüzumsuz kôğıtların 
lüzumluluğu 

y eni kurduğumuz endüstri 
müesseseleri bizim için de 

ham ve yahut ilk maddeyi değerli 
bir nesne haline getirmiştir. 

Eve/ki gün bir tanıdığım: 
- A.lmanya'da kibrit çöplerini 

istediğiniz yere atamazsınız; bi
riktirmeğe mecbur olur ve toplan
dığı zaman verirsiniz, diyordu. 

Dün de lzmit fabrikasından gön· 
deri/ip bizim matbaamn antresin
de duran kfığıt toplarının yanın

dan geçerken bir dostum: 
- Bizim dairede hergün yığın 

yığın kağıt toplanır; sonra akşam 
üzeri bunları süprüntülüğe atarlar. 
Oradan bunları köylüler alır, kal
dırır, götürür, diyordu. 

Resmi, hususi daireler, devlet ve 
ticaret müesseseleri, mektepler 
gibi birçok teşekküllerde her gün 
bunca kağıt kullanıldığını düşünü
nüz. Süprüntü tenekesi, demek ki, 

her gün lzmit fabrikamızı birçok 
ham maddeden mahrum ediyor. 
Dünyanın yaşadığı şu buhranlı 

günlerde her tarafta gazete sayfa
larının eksilmesi, o buhranın kAğı
da geniş bir ölçüde musallat oldu
ğunu anlatmaz mı? O halde para 
gibi yeni ve eski kağıdı da elden 
çıkarmamak ve vücude getirilecek 
pratik teşkilit sayesinde bunlar
dan kağıt fabrikamızda faydalan
mak l~zımclır. 

Yere ve çöp tenekesine atacağı
mız bir tabaka kağıdın istihsali
mizde bir gedik açacağını unutma
malıyız! 

Koyun kalası I 

Bir Amerikan gazetecisi ile uzun 
bir mülakatta bulunan alman dev
let reisi, sorulan bir suale verdiği 
bir cevapta yeni bir Versay akdet
meyi düşünmek için koyun kalalı 

olmak lazım geldiğini söylemiş. 
Koyun, türkçede uysallık sembo

lüdür. Aceba bu beyanat, Versay'
daki şartları pek mül8yim bularak 
mı verilmiştir? 

Kiraz fiyatı ! 

Bir gazetede bir gün çıkan bir 
makale, lstanbul'da kirazın kurtlu 
olmasına rağmen hila kırk, hatta 
elli kuruşa satıldığını söylüyor, şi
kayet ediyordu. 
Aynı gazetenin ertesi gunkü sa

yısında bir haber vardı: buna gore 
Tekirdağında kiraz bayramı yapıl
mıştı ve ananeye göre bu bayrama 
öküz arabası ile gitmek l§zım geli
yordu. 

Bu havadisle bu makaleyi biri
birisiyle karşılaştırırsanız şu neti
ce çıkar: kirazın fiyatı öküz araba
sı süratiy_le düşmektedir, 

Yeni harman 
1nlıisarlar idaresi, Virjinya tipin

de bir tütünden "Yeni harman,, 
İsimli bir cigara çıkarmış. Bu, tür
kiyede İngiliz cigaralarını andıran 
ilk cigaradır. Tütüniinde ayrı bir 
renk, içiminde ayrı bir lezzet var. 

Yalnız gene inhisarlar idaresinin 
çıkardığı pipo tütünlerinde buldu
ğumuz kokuya yakın bir kokuyu 
buna da vermek mlimkıin olsa, 
"Yeni harman., daha hoşumuza gi
decek! 

M an tıka - M ıntaka ! 
Gazetelerin dikkatli okurların

dan birisi şikfıyct ediyordu: 
- Şu kelimeyi de nasıl okuyup 

rıasıl yazacağımızı §a§ırdık, kaldık! 

- Hangi kelimeyi? 
- Mıntaka kelimesini. Bunu bir 

kısmı mıntaka, bir kısmı mantıka 
yazıp okuyor. Bana bir çare tavsi
ye edemez misiniz? 

- Edebilirim: ne mantıka dersi
niz, ne mıntaka yazarsınız. 

- •.... ? 
- Bölge dersiniz; olur, biter. 

T. l. 

-- t~·~ Adana ihraca il' 
birliğinin çalıt~:_, 

Adana (Hususi) - l'J"ıı' 
gun olmasına rağmen /\. gt~ 
çılar birliğinin faaliyetı e"~ 
tir. Macaristana panıll~l: f.P 
vam ederken Romanya ı ~fıı'; 
zakercler de normal b~ 

. . B J ~ı 
mıştır. ulgaristnn ve. )iği 

Adana ihracatçılar bır J'P' 
muharebeler olmaktadır· oş'' 
serbest döviz üzerine ~ rl' · 
edilmiştir. Mlisait fiyat 11,ııııı• 
ya §imdilik 5000 balya P 
edileceği sanılmaktadır. ----- ~ .. pi 

Bursa ~ehrıoın rro•' 
Bursa, (Hususi) - Ba1 

3
,"IJ. 

ıin bir taksim iki bin ~ık~il" 
nını hazırlamıştır. Buııın P 
teslim edecektir. 
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) A.lıııany • • • 
'ı>ını • a Ya anlaşmak ıçın 
llso)j 1! ;evap bekliyor. Hit
\r1.I Ilı ransa'ya verilecek 
ih•ı arı~.da. kararla§tırınak 

e Ror" ·· 1 · l•ekil· .. Ufuyorlar. §te ın· 
~dır k~ Çorçil böyle tarihi 
.da rıu~k Avam Kamarasının 

tıı&, .. • • Unu söylemiştir. Nu-
d ı .. ının t "h" d". . d , tıı;i i . . avzı ı, ıgerı e 
k ii lltılız Politikasının iza-

' ın~ :tere "k· k ~İf . J ı ısma ayrılır. 
~ta.'llı1 ııa.h ederken, İngilte
. i tıı. L aro.sındaki ihtilafın e CQI\ •• 
aı"ek·ı· r.uz ettirmektedir. 

ÇÖRÇİL DİYOR Kİ: 

Fransa meydan muharebesi bitmi~lir 

İngiltere muharebesi baılamak üzeredir 

Çörçil harbe devam 
kararını tekrar ediyor lııdıır k" ının sözlerinden an· 

'l>ıları 1
' hnrpten evci Fran

l>a kll.rıh11n11ya göre, lngil- (Başı 1. incı sayfada) 1 derhal haberdar olacağı ve vapurların daha 
..... ,.,.•tas. r. on dört fırka malzemesinin yerine konması hnftnlara tahliyeye teşebbüs etmeden eve~ parça par-

L ""~"ek :mUtevakkıl bulunuyordu. Bu hl\ftala.rın ilk ça edileceği şüpheden varestedır. 
•ııilın tı. tnrrHizler harp iki tnncsl zarlındrı ise Fransa muharebe- l l 

tdit, ~ ıı.k:ı:, bu fırkaları sevk- sinin mnğlfıblyeUe netı cclenmcsln:ı· ıt1ra • Mayn tara arı 
~i llıa ~1 _at. F'landre muhare- •yet etmiştir. B. Çörçil, mayn tarlalannın faydaların -
~aa•~ uhıyet üzerine İngi- Fransa'daki ingiliz. askerleri dan da bahsetmiştir. Amirallrk, de":iştir, 

lel'j./·ki kıtalnrından kur- Fransız ordusunun kahrnmnnca rnukn- yeni istila metodlnrının da neler olabılece-
'oııt "' geri ç km. ,.1 vcmetl nazarı diltkutc alınırsa en lyı ns- &ini tetkik etmektedir. 

a R e ı ,.. er ve kerlcrdcn ter<'kklıp eden bu yirmi beş fı r- Bil5.hare, B. Çörçil, bir havadan istila 
lıııılı. eYnaud'nun "Fransa kanın teraziyi bizim tararıını:ı:a lndl rebı • imkanlarını nazarı itibare almıştır. 

le b ll.rebesi" adını verdiği leccğ"i tahmin edilebilirdi. Halbuki cephe- Büyük mesele c.udur : Hitler'in hava or -
a§lıı.d1 • de yalnl7. üç inglllz fırkası kalmıştı. Bun- ., 

lalter gı zaman, ancak ıar birçok ıstırap çekmişler ve fakat iyi dusunu kırabili r miyiz? İngiliz tayyare tip. 
4dre h Yollarnıılardır. Çör- ı harp etmlşlcrdiı-. iliz nıultledir olrtıığunııız !eri duşmana karşı faikiyctlerini isbat et -

ı •rbinin k b 1 derecede sUrntlc teçhlz::ı.tlnrını ve nnld llc- mişlerdir. İngiltere'yi müdafaa mevzuu ba-
~ ltu... ay 0 masın- rlnl temin ederek Fransayıı kabil olduğu d" 

. r:. ..,andasını mesul tut- kadnr asker ı;-önderı.llk. Bu noktayı tenkit his olunca, İngil izler için şerait ken ı za -
1~ llıı. etmek mt't nıı.sız ve hnttO. muzır olur. Zat~ yiatının üç mislini alman.larn verdirmiş ol-

&o ,"ekili Fl d b bunu söylemekten mt\ks:ıdım yalnız bu duğu Dunkerque'dekinden milsait olacaktır. 
llra J .' an re ozgu- muazzam muharebede 12 veya 14 fırkaya 

dlh ngıltere'nin Fransa- mukabil neden yalnız lıç lngillz fıı-knsının Bombardıman tayyareleri 
'ıı.tlltrk Çok asker gönderme- l3tlrfık etmiş olduğUnu anlntmıılttır. Fransa'daki muharebeden sonra, alman!~ 
~I~ bere~ O kadar açık söy- Jngiliz kabinesi : a müthiş zayiat verdiren ingiliz avcı tay -
~ diltı dil· er, bu harbin kay- B. Çôrçll bundan sonra lnglllz kabine - yarelerinin faaliyeti nisbeten artmıştı. Al-
"O. 0 "a t kl uı t hakk d~ 1·1 m''nak 0 "a manl"rın bombardıman tayyare kuvetleri ttı.ıd .. n vaziyetin ngil· sinin teııc t arzı ın ...... u .. - <U 

arı d !ara şltlclc lle hücum etnıııı vedeııılı;ıtir ki : adetçe faiktir. Fakat, Almanya'daki askeri 
, bırak oğruya bir İstila Bu kabine her iki meclısın tam itimadı· hedefleri durmadan dövmek için kullana -

tllirı d lllış bulundug"u ve na mazhar olımıştur. Kııblne Azası blriblri-
e b dl E cağımı7. çok kuvetli bombardıman tayyare-. ~ ..... Una kar"ı hazırlık- ne tı.zamı derecede muzahir r. ğcr avam k .. 

ıl'ıtı .. •echu . . '" d • kanıarıısının muvrı.fakntine mazhar olur - !erimiz varoır. Harbe devam etme ıçın 
. t!tted· rıyetınde ol ugu- s:ık bir taraftan •ıcmlekeUerimlzl idareye, sarsılmaz karanmızı istinat ettirdiğimiz 

(ı lhr ır. Esasen evelce iki bir taraftan dn harp yapmıyo. devam· ede- sa~lam ve pratik prensipler hakkında bazı 
~lıt .... an ihtilaf, lnailtere'- ceğlz. d tafsilat verdim. Teknik müşavirlerimizin 
~., ""tYd "' . Şiddetle alkışlanan bu sözler en sonra 
'lİJt an ınuharebesıne" B. Çörçil bu husustaki mUznltcrelerln ge- hepsi. bu usullerin tatbikını tavsiye husu-

' İ)ley~~~ırnda bulunmaktan ıecck perocmbe gtlnU hafi celseye Wlk e- suıı.da müttefiktirler. 
~' ıty.._ aushütün büyümüş ve dilmesini teklif eylcmlııtir. Nihai zaferi kazanacağımıza büyük ümit-
li' '' 8"1h A k · h "dı"seler ler, makul ümitler vardır. Bütün domin -· .. teşebbüsüne sev- s erı a. 
~ Bundan sonra yeniden askeri hı\dlsclere yonları vaziyetten mufaso;alan haberdar et-

l ~a'"ek·ı· • sözU naltleden B. Çörçll ıkl hafla eve! ynp- tik ve onlarla mlişaveer ettik: dominyon -
t ll'ık 1 ının sözlerinde tığı bir ihtarı talıattur ettlrmııı ve demıa- lar başvekilleri b:ına en heyecanlı ifadele-
~~b· . olnn bir nokta da Ur ki: riyle mesajlar göndermişler, ve kararımı-

ıl\ı · o vakit Frans::ı.da her ne oluısu olsun 
la F müteakip söylediği İnglltcre'ııin ve Brito.nya ımprıratorluğU· zı tasvip etmişler, mukadderatımızı pay -
l lrı:.al nsa'nın askeri zif 1 nun kati azmi muharebeye devam etmek Jaşmıya hazır bulunduklarını ve sonuna ka
te. .. ı ler ' • l b ve icap ederse bu hnrlıi yalnız baı;ıımıza dar bizimle sebat edeceklerini beyan et -
~ l>llııı.lı: • c nan ya nı7. aşı· senelerce imtldat ettirmektir,. demiştim. mişlerdir. • 
Ç,lıl'Jıı.t ıhthnalini ileri sür- Bu husustu.ki azmimiz hiç bir tebcddUle R. Çörçll hllrb!n tnşlangıcındanberl BB· 

flrçil ,!!aaıdır. Demek olu • mll.ruz ka.lınıyacaktır. kert kazan" ve zayiat bll!nçosunu yaparak 
~ ' I" r B. Çörçll nutkuna u suretle devam et- "' 

el t ansa harbi" bagla- mlştır : &ıunları Ulıve etm1§tlr: 
f!ıı ~ ransa'nın döğüı ka- Bu son gUnler zarfında Fransa ne olan "MUteyakkız olmak ve kesif gayretler 

• tl'Qı. ı Sok Ümidini kesıni• mUııakale yollarımız üzerinde bulunan BB - yapmak içn güzel sebepler g5rUy9rum. Fa-
... '"' kerlerlmizden büyük bir kısmı yani har· kat bunların hlç biri paniğe ve Umltsl.zllğe 
n bin bldayetlndenbcrl gôndcrmiıı olduğllnıuz kapılmak için dc~lldlr. (nlkııılar). 

-~ıtfll.r'"dekilinin ıözlerjnde, 400 bin kl§lnln takriben 350 bini J;eri çekil· lngiltere ve Fran•a 
il mlıı bulunuyor. Ust tarafı fransızlarla , ) ~ h -

,>ii~İirıd an Yapılan ıulh te • beraber mevzii muvat!akiyetler kazanarak Franıa da ne o acagını enuz 
~G .. en bir serzeniş ma- muharebeye devam etmektedirler. bilmiyoruz. Muahede teahhüdatı-
·ı "or H · b" Bunlardan ba§ka, tüfek, mühimmat ve na tevfikan harbe devam etme-it' llıi;y • atta bir ığ ırar aa.ire gibi son dokuz ay zarfında F'ransİada 
~~ılt or. Çörçil Fransa'nın toplanmış olan harp malzemealnl ~o n - diği takdirde, franıız hükümeti 
ı di .. altında. bulunduğunu glltereye aldık. B. Çörçil bunu ~ütcaklp istikbalini israf edecek ve büyük 

~ L .ı"or. Ve iliıve ediyor: düşman letilt'lsına mukavemet içın 1ngll· §anaları geriye atacaktır. ltbu te· 
"ll."llr terenin ne gtbl kı.ıvetleri olduğUnu tahlile ' "b k 

. ~I~ "" fedakarlıktan sonra bnşlamııı ve dcmlııUr ki: ahhütlerden Fransayı ı ra etme 
1<1ı~ ""Prn Ll k k' k tl vaziyetinde olmadığımıza bük-
) ""lı"l a~ a bir fırsat a- lngiltere'nin elinde ı ut1e er 
ti " il b b b ·· mettik. İngiliz ve fransız tesanüt t~ Ilı~ o) era er, iz muca- Bugun" elı' m"ızde pek büyiık kuv.etlcr .. me.~.·- b .. h 1 B ç·· 
'tı- t ar k d d eyannamesını atır atan • or-
d llllrb• a evam e ece • cuttur. Bunlar bizim en iyi talım go.rmuş ·ı 1 • 

tıı. r .... 1 kazanırsak, bu za- y k . 1 bir mılyon çı §Öy e demıgtir: 
d .... a!d<crlerimizdir. e un arını 
~ .. arzlar d · ff d B · ın a Biz, bu adnda ve Drltanya lmparator-

i~ • a ıs 1 a e e - 250 bin olarak ıöstcrcbiliriz. u mı ar - lu~ında, frıınsız milletiyle arkadaşlık his-
, lıı • raımda mevzuu müdafaa için kaydolunmuş lcıimlzl hiç bir zaman kaybetmiyeceğtır;. 

... t:'l'~ıltere'nin kar,ılaştığı olan gönüllüler dahil değildir. B~ so~~n~u Şayet, Franan'nın çektiği ıstırapları çck
ıı "lla ~... ı· d bılecegımız mekllğlmlz 11'11.ım gelirse onun cesaretine • '1•:~, I il meydan muhare- kısma eline silan tes ım e e eri ,. d 

ı b't.r K etl şmeöe ga;ı.Tet e cceğlz ve eğer nihai za-

1 
•ti~ llgiltere meydıım mu- herkesi ithal etmi~ bulunuyoruz. uv e- ler gnyrctlerlmizl mllkıt!atıandırırea, ki\. -

, ~til'l llııı.k Üzeredit" yolun· rimizin çok yakın bir istikbalde mühim su- zancımıza lştlrlik edecektir. (alkıglar) 
l;1 e \'ec· b rette artmıı.sma intizar ediyoruz. Talim için Evet, hepsi lıllriyetlerlne yeniden kavuşa

·~ • lrı •1. ız İr aurette ifa- silah altına yeniden pek ı;ok insan celbede- caklardır. (alkışlar) Haklı olan talepleri-
~~ lrı!.11 12 Başvekili, Al • mlzin hiç birinden vıı.zgeçmlyeceğiz. Çek· 

J;."11~ .. ı te , ceğiz. ler. Polonyalılar, Norveçlller, Hollandalı-
~ l!~j d re yi İstit1lya le- Bundan başka dominyonlardan iki mü • !ar, Belçikalılar, da.valarını bizimkiyle 
\ 11 ll.dıı.~ en emindir. Faknt kemmel askeri kıta da İngiltere'de bulun- blrleştırmle olanların hepsi hUrlyetlerlne 
~~.de r arını müdafaa ede- maktadır. Bunlar da anavat~nın müdafaası- kavuşacaklardır. 
: ~'1:). et.1lıJ>heai yoktur. Bu iti- na iştirak edeceklerdir. Şü.rnsmı sarih. b!r lngiltere muharebesi bQ§lamak 
\ı ti~ 'b~b kL•vetler üç kısma surette söylemek isterim ikı, memleketımız üzeredir 
~~·d'ha. ı;.1,~ilyon iki yÜz bin d:ıhili için teşkil ve talim edilen fırkalar • Weygand "Frruısa rnııharebesl,. ismini 
• ~l a.ı. ah altına alınacak dan başka ecnebi memleketlerde harbctmek verdiği muharebe bitmiştir. "İngiltere mu· 
''"-._.ileri · l . üzere yalnız 12 fırkamız teslih edilmi~ bu- harebesi.. başlnmnk tizeredlr. Hırlstlyan 

"'\; .. ı_ ._ erıy e domınyon· · d ku a medeniyetinin 1 b b "te ıı; t l lunuyor. Bu miktarda harbın o z.uncu • )'aşaması onun a era er 
bir •ha ar. lkinciai, hiç yında Fr""sa'ya izamı teahhüt etmış oldu- bUtUn mUesseselerin idanıcsl, bUtttn lngillz 

a.ld b ı · .... hayatı, imparatorluğun hayatı hep ona 
~, ll.a O e u unan ın- ğumuz miktara tamamiyle mutabıktır. bağlıdır. Hltler, bizi bu adada öldürmek 

er.' ,ıf 'I~ ~~ '·. ÇÜncüsü de al • l ? veya harbi kııybetınck 10.Zım oldııA'Unu bl· 
li s ,~ı, bhne nazaran daha lngiltere'ye hüctlm o ursa • llyor. Ona kar§ı koymnğa rnuvnt!ak olur-

~~ 'l'le e.raher, Amerika'nın Bundan sonra Çörçil lngiltere'ye hilcum silk biltUn Avrupa lıUr olacak, dUnya ya§ı· 

1. tr iıtt"k • etmek lstiyen bir dıişmanm manız kala.ca.- yacak, gllneş arz Uzcrinde parlıyacaktır. . >,ı t. llı.ı .. 1 çe kuvetlenen d ti Dlişersek, Amerika d11. dahil oldug-u halde 
ıl '·1llı~ ı Uç kuvetle İngilte- f:ı müşkülatı tahlile başlamış ve eınış r dllnya, ve blltlln sevdlklerlmlr. yeni bir 
.ı "'h.. ll(end· • ki: korkunç karanlıklar devrinin uçurumlarına 
Y t• ~~. l'•" ını rnüdEıfaa et· k 1 kt B iki d b k•~anııkl•P ft • ı .... Al "Düşman deniz tarikiyle pek mühim u- yuvar tuıacn ır. e e u .... -· 

sB ~·ı Çıt\ d rnnnya'yı ı.ıağ i b' ha ifsat edilmiş bir fennin ıımşekleriyle daha 
·t!(-' ı d· e u'• • vetler nakletmek ve bunları daim ır rp menfur olacaktır. 

rl >· lh..._. • ınıt me'-·cut ol - d' u 
ıı • ~.-•qııtır F halinde tutmak mecburiyetinde ır. nu • Vazlfebnşına geçelim ve bilelim ki, do-

9 ~ 't ır i}"tıt ' akat burada tulmamak icabeder ki biz de bir ltaariye • mlnyonlar ve imparatorluk bin sene eUrer-
d~ lt-~fılld a vnrdır: Çörçil, ye malikiz. Musolini'ye, Cebclüttarık bo - se, bl!şeriyet şu r<o.atln en parlalt saat ol-
ııı' ı.! ~il an h b" k _ .. k duğunıı söyllyecektır ... e ·ı~ ~el 1 ar ın aza • ğa.zmdan serbest miirur hakkı v.erer~ . e-

~~ tıtlllcolt lllıı.rnasını Fran • mali tehalükle oynamak istediğı rolü ıfa 
t ı lııı:ı ,ı\J t~dir. Bu o!sa ol- etmesine meydan bırakmamakla pek mesut 
lt~'1ılh f ltıo.nya ve İtalya ile olurduk. Çünkil donanmamızın öğrenmek 
~~'ı lit, artlarına bir iyma istediği bir nokta vardır: o da, İtalyanla -
~ '\' ~·· rın ıon harbı umumt esnasındaki derecele-

tt t~l'i;. Unih•t ri aynı halde mi kalmıştır. Yok&a daha mı 
llıt t"'f l\ fi• le sulh şartları aşağı düşmüştür." 

11'1· ıt er'le Musolini d 
d.. 1\ tn ' B. Çörçil, Büyi,ik Britanya'nın bugün e-i~· "f.._,, eydan okuyan 

~ •ın. ··• ... na n"ız tarikiyle vukubulacak bir hücuma mu-
~ -::• l'• d kar•ı, fransız ·" b ı· 'lfl) '" o· " knvemet için harbıumumiye ve hat... u • 

Sl'•ltı "l'ıa· lllrt.ıdan doğruya, gun· kil harbin ilk aylarma nazaran dil.ha. çok 
l' 1 ıy e '- il 

~ lt ' ilgi! tlU anılmasını iyi bir vaziyette bulunduğunu söylemış ve 
~ ""e~lıiı.ı te~e'nin giriımek sözlerine şu suretle devam ctmi5tir: 
- t~ı &ilahrnucıı.delede elin- "Donanmamız beş altı bin kişinin gece 
'-ıtıı t~ iç· 1 olan ablukayı veya sisli bir havada İngiltere sahillerinin 

·. ~ltr llderı1'' Fransa'nın yar- her hangi bir noktasına ihracına mani ola· 
~ ~ltr tb'~aı~~· Acaba Fransa, bilmek iddiasında değiliz. Fakat, hafif teç-
11 '" ıı; tçin d"" k"" ·· hizatla beı fırkanın nakli 200 veya 250 va-

!l) ., ed , un u mut- .. . . B'' 1 b' k t" 
\ ~ l~lt Cc:ek ·? B d'" purla temın olunabılır. oy e ır uve ın 
İı •. ~~h• lrr lci l rnı.1 u ~ • nakline teiebbUs halinde ise donanmanın fi b·-... Yıı. ngı tere hu • . 
tıı-\iı1" birı· sulh Yllp:namak _ _:_ ____________ _ 

t ~ll 1-'l't ık teklif etrnııti. bir lisanla ifade etmiştir. Bu gazete 
., 'q'ttl ll~·d • .. ., b' l'k ı ,, tt- L • an a•uninı; bir demiıtir kı: "dun Fransa ı e ır ı -
~ll~l'ı de~ l~giliz zaferin • te muharebe ediyorduk. Yarm Fran

) ~· ve\~u_stefit olacağı- sa için yalnı% olarak mücadele ede
~)'ti dır ıngi1"7. gazete- ceğizJ" 

-ıı. diplomatik ~. S.· ESMEK. 

Amerikan devletlerinin 
ihracahnı tanzim 

Vaşington, 18 a.a. - Meseleyi diğer a • 
merikan hükümetlerine tevdi etmek üzere, 
nazırlar arası komitesi, g11.11> dünyasına ih
racat fazlalarını en müsait prtlarla ve müs
bet bir şekilde satabilmeleri sareleri hak • 
kında bir karar alacaktır •• 

Henüz tafsillit verilmemekle bet'aber, 
Birleşik Amerika'nın, amerikan cümhuri • 
yetlerini birleotirip, buğday, pamuk, öküz, 
kahve ve bakır gibi maddelerin flyatlarmı 
kontrol etmek üzere bir kartel tqkill için 
teşebbüs edeceğine dair emareler .mev -
cuttur. 

Salahiyettar mehafilin verdiği ma16mata 
nazaran, bütün ihracatçı memleketlerin his
sedar olacağı ve en fazla sermayesi Bir • 
]eşik Amerika tarafından verilmek üıere, 
"Amerikalar arası korporasyonu" ıeklinde 
bir teş~kkül vücuda getirilecektir. Bu te
şekkül, her hangi bir amerikan hükümetin
den hnvayici zaruriye maddelerini alıp 

mümkün olac en iyi ıeraitle satacaktır. Bu 
~ ~ı totaliter dovletlcrin, bil· 

Sovyet işgali esnasında İkinci Münih 't n s ra 

Riga' da bazı 
hadiseler oldu 

harp devam y r 

Londra, 18 a.a. 4 - Estonya'de ve 
Litvanyadaki Sovyet garnizonlarının 
takviyesi hadisesizce ikmal edilmiş 
gibi iörülmekte iken, D. N. B. ajansı 
Riga'da tezahürat olduğunu ve po • 
lisin müdahale ettiğini haber veriyor. 
Polisin istasyon, posta ve emniyet ö
nünde toplanan halka ateş açması Ü· 

zerine bir çok insan öldü ve yaralan
dı. 

. Kıtaatın, tank ve zırhlı teşekülerin 
de polise yardım ettiğini bildiriyor. 

D. N . B. nin verdiği malfımata na
zaran Oktiobrskaya Rcvolutim saf 
harp gemisi de dahil olmak üzere Sov 
yet harp gemileri Tallin limanına de
mirlemiştir. 

Romanya' da 
(Ba~ı I. incı sayfada) 

tiği anda yeni bir kabine teşkil ede-
bilecektir. 

Yeni teşekkül edecek olan kabine
nin kimlerden terekküp edeceği hu
susu. pek gizli tutulmaktadır. 

Kabinenin • toplantısı 

Bükreş, 18 a.a. - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Salı 1ı1abahı toplanmış olan nazırlar 

meclisi huzurunda, ba§vekil B. Tata
resko son beynelmilel hadiselerin 
doğurduğu umumi vaziyet hakkında 
izahatta bulunmuş ve bütün bu müd
det .zarfında siyaseti, cenup şarki Av
rupasında sulhun idamesini ve milli 
menafiin müdafaasını istihdaf eden 
Romanya'nın vaziyetini tayin etmiş
tir. Meclis gelecek içtimaını Bukov
nia'da Esrnazi'de yapacaktır. 

İkinci Münih 
(Bası ı. inci sayfada) 

trop, Kont Ciano,italyan genelkurmay 
başkan vekili ve alman genelkurmay 
başkanı general Keitei de BB. Hitler 
ve Mussolini'yi takip etmişlerdir. 

Halk B. Mussolini'yi şiddetle alkış
lamıştır. 

Führcr - Duçc mlil5katı QOlayısiyle 
ınerkez istasyonu, alman ve İtalyan 

bayraklariyle süslenmiştir. Bütün ıe -
hir de donanmış bulunıruıktadır. Bu -
gün bütün mağazalar kapalıdır. 

Münih: 18. a.a. - D. N. B. ajansı bil. 
diriyor : 

Saat J 6 da Duçe refakatinde Kont 
Ciano ve von Ribbentrop olduğu halde 
Prince Charles sarayından hareket e

Münih mülakah 

H itler v~ Musolini, ~eyahat et-
tiklerı zaman daıma tnyyn

reyi kullandıkları halde, Petain'in 
bir sulha ~arınak hususundaki son
dajlarından sonra, t:-enle Münih'e 
gelmişler ve dün sant 16 da birle
§erck akşam geç vakte, 19.30 a ka
dar müzakerelerde bulunmu§lar
dır. işlerin bu kadnr ağır alınma
sındaki sebep, şüphesiz, Frıınsa
daki alman ordulannın dnha çok 
ilerlemeııine fırsat vermek ve 
ondan sonra şartlnrı dnha kolay
lıkla elikte etmek olsa gerekt ir. 

Hitler • Musolini mülakatından 
sonra ne~redilen tebliğ iki devlet 
adı:ıını arasında teklif edilecek 
şartlar hakkında tam bir mutaba
kat olduğunu bildirmcktedir.Romıı 
radyosuna göre bu şartlar ağırdır. 
Fakat Frnnsa'nın şerefiyle telif 
ed ilemez değildir. Nevyorlı: rad
yosıınn göre de eğer Fransa §art
ları kabul etmezse, Almanya ve 
İtalya ona son bir darbe daha 
vurmağı kararlaştırmı§lardır. 

Harp devam ediyor 

B u tebliğden çok sonra aldığı

mız haberler, mütarekenin 
aktedilmediğini, hnttn, \Veygand
ın, ordularına muharebeye devam 
etmek emrini verdiğini bildiriyor
du. Dün akşam cephelerde fran
sız mfıkavemeti bütün şiddetiyle 
devam etmiştir. Demek Hitler • 
Musolini tebliğinden sonra Fran
sa, bu şartları, Mareşal Petain'in 
telakkisine göre, kendi şerefiyle 
mütenasip görmemiştir. O halde 
harp devıım edecektir. Çünkü 
Fransa, ancak fransız hariciye na
zırı Beaudouin'ın da söylediği 
veçhile, fransız bayrağının şerefi· 
ni kurtaracak bir sulha rızn gös
terecektir. Eğer nıunarebe bugün 
de devam edecek olursa, bu tak
dirde, Verdun kahramanı ihtiyar 
mareşal Petain'in, alman hücu
mundan çel<indiği için değil, ken
disini ve hükümetini dünya tari
hi karıısınc; ı mesuliyetten kurtar
mak için, Almanyn'ya son bir Ü· 
mit olarak müracaat ettiği daha 
çok anlaşılır. Çemberleyn ve Da· 
ladiye'nin Münih'i, bu sefer de 
sulhu kurtarmıyacak mı? 

Cör(il'in nutku .. 
derek Place Royale'<ie kain Führer'in -------
ikametgahına gitmiştir. İkametgahın f ransa'daki harp etrafında 
kapımnda Führer tardından karşılan- son aldığımız haberlerden 
mıştır. çıkarabildiğimiz mana budur. Ne-

MUzakerat, B. Hitler'in iş odasında tekim bunu vakayi de teyit etmek-
dernal başlamıştır. tedir. Bütün cephelerde franııız 

iki hükümet mutabık mukavemeti artmı§tır. Gerek Loi-
Mün:h; 18. a.a. - D. N. B. ajansı re' da, ve gerek §arkta Cray mın-

tet!ığ ediyor : takasında fransızlar alman hü-
Müuin'teki mü:akereJcri esnasında, cumlarına karşı şiddetle karşı 

r uhrer ve Duçe, fumız mütareke ta - koymaktadırlar. Bu takdirde Çör
tcbi :1akkında, iki müttefik hükümetin çil'in dünkü nutkunda, Franaa i
ataca~·.1 vaziyet hakkında mutabık kal- çin gösterdiği endişeler ortada. 
mışla• c:'1r. kalmıyacaktır. Filhakika ingi-

Fuh.er ve Duçe muzakereleri bitir- li:z Başvekili dün Avam Kamnra
miş <.lduklarından Miinih'i terketmiş - sında verdiği beyanatta, Fransa· 
)erdir. ya yapılan son birlik teklifini an-

Kararlar •erttir latmıı ve demiştir ki: 
Dün gece Amerika R. C. A. radyo "Fransa'da ne olacağını henüz 

istasyonunun verdiği maHimata göre bilmiyoruz. Muahede teahhüda
bu karar serttir. Şartlar kabul edil- tına tevfikan harbe devam etme
meı:se, Almanya ve 1taİya, son dar- diği takdirde. fransız hükümeti 
beyi vurmağı kararlaştırmışlardır. İstikbaJini fed;\ edecek ve büyük 

Roma radyosu, Münih'te tespit e- tansları geriye atacaktır. lıbu te· 
dilen şartların ağır olduğunu fakat ahhütlerden Fransa'yı ibra etmek 
Fransa'nın şerefiyle telif edilmez bir vaziyetinde olmadığımıza hük-
şey olmadığını kaydetmiştir. mettik!" 

Çörçil bundan sonra BüyÜk 
Britanya, mücadeleye yalnız ola
rak devam etmek mecburiyetinde 
kalırsa bundan diğer istilaya uğ
ramı§ devletler gibi Fransa'nın da 
istifade edeceğini söylemiştir. 

4 milyar dolarlık 

harp filosu ! 
Va,lngton, 18 a.a. - Bahri hnrekQt ve

!I amiral Start bugün, Amerlkn'ya hiç gö
rUlmemi§ derece munzzrun lıir deniz kuve
tl temin edecek olcı.n dört milyar dolarlık 
hBrP filosunun lnkl§a!ına dair koııgTeye 
bir program teklif ederek beklenllmiyen bir 
tavsiyede bulunmuvtur. 

Urguay'ı zaptetmek 
için askeri komplo 

Montevldeo, 18 a .a. - Royter ajapsı bil· 
diriyor: 

El Plata gazetcaı, ileri gelen almanla· 
rın tevktflertnden bahsederek, dahiliye na
zırının tekzibine rağmen, UrugUay'ı znp
tetmek için yapılan Mkert komplo hak
kındaki oaylaların doğru olduğuna inan -
malt için sebepler mevcuttur demektedir. 

hassa Almanya'run, takas usulil fizerine 
mUatenit programına karşı milcadele et • 
mektir. 

Bu korporasyonun yapacaiı muamelele
rin ekserisinde zararla knrşılaoacağı pek 
muhtemeldir. Binaenaleyh bu plSn, Birleşik 
Amerlka'nm bazı amerikan hüküm.etlerine 
yapacatı bir yardımdan föarettir, 

flandres ricah 

Ç örçil'in nutkundan yeni bir 

hakikat daha öğreniyoruz: 
o da FJnndres meydan muharebe
sinde ve bunu takip eden ricatte, 
yalnız alınanların kahir ve üstün 
kuvetlerle muharebe etmeleri a
mil olmamış, belki, Sedan gediği 
açıldıktan sonra frnnsız kuman
da heyeti Ffandres'daki askerleri 
geri çekmemekle bir' hataya snp· • 
mıştır. İngiliz Başvekili bu söz
leri, franıız meydan muharebesi
ne niçin çok az, yani a§afı yuka
rı 3 İngiliz fırkasının iştirak etti
ğini anlatmak ıçın söylemiştir. 
Yoksa, Çörçil'in sözlerinde hiç bir 
iğbirar hissi görülmemekte ve o, 
41§imdi olan oldu, İstikbale bnka
hm" diyerek mesuliyet araınağı 
tarih~lere bırakmaktadır. Çör~-

in Flandres muharebeleri hali• ' 
kındaki bu mütnlcalarını, k1ral 
Leopold'ün teslimiyeti günü söy
lediği sözlerle lmrşılaştınrsıık, iki 
hükümet arasmda ta o zamandan· 
beri ufak e.nlasmazlıklar olduğu
nu görürüz. Filhakika Rcynaud· 
nun, kırat Leopold'ü ihanetle İl· 
ham ettiği gün, Çörçil bu hususta 
bir fittir serdetmek için vaktin 
dnhn çok erken okluğunu söylü
yordu. 

lr.giltere'nin azmi 

S imdi vaziyet odur ki, İngİI· 
- tere, Fransasız da olsa har• 

be devam edecektir. Çörçil yeni 
başlıyacak olan Büyük Britanya 

•meydan muharebesi için her §eyin 
hazır olduğunu &Öylemektedir. İn· 
giltcre'nin büyük bir bahriyesi 
vardır. Ve nlmanlar fngilterc'ye 
asker çıkarmak te§ebbüsünde bu • 
lunurlarsa, bu en ~iddetli muka· 
vemetle kar§ıla§acaktır. Büyük 
Britnnya bu hususta "itün tedbir
lerini almış bulunmn!t tadır. Çö!'e 
çil 1n1'iltere'nin a~mini §U cümle· 
lerle hulasa ediyor: 
"Şayet Fransn'nın çektiği ıstı• 

rabı çekmekliğimiz lnzımgelirse, 
onun cesaretine erİ§meğe gayret 
edeceğiz!" 

Çörçil'in nutkundan sonra harp. 
te yeni bir devrenin ba§lıyacağına 
§ahit olacnğız ! 

Macarisf an' da 

Bütün bu hadiseler olup Ut er

ken, orta Avrupa'dn tesa• 
düf edilen bazı kımıldamalara 
İ§aret etmeden geçmiyelim: Ma· 
car hükümet partisine mensup bir 
heyet Pe§te'de Almanya ve İtalya 
elçilerini ziyaret etmiş ve bu mÜ• 
nascbetle mihverin bütün cıvata• 
larını etlerinden geldiği kadar, 
g•üçlerinin yettiği kadar yağlama· 
ğa gayret etmiştir. Heyet namına 
söz söyliycn bir zat, Macarİs• 
tan hakkında "gayrimuharip" Si• 

fntını kullnnmıştır. Macarların 
gayrimuharip olduklnrmı söyle• 
meleri yeni bir hndisedir. Çünkü 
gayri muhariplik bitarnflıktan 
muharipliğe giden yol üzerinde 
bir soluk alma mevkiidir. Macar 
heyeti reisi Versay'ın yırtıldığm .. 
dan bahsederken Trianon mua• 
hedesinin de aynı akıbete uğrıya
cağından emin olduklarını söyle
miştir. Alman elçisi cevabında, 
Avrupa nizamının, mncar milleti· 
ne de yarıya.cağı ümidini ızhar et• 
miştir. Macaristan'a yanyacak 
nedir? Macarların istekleri ne
dir? Trnnsilvanyal 

... 

Bulg risf an' da 
• 

Bu mesele ile alakadar iki ha· 

vndis daha knydedelimı 
Bulgar hariciye nazın Popof hal· 
ya'nın Sofyn elçisini kabul ederek, 
demiştir ki: 

"Bulgar hükümcti ve butün 
millet Duçc'nin çok defa beyan 
etl~i;i veçhile, beynelmilel 1tdalet 
prensiplerine :niistenit bir Avru
pa'nın sirttıs'ndcn doğacak cıları 
dünya .. azıvctinin bugünkü tari
hi istihalesini derin bir sempati ve 
hudutsuz bir itimatla takip et
mektedirler.'' 

Romanya' da 

(" imdi bütün bunlarla alaka-
kndar olarak başka bir ha

diseye bakalım: o da rumen ka
binesinin istifa etmiş vaziyette bu
lunmasıdır. Zaten mareşal Petnin
İn sulh teklifler ini yaptıfı gün na• 
zırlar, tarihsiz bir istifa vermişler 
ve bu suretle kırata bu kanşık 

dünya vaziyetinde daha serbestçe 
hareket imknnları temin etmişler
dir. Şimdi bu istifa k~ğıtlarma ta· 
rih atmak kalmıştır. 

M tırlard drr ki, bundan bir 
müddet evci de, baba tnrafından 
bir İskoç ailesine mensup olan Ga
fenko, sıhi sebepler dolnyısiyle 
hariciye nazırlığından istifa et
mi§, sonra kendisinin bnşkn mü
hinı bir yere tayin edileceğinden 
bahsolunmuştu. Halbuki Cafenko 
bir yere tayin edilmedi. Ve kabi
ne, Almanya'yn daha müteveccih 
bir §ekilde kaldı. Şimdi yeni te
şekkül edecek rumen kabinesinin 
rengi ve §ekli, Romnnya'nın haki· 
ki rengini ve İstikametini tayin e· 
decektir. 

Mümtaz Faik FENiK 



-4- ULU~ 

A an resmi tebliği 
Führer'in umumi karargahı, 18 a.a. -

Alman orduları başkumandnnlığının tebli
ği: 

Frıı.nsa'nın askeri felaketi, durmadan 
yaptığımız takibin tazyiki altında genişle

mekte devam ediyor. 
Caen ile Mans arasında bir çok noktada 

Omc geçilmilitir. Orleans'ın garbında Ne . 
vers'e kadar ve bu şehrin cenubu ı;arkisin
de Loire'a varılmıştır. 
Ayrı bir tebliğle bildirildiği g:bi seri 

kıtalar, fransız silah endsütrisi merkezi 
Creusot'yu işgal etmiş, Belfort kalesini al
mıştır. Dijon kalesi muhı:ı.rclıcsız duşmüş-

tür. ' 
Bir alman müfrezesinin cUretkar bir çe -

\•lrme hareketi neticesinde Mctz teslim ol • 
rnıya mecbur olmuştur. Maginot hattının 

Thionville şehriniı1 iki tarafında halil mu
kavemet eden mıntakalarına Metz şehrin -
den arkadan hücum edilmiştir. 

Sarrebrück'un cenubunda Mıı.ginot hattı 

üzerinde açılan gedik, Rhin - Marne kana -
ima kıı.dar genişletilmiştir. 

Yukarı Rhin'de hücum devam etmektedir. 
Burada Vosges istikametinde ilerliyoruz. 
Colmar alınmıştır. 

Dün, 100 binden fazla esir almmıstır. El
de edilen ganaim müteaddit frıı.nsız fırka

larının ve müteaddıt kalelerin teçhizatıdır. 
Hava kuvetlerimlz. geri çekilen düemana 

karşı hücumlarına devam etmiştir. 
Loire mansabında düşman nakliye gemi

leri bombardıman edilmiştir. 9 vapur bat
mış, diğer müteaddit vapurlar ciddi ha.sa
m uğramıştır. 

17 haziran &:ecesi, ingillz havu ku~ :tleri, 
şimal ve garbi Almanya'nın gayri askeri 
hedeflerine knrşı htlcumlarına yeniden baş. 
lamıştır. 

Düşmanın hava zayiatı, dün 5 tayyare i
di. Bir alman tıı.yyaresi kayıptır. 

İta yan resmi tebliği 
Roma, 18 a.a. - İtalyan askeri kuvetleri ! landı. Palermo'da, avcılarımız havalanır 

ıımumi karargahının altı numaralı tebliği: 1 havalanmaz duşman teşekkülleri kaçtı ve 
Hava kuvetlerimiz dün Malta'nın, Kor- hiıcumdan sarfınazar etti. 

aika'nm ve Tunus'un deniz üsleriyle tayya. Alplerde keşiUerimiıin faaliyeti artıyor. 
re meydanlarını bombardıman etti. Bir ha- Şimali Afrika'dn ingiliz kuvetlerine kar-
va düellosunda bir İngiliz avcı tayyaresi 111 kara, deniz ve hava harekatı, lehte neti-
düııilrlildü. celerle tanı inkişaf halindedir. 
Düşman hava kuvetleri daima tek tayya- Şarki Afrika'da Kenya ve Sudan'daki in-

re ile ve gece olmak üzere bır kaç akın yap. giliı üslerine karşı, şayanı kayıt neticeler
makla iktifa etti ve ı;ehirlerle kırlar ıize - le tayyare faaliyeti olmaktadır. Yerde bir 
rine bombalar attı. Sasone'da sivil halk a. kaç tayyare imha edildi ve tesisat hasara 
rasında bir ölü ve bir kaç yaralı vardır. uğratıldı. 

Cagliari'de düşman akını, tayyare meyda - Diradua'dıı demiryoluna karşı düşman 
nında bir kac; hangarı ha.sara uğrııttı. Han tarafından yapılan akınlar tesisata bir par-
cıırdan altı asker öldü ve 30 kadar yara ça zarar vermiştir. 

Fransız layyarelerln'n y~pflğı bir hücumda 
• 

T orino endüs :ri merkezi 

tanıamiyle tahrip edildi 
Londra, 18 a.a. - Nevyork Natio

nal Broadcasting radyolarının fransız 
radyosundan aldığı bir haber, fransız 
tllyyarelerinin yaptığı bir hücum ne
ticesinde, bütün Torino endüstri mer
kezinin tamamiyle tahrip edilmiş ol
duğunu bildirmektedir. 

1ngilizler 100 italya11 tayyaresini 
tahrip ettiler 

Kahire, 18 a.a. - Selfihiyetli bir 
menbadan alınan haberlere göre. dün, 
Libie'de harekatta bulunan müttefik 
kıtalar iki yüzü İtalyan olmak üzere 
600 esir almışlardır. 

İtalyan üslerine yapılan baskınlar -
da İngiliz teyyareleri yüz tayare tah
rib etmişlerdir. 

İnsan ve balzeme itibariyle ingiliz 
ve mısır zayiatı pek ehemiyetsizdir. 

ltalyan müstemtclıelerinde 
Kahire, 18 a.a. - Dün İngiliz bom

bardıman tayyareleri Eritre'de. Mu
savva üzerine yeni baskınlar yapmış
lardır. Brr benzin deposunda yangın 
çıkarılmış ve tesisat hasara uğratıl

mıştır. 

Asmara ve Gurra bölgesinde yapı· 

ian birçok istikşaf uçuşları mühim 
rru:.lı1mat istihsaline yaramıştır. Bir 
müdafaa karakolu tahrip edilmiştir. 
Ncghelli'de yerde bulunan İtalyan 
tayyareleri bombardıman edilmiştir. 

lngiliz avcı tayyarelerinin 
faaliydi 

Londra, 18 a.a. - Hava nezareti 
tebliğ ediyor: 

Geçen gece, İngiliz avcı tayareleri 
Fransa'nın şimali şarki sahili üzerin
de iki düşman bombardıman tayyare
si düşürmüşlerdir. 

Romanyadaki italyanlar 
Bükreş, 18 a.a. - Stefani ajansın

dan: 
Yetmiş senedenberi Romanya'da 

Tuna mıntakasında yerleşmiş olan 
600 italyan muhaciri, orada "Cataloi" 
adında bir komün vücude getirmiş

lerdi. Şimdi bu muhacirler, İtalya'ya 
gitmek üzere Romanya'dan ayrılmış
lardır. İtalya'da "Agro Pontino"da 
"Pomezia" adındaki yeni komüne yer
leşeceklerdir. 

- Benim, Kontun ziyaretinden haberim yoktur. Di
ğer meseleye gelince, bunu nereden ve kimden duy • 
dunuz ? 

Herkesin m~rakı 
Fransa 
ne yapıyor? 

(Başı 1. inci s_aylada) 

fakat ana vatanda mukavemeti de
vam ettirmek imkansız olduğunu 
görmüşlerdir. Bununla beraber, ge
ne aynı kaynakların haberlerini tek
rar ediyoruz, hükümet fransız şere
fine, fransız istiklaline ve fransız 
haysiyetine halel verecek hiç bir 
teklifi kabul etm~k niyetinde değil
dir. Eğer Almanya'nın cevabı aksi 
olursa, Fransa, imparatorluğun geri 
kısımları Üzerinde sonuna kadar 
mücadeleye devam edecektir. 

Aldığımız bu haberleri şöyle bir 
hükme bnğlıyabiliriz: FranH, ne o
hırsa olsun bir sulh istemekte değil
dir. Fransa, ana vatanda mukave
meti devam ettirmek mümkün oldu
ğu kanaatinde de değildir. Fakat 
Fransa'nın tahliyesi ve istiklal har
binin annyurd dışında devamı için, 
tarihte misli görülmemiş olan böyle 
bir fednknrlığı mazur gösterecek 
delillere istinat etmek lazımdır. Bu 
deliller de, ancak, Almanya ve ltal
ya'nrn sulh tekliflerinin kabul edil
mivecek mahiyeti olabilir. 

Fransız kaynakları, birçok şayia
lar ve telkinler yapıld•ğı bugünler
de, meselenin bu hakikatlerini an -
lntmağa bilhassa ehemiyet vermek
tedirler: yani mutlak bir teslimiyet 
defi!, fransı:z şeref, iı:tildiil ve hay
siyetine uygun bir sulh mümkün o
lup olmadığını anlamnlc, ve Franııa
yı tahliye ederek İmparatorluk top
raklarında mücadele etmek ıçın 

böyle bir kararı haldı gösterecek 
delillere sahip olmak! 

Hadi~elerin aürati odur ki belki 
olrnrlarımız bu mülnhazalarla bir . 
likte her §eyin şu veya bu şekilde 
haJJolunmak Üzere olduğunu bildi
ren havadisleri de okuyacaklardır. 

Muhakkak olan bir şey varsa, o 
da, nüfusu 500 milyona, • ve bunun 
içinde beyaz nüfusu 70 milyona ya
kın olC\n İngiltere imparatorluğu -
nun, r' :zler hakimiyetine, kendi 
kuveth..: ine ve kaynaltlarma. ve A
merikan yardımına İstinat ederek, 
Fransa'h veya Fransa'sız harbe de
vam edecek olduğudur. 

Falih Rıfkı ATAY 

lzmir' de haaad 

İzmir, (Hususi) - Tütün ekimi bu sene 
sona ermiş gibidir. Buğday ve arpa mah -
sullerlnde bereket göze çarpmaktadır. Ha
snt başlamak üzeredir. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 - 17,30 ve 21 de 

Şahane melodi 
Grace Moor ve F ronchot Ton 

16 ve 19 da 

Coşkun süvari 
PARAMONT dünya haberleri 

İngiliz seferi heyeti 
Fransa' dan nakledildi 

( ___ 
T'ORKİf 

--< Rodyo Dl!Uz.)'on ~~ 
TÜRKlYE Hadyosu - .ı\~~ 
----( Dalga uzun• ~ Londra, 18 a.a. - Gece, ingiliz se

feri kuvetlerinden büyük bir kısmı 

Fransa'yı terketmişler ve İngiltere'
nin garp limanlarına. gelmişlerdir. 

Bunlar, balıkçı gemileri dahil her 
cins küçük gemiler tarafından nakle
dilmişlerdir. Bu askerler Paris'in ce
nubu S?arbisinde harp etmişlerdi. 

lngiltere'de alınan tedbirler 
Londra, 18 a.a. - İngiliz makamla

rı düşman istilası takdirinde tatbik 
edilmek üzere halka bir talimatname 
tevziine başlamışlardır. Bu talimatna
mede ezcümle, halkın yollarda izdi
hamlara mani olmak için hükümet ta
rafından emir almadan evlerini ter
ketmemeleri tavsiye edilmektedir. Zi
ra bu izdihamlar Belçika'da ve Hol-

londa'da düşmanın işine yaramıştır. 

Paria'te vaziyet 
Bern, 18 a.a. - Yabancı gazete mu

habirleri alman işgali altında Paris'
in sükünet ve vekarını muhafaza et
tiğini ve abidelerin masun olduğunu 
ve halkın maddi bir sıkıntı çekmedi
ğini bildiriyorlar. Şehrin iaşesi te
min edilmiştir. Amme hizmetleri yo
lundadır. 

/ngiltere'de askere alınanlar 
Londra, 18 a.a. - Harbiye nazırı 

Eden Avam kamarasında atideki be
yanatta bulunmuştur: 

Silah altına davet ölçüsü, kuvetle 
süratlendirilmiş ve son beş hafta zar
fında, senenin ilk dört ayındakinden 
daha çok kimse askere alınmıştır. 

1648 m. 182 Kcs.ıı:ıtl p 
81. 7 m. 9t6!> Kes./ ;!O P 
ııı.H m. H'ıl9!'> Kes./ :zO 

1 ÇARŞAMBA: 19.6. 

-'e~e! ~ 12.30 Program, ve roC'll"-' 1 Urt 
12.35 AJaııs ve metc:orol~~ 
12.50 Muzik: muntclıf şa 0 
1330/14.00 Muz ık: kuçuJı: l~ 

Necip Aşkın). ı:ıı lta.a. 
ı - V. katman - ııı 
2 - Fraıız Abt • ot ~ 
ve ninni. ft ~I 
3 - .t>russelmııns • ,r ı 
4 - J. Strauss - ıtı11~cı 1 llıe 

ıs.oo Program, ve ınemıe 1 ı ı'.:_ak 
18.05 Muzık: dans mu:ı:ııPrı ~ 
18.30 Muzık: halk tur ... uıe 

ve SadJ Yaver Jt.tJtl!I ce 
18.40 Muzik. Çalanlar: 

Fahri Kopuz, ızzet~ıııl' 
N. Seyhun. Okuyanİi 
ı - .... - kurdıh ~ 
ne siyah gozlerinın (11-

Fransszlar harbe devam ediyorlar 

2 - Artakı Can - kil• 
(Yetmez mi tukcnıtıer4 
3 - Arıf bey • J.-U 
(Gurup etti guneş)• 
4 - 'J anburi Ali el. • 
kı: (feryada ne hace~ 
5 - Arif bey - ı.-u 
Düııer mi şwuna). ·µ (B,.~ı 1. inci sıwl:ıda) 

kert şunlnrı söylemiştir: 
Muharebe devam ediyor. Dört ordu al

man ilerleyişine knrşı lrnymaktaclır. 
Kıtaatımız Ron dcnce yorgundur. l<~a -

kat bulundukları nfızlk vaziyette cesaret
le dövUıımlye devam etmektedirler. 

Disiplin ! 
Bordeaııx, ıs a.n. - Fransız hliktimeti, 

nllfusu 20 binden !azla olan ş<'hlrlenn a -
1,ık şehir olduğtınn ve blnn"n:ıleyh bu şe -
lılrlerln muharebe ve bombıırdım-ınlara 
knrşı masuıılyct arzecl ceğ!ne dair bir ka
rnr ittlh:ız etmiştir. 13litlln memurlar va
zlfcl"ri b:ışındo bulunacaklardır. 

Fransız sözcilsU beyanatına şu suretle 
devam etmiştir: yaşadığımız kedrrll ve 
mllhim saatlerde intb:nm Frnıısa'nın haya
tının esns şn.rtlnrıdır Ben konuşurken or· 
du harp etmelctedlr Onlara disiplinli ve sa
kin bir geri temin edelim. Fransa ynoıyor. 
Fransa ynoıyncaktır. 

lngiltere ile beraber harbe devam 
edecek fransız kumandanları 

Amerika R. C. A. radyo&unun 
gece 22 de verdiği malumata gö
re Fransa'nın Suriye kuvetleri 
Ba,kumandanı General Mitte) 
Hauser ,,.e Afrika'dnki fransız 

müstemleke idareleri kumandan
ları İngiltere ile beraber harbe 
devam edeceklerdir. • 
F ransı.z ordusunun vaziyeti 

• 
Londra, 18 a.a. - Fransız radyosunun 

&pikeri Almanya'nın mare~l Petain'in de -
marfjına henüz cevap vermediğini dün ak -
ıam geç vakit bildirmekte idi. 

Spiker, İıon günlerde devamlı hiç bir 
cephe mevcut olm!ldrğını söylemifjtir. Fran
sız orduları biribirinden derin gediklerle 
ayrılmıs dört grupa bölünmüş ve bu sure~
le alman mııııevrasıııa kurban gitmek teh -
ilkesine mııruz bulunuyordu. 
Aşağı Scine nehrinin garbında ve Evre -

ux ile Chartres'in garbında İngiliz kuvet -
!erine mensup unsurlar ve bir fransız or -
dusu Laigle. la Ferte - Vidame ve Chateau 
dun bölgesi dahilinde ricat etmektedirler. 
Fransızlar burada bir kaç defa mukabil 
hücumlarda bulunmuşlardır. 

Paris için setir vazifesi görmüş olan 
Loire ordusu Loir'a kadar muntazam bir 
şekilde ricat etmiııtir. Almanlar Loir'e neh
rini geçememişlerdir. 

Üçüncü harekat sıı.hnesi beş altı gün evel 
Tarderois ve Champn.gne'da fransrz cephe
sinin linkıtaatı üzerine hasıl olan sahnedir. 
~imanlar sabaha doğru doğuya ve batı ce
nuba doğru yukarı Sei'e kadar uzanmışlar
dır. Almanların vardıkları en ıon noktalar 
Nevrcs'in şimali ve Dijon'dur. Seinc nehri 
Gray'ın üstünde geçilmiştir. Maginot hat-

tı çevrilmiş ve bu hattaki kıtaatın çok bÜ· 
yiı:C bir kısmı çekilmiştir. Geri kalıuı kıta· 

at muharebeye de\•am etmektedir. 
Alpler cihetinde fransız ordusu vaıiyeti

ni tamamen muhafaza etmektedir. 
Fran~ız hava kuvetleri adeden dun vazi

yette olmasına ratmen henüz kudretlidir. 

Bordeaux bombardımanı 
Nevyork, 18 a.a. - Columbia Broadcas· 

ting Company'nin Bordeaux mümessili mu
hacırlerle hrncııhınç dolu olan Bordeaux'da 
gece bir alarm işareti verildifini bildi

0

riyor. 
Hava müdafaa topları faaliyete geçmistir. 

Gene aynı muhabit şunları ilave ediyor: 
Halkın düşündüğüne göre, almanlar fran

sızları İ7.aç etmiye mümkün olduğu kadar 
devam ederek istedikleri gibi bir sulha mu
vaffak olmak istemektedirler. 

Teslimiyet bahis mevzuu değil 
Berlin, 18 a.a. - Stefani: Petain tara • 

fından Almanya hükümetine tevdi cdiler 
notanın muhteviyatı hakkında Berlin malı 
fillerintle beyan edildiğine göre bu nota 
bir istimznc; mahiyetinde olup, bir teslimi
yeti ifade etmemektedir. 

Bu nota mutat diplomasi yolu ile, muha
riplerin menfaatleriyle meşgul olan devlet
ler vasıtasiyle g-öntlerilmiştir. 

Ortada bir teslimiyet mevzuubnhiı olma
dıgı için askeri harekat devam etmektedir. 

Berlin'de alman cevabi notasının muhte
viyatı hakkımla sarahatle hiç bir ~ey söy
lenmemektedir. 

Musolini ile Hitler'in askeri ve siyasi 

19.00 Konuşma (dış politl e; 
19.20 Muzik. Çaıanlar: RUJ~-

det Kozan, V ecıhe· 
Rıza Thsıkan. f1' 
1 - .Muhayyer peşre 
2 - Arif bey - 111 
(Humarı yok bozu~ 
3 - Suphi Zıya - ııı 
(Titrer yüreğim). 
4 - Tan. Alı cf, - ııı 
(feryada ne hacet)· <f!. 
5 - Halk turkusti: (P• 
6 - Halk tiırkilsiı: ~ 

19.45 Memleket saat ayart• 
teoroloji haberleri .. 

20.00 Muzik: fasıl heyetı. 
20.35 Temsil. 

.. ı!I 
21.30 Radyo gazetesi (MU 

nik tarafından). ·ıııb 
21.45 :Müzik: riyaseti eli 

(şef: İhsan Kunc;er».ıır 
1 - Brykal: Ttirk s 
2 - Drıgp: Arlöketl 
balesinden serenııd. 

.. ~e 
3 - Dizet: Vato.n u ç 
4 - Kalman Prenses 

1 tinden müntehap pıırC 
22.30 Memleket saat nyar1•,.ı: 

riı ziraat, esham - (ı 
yo • nukut borsası l 

22.50 Müzik: cazband (Pi· 
23.25/23.30 Yarınki progt'~ 

*"'"' ı) 
--C İNGİLİZ RADfO 

İNGİLİZ Radyo ŞlrJ;etlııl~ 
Broadcaatlng Corporatton~ 
lerde haber ne~rlyatı pro,, 

Ankara 

sahalarda tahaddüı eden yeni vaziyeti iyi- T'ORKÇE 
Saatiyle 
21.10 

ce tetkik edecekleri muhakkaktır. İNGİLİZCE 

Franaa çocuklar'ın katliamına 
mani olmak iatemif 

.. .. 
" Nevyork, 18 a.a. - NaUonal Broad- ,, 

castlng kumpanyası tarafından transız hU- ., 
kUmetl radyosunun mevcesl üzerinden ya- FRANSIZCA .. pılan neırlyatta spiker, eunları söyleıniı -
tir: 

8.15 
11.00 
ıs.so 
15.15 
ıs.oo 
20.00 
28.45 
14.15 
23.00 

Fransanın sllMılarını teslim edeceğini s.Jl'~ 
söylemek katıyen yanlıştır. Fransa Al- bugünkü neşriyatında PsP ~ 
manyadan yalnız hangi şartlar dahilinde l '(leklll Valcrlo'nun fransıı 1! 
frnneız çocuklarının kaUl!mını durdurma- kUmetıeri arıısında muta\'~~ 
ğa muvafakat edeceğini sormuştur. İşte receğlnl söylemiş ve bU ti 
bu sebepledir ki Fransa, kabinesini tadile yakında vnzlyetimlzl ötre 

tavasmt 

karar vermlgtir. Fransa, tasavvurlarının tir. ~ 
ancak yeni bir kabine ile tatbik edilebile- Frans lk rf bir ıccrt 
ceğlne hUkmetmiıtır. nın fı~ 8P bl e ' Ih ıcabııl 

Fran•ız •elirinin Ruzvelt'le teb~~e :t:ırmı; !~ demişti" 
temasları Memleket şerefsiz şıı.rtl~ 

VS§lngton. 18 a.a. - Fransız sefir Con- ğe, veya milletimizin ın~ 
te de Daint Quentln Ruzvelt'le yarım ıınat nl terketmeğe ve yııhut ııdl' 
görllşmilştUr. ııatmağa kntiycn rru:ı değ 

Sefir ziyaretinin maksadını bildirmek- Istırapları her ne oıurS' ~ 
ten imtina etmiş ve mUllkatın kendi tale- den evel gayri muhnrtpıct;.-ı 
bl Uzerlne vuku bulduğunu söylemekle fk- fi için askerlerlmh:ln yaP:_,:-
tita etmiştir. tııı>· 

ltalya ile Fran•a arasındaki kJndeki mllcadeleyi dtlş rtı'' 
Fransiz radyosunun ~ p 

göre, transız kabinesi b~ııı; 
Bordeaux, ıs a.a. - Fransız radyosu Petain'in riyasetinde toP 

. '° Madam ki; iki samimi arkadaş gibi dertleşı> 
ribirimizden hakikati gizlemiyelim. . i ~ 

Göz göze geldiler. Bakıştılar. Birden ilc•
5 

dü. ,t. - Bu sabah, annemle babam konuşuyorlardı. Babam 
fena halde sinirlenmiş. Namuslu ailelerin oturduğu bir 
apartımanda, böyle bir kadının bulunması rezalettir, 
diye bağırıyordu. Hem başka daire y::>kmuş gibi tam da 
yanımızdaki daireyi tutmuş diye söyleniyordu. An • 
nem, başkalarının işine ne diye karışıyorsun, sar.a bir 
zararları var mı dedi. Babam, büsbütün küplere bindi. 
Ben, o kadına gösteririm. Bu apartımandan kapı dışarı 

. . Ya.zan· Mihaly FOLDI Türkreye rcviren: F. Zahir TOROMKONEY 
ettırmesıni bilirim, diye tepindi durdu. • :r :r 

.1 -33-

Vakit epeyce geçmişti. Kalktılar. past r' 
çıkarlarken Vilmoş, Gizella'dan ailesinin~~' 
turduğunu sordu. Genç kız, bu suali du}'P""' ~ 
yaparak cevap vermedi. Vilmoş, bu sualiY1~ııtl' 
zın kalbindeki bir yarayı deşmiş olacağını \ 1 

düşünerek üzüldü. Öyle ya, belki de; aıı1\1 
çoktan ölmüşlerdi. Fakat~ sokağa çıktı1'111 

merakını yenemedi. Sualini tekrar etti: 
Gizella, bütün mevcudiyetiyle isyan etti : - Evet. Biri on dokuzuncu asrın bir tarihçesi ola • 
- Bu yalandır 1 Ablama iftira ediyorlar 1 Annen, cak. Diğeri ise. tarihin en mühim asri olacağı muhak -

baban aldanıyorlar ı Maria'yı apartımandan kapı dı . kak bulunan yirminci asırdan bahs~decek. 
tarı ettirmeğe ne hakları var ? - Bravo 1 Sizden küçük bir ricada bulunacağım. Pi-

Birkaç gün sonra Gizella, Kont hakkındaki isnatları yesin yazılmış kısmını bana okur musunuz ? 
reddetmekte israr eylemekle beraber, ablasının Mösyö - Memnuniyetle.. Yalnız, sokaklarda dolaşmaktan 
Maksi ile münasebeti olduğunu itiraf ettı. vaz geçelim de, bir pastahaneye girelim. 
Vilmoş. uzun bir zaman ağzını açmadı. Yan, yana hiç İlk rast geldikleri küçük bir pastahaneye girdiler. 

konuşmadan yürüdüler. Gizella, üşümeğe başladı. Ar· Kenardaki masalardan birine yerleştiler. Bugün altıncı 
tık eve gitmek istiyordu. Vilmoş, heyecanle genç kızı defadır bulu~uyorlardı. 
kolundan tuttu. Sorguya çekti. Vilmoş, bir sigara yaktı. Büyük bir adam pozu 

Gizella'nın. daha fazla komedi oynamcığ;;. tahammülü alarak an1atmağa devam etti: 
kalmamıştı. Bildiklerini olduğu gibi anlattı. Maria'nın - Şimdiye kadar bir çok şeyler yazdım. On beş 
ne kadar kalpsiz ve menfaat peşinde koşan bir insan ol- hikayem, elliden fazla şiirim var. 
duğunu bütün çıplakliğiyle ortaya koydu. Hayatta yu· - Bunlar nereden çıktı? 
varlanmış ve büyiik tecrübeler görmüş erkeklerin bile Vilmoş, öfkeyle başını salladı: 
onunla baş edemediklerini, elinde bir cyuncak haline - Henüz hiç birini neşredemedim. Bir çok tabıla-
geldiklerini izah etti. Ve Vilmoş'a, ayagını denk alma· ret, gazete idarelerine baş vurdum. Gazeteciler çok ga-
sını, onun peşini bırakmasını, aksi takdirde büyük bir rip insanlar. Yeni bir şahsın yazı aleminde türeme-
felakete sürükleneceğini söyledi. Çalışmasını, tahsili- sini istemiyorlar. Genç fikirlere karşı cephe alıyor
ne devam etmesini, başladığı piyesi bitirmesini tavsiye lar.Tabılara gelince; bunlar da para kazanmak sevda
etti. sında ... Bu sebepten getirilen yazıların mahiyet ve 

lş edebiyat safhasına dökülünce Vilmoş'un dili iö - kıymetinden ziyade imzasına bakıyorlar. Eğer tanın-
züldü. Ağır ve ciddi bir tavıral konuşmağa başladı : mış bir imza ise mesele yok. .. Fakat, altında tanın-

- Hakkınız var. Çahşmahyım. Bir a::ı e\·el piyesi bi- mamış bir imza gördüler mi, yazı isterse bir şaheser 
tirip, yazmağı tasarladığım iki büyük kitaba da başla· olııun, yüzüne bile bakmıyorlar. Bu iş etrafında şim-
mahyım. diye kadar temas ettiğim kimselerin arasında bir tek 

- Kitapta mı yazacaksınız ? Mevzuu nedir ? makul adam gördüm. Meşhur şair Jojef Kiş. Bu bilyük 

şair, yazılarımı anladı. Kıymetlerini takdir etti. Ve bu 
güzel yazıların neşri için elinden gelen yardımı ya
pacağını vadetti. 

Gizella, Jojef Kiş namında b_ir şairin ismini §im· 
diye kadar hiç duymamıştı. Fakat, Vilmoş'u gücen· 
dirmekten çekindi. Ve bu fikrini söylemedi. 

Edebiyat bahsinde Gizella ile Vilm~ş mükemmel 
anlaştılar. Gizella, on iki yaşındanberi şiir ve roman
lara büyük bir merak sardırmış, tanınmış macar mu
harrirlerinden hemen hepsinin eserlerini okumuş ve 
yaJ:,ancı dillerden macarcaya terceme edilen belli baş
lı romanları da kaçırmamıştı. 

Akşam buluşmalarında Maria'nın bahsi bitince e
debiyattan konuşuyorlardı. Gizella, her akşam, o gü
nü r.asıl geçirdiğini, neler yazdığını Vilmoş'dan ııo· 
ruyordu. 

Genç adamın, gözleri dalmış, düşünüyordu. Gizel-
la, bir müddet onu seyretti. Sonra yavaşça: 

- Ne düşünüyorsunuz, dedi. 
Vilmoş, birden irkildi: 
- Hiç! diye cevap verdi. 
- Niçin saklıyorsunuz? 
- Saklamıyorum. Hiç bir şey düşünmüyorum. 

Dalmışım. 

- Doğru söylemiyorsunuz. 
Vilmoş'un, kaşları çatıldı. Gizeııa, onu darıltmak

tan korktu. Özür diledi: 
- Affedersiniz. Fena bir maksatla söylemedim. 

- Aileniz nerede oturuyor ? B.ıdal'e 
jte 

yoksa taşrada mı? /, 

Gizella, kelimeleri yuvarlıyarak cevaP f 
- Budapeşte'de, B udapcşte'de ... J-Ienıeıı 

bir trtmvaya atlıyalım. İyice geç kaldık. ~ 
- O halde niçin onlarla birlikte otıl 

nuz? o 
Akşamları buluştuğumuza menınıl11 

t'; 
musunuz? Eğer, onlarla birlikte otursaıt1• ,ıııl 
lere kadar sokakta dolaşmama imkan oıur 
yorsun uz? Babam, çok sert bir adamdır. 

- Dargın mısınız? tı 

- Öyle gibi bir şey. Onlar benim çatıŞ 
temiyorlar. Evlendirmeğe kalktılar. 

d:ımı beğenmediğim için evi terketınek 
tinde kaldım. 

- Babanız ne iş yapar? 
- Komisyonculuk yapıyor. 
- Ne komisyonculuğu? 'J)İrP 
Gizella'nın canı sıkılmağa başlamıştı• 

bir tav1rla: ıcir'~ 
- Emlak üzerine, dedi. Apartımantarı 

rir, bunların kiralarını tahsil eder. 5114 
Bunları söylerkenJ yüzü kıp kırmız~ ~ete' 

lan söylediği için bütün gece sinir1cnd1• ~e~ 
hasına olursa, olsun doğruyu söy1eıne1<teııı.ı t_,J, 

(SofJ 
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*MOZAYİK 
Sığır eti almacak 

Vize Askeri Satıa Alma Ko. dan: 
500 ton odun alınacak 

Tumca Satın Al. Ko. dan: ANKARA V AL1L1GI 

-S-

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi Odak· k 1 onuşması --

12969 

tatif .. 
c b Ycnı ıdare heyeti 

a za~Şlarnıştır. İdare be
k Ilı ~da kati bir netice 

or~ 5adiyle aşağıdaki 
hc:n :kların mektupla 
bildı O hazirana kadar 

t'tnelerini rica cdc-
1\d, .. 

·•ız 
' se fğ'. 5~Yadınız, ortak-
adar 

1 1nız ev tipi, şim
Yatırdığınız para 

~cvd 
0 arıı Uatı 350 lirayı bul-
fcvk:;:n 9. 6. 940 tari
tıb· ade umumi heyet 
lta~nce 3 temmuz 1940 

~ İıı ar bunu ikmal et
Ortaklıktan çıkarı-

1 - Tümen blrlikl~rı ve mürettebatı 
için senelik ihtiyacı olan l.270.000 kilo sı
ğır eti birlikler ve merbutatın bulunduğu 
yerlerde ,ı:rlın!Uk ihtiyaç nlsbctınde şartiyle 
teslim alınacaktır. Bu sebeple ayrı ayrı 
ihalesi yapılmak Uzere parçalanarak ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Slirbchnn birlikleri ıÇln 500 ton o
dun kapalı zarfla munaknsaya ~ıkarılmıo
tır. 4 Kamyon alınacak 

Ankara Valiliğinden : 
Gedikli Erbaş hazırlama orta 

okullarına talebe alınıyor 2 - Tahmin edilen b deli 15000 lira ilk 
teminatı ı 125 liradır. 14.000 lira tahmin bedelli nafıa dairesi 

iıoin alınacak olan (4) adet kamyon kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılarak vakti muay
yeninde zuhur eden talibin mukabil teklif 
dermeyan etmesine binaen 2490 &aYJlı ka
nunun (40) ıncı maddesinin son fıkrasına 
tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konul
muııtur. 

1 - Kayseri"de Gedıkli Erbaş hazırlı· 
ma orta okulunun 1., il., IIL ırnıflarına. 

Kırıkkale'de Sanat Gedıkli Erbaş hazırla
ma orta okulu ile Ankara'da Musiki Gcdık
li Erbaş hazırlama orta okulunun yalnız I, 
sınıflarına onilmuzdeki eylıllde ba$lıyacak 
olan 940 : 941 ders yılı iıoin talebe alına -
caktır. 

I<Utnhya namındaki kaymak kireçleri, 
sedef parlaklığı veren yıldız marka moza
yık, toprakınz en temiz MALIKÖY kum 
ve çakılları. 

Sanayi caddesi Ali Rıza Ap. No: 6 HU
sryln Orak ticarethanesinde bulun\lr. Ti. 

2 - Ve her partinin muvakkat teminatı 
3875 ve 2888 lira arasındadır. 

3 - 2 ve 3 temmuz 940 salı ve çıırşam. 
1 ı::ilnlerl saat 10 dan ·7 ye kadar. 

3 - Eksiltmesi 5 ttmmuz 940 cuma gü
nü saat l l de tüm n satın alma komlsyo -
nunda olacnl{tır. İsleklll rln tekli! mek
tuplarını saat 10 a kadar teslim etml§ ol
maları şarttır. 

2078 21118 
4 - Bu etlere talip olacaklar mezkOr 

gUn ve saaUerdcn bir saat evel teklif mek
tuplarını komisyona vermeleri IAzımdır. 

4 - l~vııaf ve ı;ıartnıune csruılnn kolor
dunun tekmil garnlzonlarında mevcut ve 
her zaman ,görUlebllr. (2975) 12972 

Ankara Lv. Amh·liği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

inşaat ve tamirat 
!stanbul Levazım Amir/ili Satın Alma 

Ko. dan: 
İstanhulda Salıpazarındıı e3ya ve teçhi

zat anharının tamir ve inşası par.arlıln 
21. 6. 940 euma g{lnll sııat 14 te Tophanede 
İstanbul Lv. tımlrll~I satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Keşlt bedeli 28579 li
ra 60 kuruş ilk teminatı 2143 lira 50 ku -
ru.ştur. Ke lt ve tıartnamesl komlsyondR 
görUlUr. Kanıınt vesikalarla bclll saatte 
komisyona gelmeleri. (2957) 12958 

Buğday kn-dırılacak 
Erzurum Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 

l - Kor birlikten için un haline getiril
mek Uzcre l.000 000 kilo bn~dıı.yın kırdırıl
ması kapalı zarfla mUnaka.'ıaya çıkarıl
mıştır. İhal~I 21. 6. 940 cuma gUnU saat 
16 da yamlncnktır. 

2 - Toplu tutan 24700 l!rndır. İlk te
minatı 1853 liradır. 

Koyun eti a tınacak 5 - Bu etlere alt şartnameleri görmek 
istiyenler her ı::-Un mesai saııtıcrfnde Vize 
askeri satın alma komlsyonundıı görebile-

Ç. kale Müstahkem Mevki Satın Al 
K.:1. dan: 

ma 

ceklerdir. (2873) 12869 

Tezek alrnacak 

1 - Çan11.kknle mUstahkem mevki bir 
leri için 19500 kilo koyun eti kapalı z 
la satın alınacaktır. 

ilk-
art-

1 - Mukaveleye bağlanmak suretiyle 2 - Koyun etinin beher kilosu 43 ku 
ııatın alınacak Karakösenln 4.000.000 ve tan 8385 lira biçilmiştir. 
1ğdırın 2.500.000 kilo tezeği kapalı zarfla 3 - İhalesi 4. 7. 940 penıembe g{lnU 

ruş-

sa-
eksiltmeye çıkarılmlştır. at 16 da Çanaltkale MUstamkem mevki sa-

vel 
2 - Karakösc tezeğine tahmin edilen tın alma komi yonunda yapılacaktır. 

bedel 34000 lira ilk teminatı 2550 liradır. 4 - isteklllcrln ihaleden bir flaat e 
lğdırın tnhmın bedeli 2.5000 lira ilk temi- teminat akçeleri olan 62{1 lirayı ve lh 
nntı 187r> lira. kanununun 2-:i maddelerindeki vesal 

ale 
kle 

3 - Eksiltmesi ı temmuz 940 pazartesi birlllcte komisyona mürncaat etmeleri. 
4 r\lnU saat 11 de tumen satın almıı komls- <2980) 1297 

yonunda yapılacaktır. İtıteklller teklif Koyun eti alınacak 
mektuplarını saat 10 n kadar komisyona 
teslim etmiş olmaları şarttır. Çanakkale Müstahkem 1t!evşi Satın Al-

4 - Şartname evsaf 175 kuruş mukabl- ma Komisyonundan : 
llnde görUleblllr. (2873) 12870 ı - Çanakkale müstahkem mevki bir Hk-

Sığır eti alınacak leri için 45000 kilo koyun eti kapııh zar 
satm alınacaktır. 

Ila 

Çatalca Tümen Satın Alma Komisyo-
nundan: 2 - Koyun etinin beher kilosu 45 kuru ş-

Çatalca tümen birliklerinin 940 mali tan 20250 lira biçilmiştir. 
yılı ihtiyacı için şerait ve evsafı dahilinde 3 - İhalesi 6-7-940 cumartesi gilnü sa at 
(75.000) kilo eı~ır etinin 24. 6. 940 salı gU- 11 de Çanakkale müstahkem mevki sa tın 
nll snnt 15 te kaplı zartla eksiltmesi Ça- a 
talcnda tümen satın atma komlsvonunda ima komisyonunda yapılacaktır. 

el yapılacaktır. Muhammen bedeli (2.>3421 ıı-. 4 - İsteklilerin ihaleden bir saat ev 
rıı C501 kuruştur. İlk teminatı (1000) lira temin.:ıt akçaları olan 1518 linı 75 kuru ŞU 

İstekliler (1050) liralık teminat mektup 
veya makbuziyle birlikte pazartesi ve per
şembe günleri uat 15 bu~ukta daimi encü
mene gelmeleri. 

Buna ait şartnameyi her gii.n Nafıa mU
dürliığünde görebilecekleri. 

(2882) 12872 

inşa.at münakasası 
Ankara Vilayetinden : 
1 - Vi16yetimizin Beypazar kazasında 

inşa edilen koza boğum evinin ikinci kısım 
nşaatı yaptırılacaktır. i 

2 - İnşaatın muhammen bedeli 740 li . 
radır. 

3 - Şartnamesi Ankara vil.lyet ziraat 
müdürlüğünde ve Beypazar .ziraat daire -
sinde görülebilir. 

4 - İhale l-temmuz-940 günune tesadüf 
eden pazartesi gunü saat 15,30 da Vilbet 
dııimi encümeninde yapılacaktır. 

d 
5 - İstekliler muhammen bedeli % 7,5 

cpozito akçesi tutarı olan 55 lira 50 ku • 

h 
b 
v 

ruşa ait banka mektubu veya hususi mu • 
asebe veznesine yatırılmı:ı makbuz ile 
irlikte eksiltme günü gösterilen saatte 
iliyet daimi encümenine gelmeleri ilan o-

2 - İstekli talebelerin tiırk ırkından ol· 
ması, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve 
ıöhret sahibi olmaması, sıhi muayenede 
sağlam çıkması ve yapılacak seçme sına -
vında kazanması ıarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına a
lınacak talebenin yaş haddi: 

Gedikli Orta .. .. .. " 

Sınıf 

1 
I! 

III 

Yaş 

14 : 17 
IS : 18 
16 : 19 

olmak. 
Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri a ... 

kerlik ıubelerindeki askeri liseler ve orta 
okullar talimatının 71. maddesi özlerine 
uygun olması lazımdır. 

4 - Her uç okulun l. sınıfına istekli o
lanların beş sınıflı ilk okulu bitirmiı ol • 
malan şarttır. Orta II. ve IH. ıınrflara gi. 
recelı: olanlar. bu sınıflara terfi ettiklerine 
dair tahsil vesikası veya şehadetname cöa
tereceklerdir. 

S - Hangi sınıfa istekli olursa olsun iki 
vıldan fnzla tahsili terketmlş olanlar ve o
velce Gedikliden veya askeri okulardru:ı çı
karılanhır alınamazlar. 3 - İsteklllerln ihale snatlndcn bir saat 

eve! tekli! mektuplarını Erzurum levazıı" 
Amirliği satın alma komisyonuna vcrm•• 
ve yahut posta tıe aynı zamanda komls 
yonda bulundurmuş olacaktır. 

e-ı r,•ı ı kunıştıır. Kanuni ııckilde tanzim e- ve ihale kanununun 2-3 ncü maddelerind 
,ı;ı,.c ktlr. Teklif zarflarının ihale saatin- ki vesaik ile birlikte komisyona müracaa 
d n hir saat eveline kadar Çatalcadaki tll- t 

1 unur. (2918) 12937 

Bandaj demir alınacak 
Ankara V11liliğinden: 

6 - Kayseri'de Gedikli Erbaş Hazırla -
mıı orta okulunun her liç sınıfı ile Kınk -
kalede Sanat Gedikli Hazırlama orta oku
lunun 1. sınıflarına koylU istekli. Ankara 
Musiki Gediklı hazırlama orta okulunun 1. 
sınıfına musikiye hevesli ıehirli lıteklıler 
alınır. 

4 - Bu işlere alt şartnameler ııatın al 
mn komisyonunda görülebilir. (2675 l 

12676 

Koyun eti e lınacak 

,., n ııatın alma komisyonuna vermeleri. etmeleri. (2979) 12973 
n •ı<a! ve şeraiti her gUn komisyonda ı:;-ö -
rebıllrler. (2673) 12674 Et alım\cak 

Sığır eti ahnacak dan~dana Askeri Satın Alma Komisyonu n-

in 

n 

k 

Nafıa garajında dökUm ıııerl için alı
acak bandaj demir 20. 6. 940 perııembe 

g{lnli saat 15 buçukta vllO.yet dalmt encü
meninde ihalesi yapılmak üzere pazarlığa 
onulmuııtur. 

Çorlu Kor. Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Çorlu asker! ha.staneııl senelik ihti
yacı lçn M.000 kilo koyun eti kapalı znrf 
usuliyle alınacaktır. 

Çorlu Kor. Satın Alma Komisyonundıın: l - Adana garnizonu ihtiyacı iç 
1 - 150.000 kilo sığ'ır eti kapalı zarf u- (132 l ton sığır veya keçi eti kapalı zarf 

suj,lyle nlınacnktır. la eksiltmeye konulmuştur. Muhamm 
- v 

K<'şlf bedeli (462) lira (50) kunıo mu
akkat teminatı (34) lira (70) kuruştur. 

7 - Yukardakl şartlan haiz istekliler 
10/Hazıı .ndan itibaren bulunduklan yerin 
askerlik şubesine müracaat ederek diğer 
kaydükabut şartlariyle müracaat yollarını 

en 
İsteklilerin teminat mektup veya mak

uzu ticaret odası v~lkaalyle birlikte sö
n geçn gün ve ııaatte daimi encümene ıtel

meleri. 

2 - İhalesi 20. 6. 940 perşembe günü bedeli (33.000) lfrndır. Muvakkat temlna 
saat 16 da Çorluda kor satın alma komls- 2475 liradır. 
yonıında yapılacaktır. 2 - Eksiltmesi 21 haziran 940 cuma gU 

tı 
b 

. z d/irenmeleri ilin olunur. (2446) 12449 2 - İhalesi 20. 6. 940 peraembe gUnU sa
at 15 te Çorluda kor ııatın alma komisyo
nunda ynpılncaktır. 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen bedel 
45 kuruş olup ilk teminatı 1687 lira :'iO ku
ru:ıtur. 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen bedel nü saat 10 da Adana askeri satın alma k o-
40 kuruş olup Uk teminatı 4f>OO liradır. misyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve 11artruımeslnl görmek ıstı- ... 3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul L 
yenler her gtin Ankara, İstanbul Lv. Amir- nmlrllklcrl, Ka .. ·serl ve Ads.n:ı askeri sat 
ilkleri satın alma komisyonuna ve Çorlu- alma komisyonlarında görülebilir. 

v. n 
Buna alt keşif ve ıartnameyi her &"tin 

atın mUdUrlilğUnde görebilecekleri. 100 adet seyyar f ınn alınacak 
M. M. Vekaleti Sntın Alma Ko. dan: 

ın 
12927 

Beherine tahmın edılcn fiyatı (470) dört 
yüz yetmiş lirıı olan (100) yıiz a.det sey
yar fırın pazarlıkla munakasaya konmuştur. 
İhalesi 21/61940 cuma günü saat 11 
dedir. Knti teminatı 7050 yedi bin elli 
liradır. Evsaf ve şartnamesi (235) iki yüz 
otuz be, kuruş mukabilinde M. M. V. sa
tın almn komisyonundan alınabilir. İstek· 
lilerin kanunun cmrettigi belgelerle ihale 
gün ve saatında Ko. na gelmeleri. 

4 - Evsaf ve ıartnam .. 11lnl görmek lstf. 
yenler her glln Ankara, :tııtanbul Lv. l'ımir· 
llğl satın alma komisyonuna ve Çorluda 
kor satın alma komisyonuna mUracatla 1tö 
re bilirler. 

da kor satın alma komisyonuna müracaat- 4 - İstekllerln kanunun 2, 3 Uncll ma d-
Dercnaj 

Ankara Valıliğinden : 
1şleri 

ıa görebilirler. del rlndekl tıcraltl halz olduklarına dııl r 
ti IS - İsteklilerin kanunun ikinci ve tıçün- Vcualk havi, sığ'ır eti için ayrı ve keçi e 

c!l maddelerindeki belgeleriyle birlikte için a~Tı olmak Uzere aynı ?.art içinde tc 
belli gUn ve saatten bir saat evel teklif lif mektuplarını belll edilen ıııaatten en a 
mektuplıırını komisyona vermiıı bulunma- bir sant evelinekndnr komisyon riyasetin 

Stadyum ve hipodromda yapıla~k dere
aj işi 20·6-1940 perşembe gUnü saat 15 
uçukta vilayet daimi encümeninde ihalesi 
apılmak üzere pazarhfa konulmuştur. 

k- n 
z b 

5 - bteklllenn kanunun ikinci ve U -
çUn<'il maddelerindeki belgeleriyle birlik -
te belli ı;ln ve ııaatten bir saat eve! tekllt 
mektunlarını komisyona vermltı bulunma· 

(l 

lan. (2670) 12677 vermlış nlmaları lAzımdır. (26741 126 75 y 

!arı. (2678) 12679 

Sığır eti alınacak 
Çorlu Kor. Satın Alma Komisyonundan: 

1 - 40.000 kilo l!lğır eti kapalı :-.art usu
liyle alınacaktır. 

2 - İhıılesl 20. 6. 940 perşembe gllnU sa
at 11 de Çorluda kor ııatın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Sığır eti alınacak A. LEVAZIM AMIRLIGI 
1 - Mukaveleye bağlanmak suretiyle 

satın alınacak K'flrakösenln 135 Sflrbeha-
nın 190 Tğdırın 160 Kağızmanın 125 Baya- Nakliyat yaptırılacak 
zıdın 44 ton sığır eti kapalı zarfla eks11t- Ankara Levazım Amirliği Satın Alm a 
meye ~ıkarılmıştır. Komisyonundan : 

2 -Karaköse etinin tahmin edilen bede- ı _ lOOO ton Ankara şehir dahili nakli 
il 21600 lira ilk teminatı 1620 liradır. SUr
behanın 33250 lira ilk teminatı 2494 lira· Yatı pazarlığı 19-6-940 saat 11 de Ankar 
dır. lğdırın 28000 lira ilk teminatı 2100 ıı- Lv. amirliği satın alma komisyonunda ya 

-
a 
-

rn. Ka~'!Zmanın 21875 Ura ilk teminatı pılacaktır. 

Keşif bedeli (459) lira (45) kuru;ı ve te
inatı muvakkatesi 34 lira 46 kuru~tan i

s.rettir. 
m 
b 

b 
İsteklilerin teminat mektup veya mak -

uziyle ticaret odası vesikası ve bu iıe ait 
fıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vena 

si kalariyle birlikte sözü ıeçcn gün ve saat· 
daimi encümene gelmeleri. te 

fı 

Buna ait ke;ıif ve şartnameyi her gün na
a mUdıirlüğünde ıörebileceklef'i. 12928 

(2881) 12891 

5000 yün battaniye alınacak 
M. M. V. satın alma KO: 

3 - Beher kilosunun tahmin bedcll 40 
kuru;, olup ilk teminatı 1200 liradır. 1641 liradır. 2 - Muhammen bedeli 1600 lira, kati te - Dranaj kuyuları ilave inpatı 

Ankara Valiliğinden : 

Beherine tahmin edilen fiyatı 950 kurut 
olan beş bin tane yuz battaniye 1/temmuz/ 
94-0 pazartesi gunu saat 11 de Ankarada M. 
1!f· V. ıntm alma KO. da kapalı zarf usu
hyle satın alınacaı;ından isteklılerin 3562 
lira 50 kuruşluk katt teminatları ile birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saatında.n 
behemehal bir saat eveline kadar meı:kQr 

4 - Evsaf ve ıartnamcslnl görmek lstl
yenlcr her gtln Ankara, İstanbul levazım 
ll.mlrllgi satın alma komisyonuna ve Çor -
tu satın alma komisyonuna mUracaatla gö
rcblllrler. 

3 - Eksiltmesi 17 temmuz 940 pnzarte- mi 
si gtinll saat ır. te tllmen satın alma ko- n.atı 240 liradrr. Şartnamesi komisyond a 

5 - İsteklilerin kanunun ikinci vo U
çUncU maddelerindeki belgeleriyle birlik -
tc betli ..;ln ve saatten bir saat eve! teklif 
melttuplıı.rını komisyona vermeleri l!zım-
"ır. (2677) 12678 

10 adet kamyon alınacak 
tstanbul Tahkim Komutanlığından 

1 - Tahkim komutanlığı için 10 adet 
kamyon pa.azrhkla satın alınacaktır. 

2 - Kamyonların her birisine tahmin e
dilen bedel 4-000 lira hesabiyle 10 kamyon 
iıoin 40.000 liradrr. 

3 - Şartname model ve diğer evsafı hak
kında komisyona müracaat edilmelidir. 

misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin tek - görüliır. (2985) 12977 
lif mektuplarını snnt l4 e kadar komisyo-
na vermiş olmaları oarttır. Beyaz peynir alınacak 

4 - Evsat ve şartname esaslan kolor- Ankara Levazım Amirliği Satın Alm a 
dunun tekmil garnlzonlannda mevcuttur. Komisyonundan : 
SUrbehanın l 70 ve Iğdırın 140 kuruş mu-
kabll!nde ve diğer garnl:r.onlarınkt de pa· 1 - 23000 kilo beyaz peynirin kapat ı 
raeız olarak her zaman görUlebllir. zarfla eksiltmesi intaç edilemediğinden pa -

(2871) 12868 zarlrkla eksiltmesi 24-6-940 saat 14 de An -
Kuru ot alınacak kam Lv. amirliği satın alma komisyonund a 

yapılacaktır. 
Kırlr.lauli Tümen Satın Alma Komisyo- 2 - Muhammen bedeli 10350 lira ilk te 

nundan : , • 
mınatı 776 lira 25 kuruştur. Şartnamesi ko 

-
-
ı Tümen hayvanatınm 940 mali yılı ihti • misyonda görülür. Kanuni ve ticaret odas 

yacı için 3.360.000 kilo kuru ot kapalı zarf- vesikalariyle belli vakitte komisyönda bu -
la eksiltmeye konulmuıtur. Muhammen fi- lunulması. (2974) 12971 
yatı 193200 lira, ilk teminatı 11910 liradır 
İhalesi 27-6-94-0 perıembe günü saat 15 de Kuru soğan alınacak 
Kırklareli tüm satın alına komisyonu bi - Ankara Levazım Amirliği Satın Alm a 
nasında yapılacaktır. Şerait ve evsafını her Komisyonundan : 4 - Kamyonlnr 21 haziran 1940 tarihine 

müsadif cuma günü saat 10 da İstanbul Top 
hane deniz yollama binasın.da tahkim ko -
mutanlrğı irtibat subaylığı dairesinde pa -
zarhkla yaptırılacaktır. 

gün görebilirler. Taliplerin alım satım ve 1 - 3000 kilo kuru soğanın paazrlıkla 
ihale kanununun 2-3 maddelerindeki vesi - eksiltmesi 19-6-940 saat 16 da Ankara Lv 
kalariyle birlikte teklif mektuplarını gil - &mirliği satuı alma komisyonunda yapıla -
nünde ve saatin.den bir saat eveline kadar eaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 3000 liradır. mezkur komisyona vermeleri şarttır. 2 - Muhammen bedeli 240 lira katt te-
6 - Pazarlığa gireceklerin teminat mek· 

tup veya makbuzlarını alarak belli vakit
te komisyona müracaatları ilan olunur. 

Postahanedeki gecikmeler kabul değil• minatı 36 liradır. (2984) 12976 
dir. Aynca evsaf ve şartlar Ankara - İs
tanbul Lv. amirliklerinde cöriılebilir. 

(2986) 12978 (2768) 12750 

• Muhtelif yiyecek ahnacak 
1stanbul Komutanlık Satrn Alma Komisyonundan 
14/5/940 güniı talibi çıkmıyan Gümüşsuyu hastanesinin aşağıda Yazılı iki kalem 

tavuk ve piliç ile teklif edilen fiyatları pahalı görüldüğünden dört kalem yiyecek 
maddesi tekrar tekrar kapalı zarf usulü ile satın ıılınmak üzere eksiltmeye konmu1 -
tur. Eksiltme 6/temmuz594-0 günü saat 11 dedir. Şartnamesi her giln komisyonda go· 
rülebilir. İsteklilerin belli günde saatlO a kadar teklif mektuplarını Fındıklı'dJki 
komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. {2078) 12970 

Cinsi 
Yogurt 
Pastörize süt 
Çiğ süt 
Tavuk 
Piliç 

Odun 

Mikdan Mu. beıdeli Mu. teminatı 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

40.000 8000 00 600 00 
40.000 1001)0 00 750 o 
20.000 3000 00 225 00 
2.000 1500 00 112 50 
1.000 500 00 37 50 

23000 00 1724 00 

ve kuru ot ah nacak 
Edirne Askeri Satın Alma Ko. dan: 
A§nğıda cinsleri, mlkdarları. tahmin edilen tııtnn, teminatları, ihale gf.\n ve sa

atler! yazılı odun ve ot kaplı zarfla satın alınacaktır. İhaleleri gdlrned<' eski lllU
şlrlyet dairesinde satın alma komlııyonun da yııpılacaktır. Evsaf ve ısartnamelerl ta
til g{ln ve saatıe.rl hariç her glin komisyon da görllleblllr. İstekltıerln sözll geçen 
günde ihale ııaatlnden en geç bir saat evci teklif mektuplarını komisyona vcrmlı;ı ol
maları ııuımdır. (2981) 
Cinsleri Mikdarları 

Odun 
Kuru ot 
Odun 

Ton 
1274 
393 

2725 

Tahmin B. 

Lira 
22982 

19135(} 
29050 

Teminat 

lira 
1720 
1474 
3679 

İhale glln ve sae.t 

11. 7. 940 perşembe 
11. 7. 940 per11cmbo 
12. 7. 940 cuma 

12975 

Un ah nacak 

11 
16 
11 

Mldyatın bir senelik ihtiyacı olan 200 ton fabrika unu aşaR:ıda yazılı eekll ve za
manda ıhaleııl ıcra edilecektir. Taliplerin 24~0 sayılı kanunun bu husus için lstedl
ı:tl eeraltte ve ihale saatinden bir saat evet zarflan vcrmlıı bulunmnlan IU\n olunur 

(2743) 

SIHHAT VE 1ÇT1MAI M. V. -
Ehemmiyetli konefranslar 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessese -
sinden : 

Merkez hıfzıssıhha müessesesinde kan 
nakli ve velayet tayini hakkında fevkala -
de ehemiyetli olan kan gruplıırına ait na -
zari ve teknik olmıık üzere haziranın 14 ün
cü cuma, 17 inci pazartesi, 20 inci perşem
be giınleri saat 16 da üç konferans verile • 
cektir. 

Alil.kadar olan meslek arkadaşlarının ay
nı tarih ve saatlerde bu konferanslara iş • 
tirik etmek üzere müesseseye teşrifleri ri-
ca olunur. (2825) 12817 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı -
Kablo alınacak 

M. M. Vekllctı Ho.va Satın Alma Ko
misyonundan: 

l - 1815 metre yeraltı kablosu ve te
ferrllatı pazarlıkla satın alınacaktır. Mu-
hammen bedeli ( 7600 ı llrıı olup kati temi
nat miktarı (1140) liradır. Pazarlığı 21. 6. 
040 cuma gllnll sant 11 de hava satın alma 
komisyonunda yapılac...'l.ktır. İdarı ve ten
nl şartname her gün öğleden sonra mez -
kQr komisyonda görlilcbll!r. ist1ıklllcrin 
mııayy<'n gUn ve saatte kati teminat ve 
kanun! brlgcler!yle komisyonda bulunma-
ları. (2025) 12938 

Sahra telefon kablosu alınacak 
M. M. Vekaleti Hnva Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - 50 kilometre ağır sahra telefon kab

losu pazarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli (6150) lira olup kati temiruıt 

miktarı (!r23) liradır. 

Cimi 
Fabrika unu 

Mlkdarı Tem lnatı l.I. bedeli 
kllo eekli Lira Kr. Lira Kr. 

200.000 K. zarf 1500 00 20.000 

Pazarlığı 24.6.940 P. Ertesi günü sn.at 
10 da hava satm alma komisyonunda yapı -
lacaktır. İdari ve fenni şartname her gün 
öğleden sonra komisyo ! görülebilir. İs
teklilerin muayyen gun ve saatte knti te -

İhale tarihi saat minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
2/7/940 10 

12738 bulunmaları. (2966) 12968 

ib 
Bedeli keşfi 459 lira 45 kuruştan 
aret bulunan Stadyom ve Hipodro. 
un Dranaj kuyularına ilaveten yapı· 
cak işler. 

m 
la 

st 
Bu işlere ait şartnameyi her gün 
adyom müdürlüğünde görebilirler. 
-6.940 perşembe günü saat 15,30 da 
alesi yapılacağından taliplerin vila· 
t daimi encümenine müracaatler. 

20 
ih 
ye 

(2950) 12954 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Nakliyat yaptırılacak 
D. D. Yolları Sstın Alma Ko.: 

ola 
Muhammen nakliye ücreti (754150) lira 
n takriben (325.500) ton maden kömü
un Eregli komür havzasından muhtelif 
rk limanlarına naklettlrilmesi işi 28.6. 
O tarihli cuma gilnu saat 15 de Ankara. 
idare binasında kapalı zarf usuliyle ek
meye konulmuştur. 

nın 

Tu 
194 
da 
silt 

(33 
Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 
916) liralık muvakkat teminat ile kanu

nu n itayln ettiği vesikalan ve tekliflerıi
aynr giın saat 14 de kadar komisyon re
ğine vermeleri lazımdır. 

ni 
isli 
ş artnameler beş liraya Ankara ve Hay

pa$a veznelerinde satılmakta.dır. dar 
(2773) 12823 

Çam kerestesi alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan: 

lir 
Metre mlkt'ıbı muhammen bedeli (50) 

a olan takriben 3.500 metre mikAbı 
m kereste 2. 7. 1940 ııalı gUnU saat 15,30 
kapalı zart uslU ile Ankıırada idare bl
ında satın alınacaktır. 

ça 
da 
nas 

bin 
ta 

Bu işe girmek istlyenlcrln (JO 000) on 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 

yin dtlğl vesikalan ve tekliflerini aynı 
gün ııaat 14,30 a kadar komisyon relsllğf

vcrmelerl 11\.zımdır. ne 
Şartnameler (875) kuruşa Ankara ve 
ydarpaş'l veznt'lerinde satılmaktadır. Ha 

(2857) 12930 

300 .ton motorin alınacak 
D . D. Yollar: Satın Alma Komisyonun • 

dan : 

ton 
kap 
sın 

Muhammen bedeli 32610 lira olan 300 
motorin 2-7-940 salı günü saat 15 de 
alı zarf usulü ile Ankıra'da idare bina
da &atın alınacaktır. 

B u işe girmek istiyenlerin (24-45,75) li • 
k muvakkat teminat ile kanunun tayin 
gi vesikaları ve tekliflerini aynı gun 

rah 
etti 
saat 14 de kadar komisyon reiılişine ver -

eri lazımdır. mel 
ş 

dar 
artnameler 163 kuruşa Ankara ve Hay
p3şa veznelerinde satılmaktadır. 
( 28S8) 12931 

LiSELER 

Talebe al•nacak 
Heybeliada Deniz Liscsı Mıidürlıiğün -

den: 

teki 
zira 
cak 

Deniz lisesi ikinci sınıfına gtrmeğe is
i okurların müsabaka sına\•ları 24 ha· 
n 940 pazartesi ı:-ünU saat 9 da yapıla
tır. 

tırm 

mUr 
ve 1 

Bu tarihe kadar kayıt muamelE"sinl yap
ış olan okurlar bcrab.:.rlerinde siyah 
ckkepll kalem, cetvel, nıınknle. pers;cl 
Astık olduğu halde okula mUraca:ıUarı. 

(4932/2923) 12945 

KO. reisliğine vermeleri. (2821) 12854 

Çamatrr alınacak 
Jıf. M. Veklleti Sat111 Alma Ko. dan: 
Beher takımına 120 kuru§ fiyat tahmlD 

edilen otuz bin takım çam&§ır ııa.t.ın alı· 
nacaktır. Beher takımı bir don ve bir göm
lekten ibaret olan bu çıımll§ırların kapalı 
zarf eksiltmesi 1 temmuz 940 pazartesi 
gUnU saat 11 de Anknrada M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacağından isteklilerin 
2700 liralık ilk temlnatlarlyle birlikte tek
lif mektuplannı eksiltme satlnden behe· 
mehal bir saat evellne kadar mezktkr Ko. 
na vermeleri. Şartname 180 kunışn mez-
kOr Ko. dnn alınır. (2820) 12853 

2 Ambar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan: 
Keşif bedeli (20.019,88) yirmi bin 011 

dokuz lira seksen sekiz ltunı,, olan iki a
det anbar binası knpalı zarfla mUnıı.kasaya 
konmuştur. İhalesi 26. 6. 940 çanıamba gU
nU saat 10 dadır. İlk teminatı 1501 lira 60 
kuruştur.Şartnamesi M M:.V. sntmalma ko 
misyonundan görülebilir. İsteklilerin j<o.
nunun emrettiği belı:rclerlc en az ihale &a· 
atlnden bir saat evellne kadar Ko. na gel· 
meler!. (2726) 12743 

Askeri Orta okuluna talebe 
alınıyor 

1 - Konya askeri orta okulunun her üç 
sınıfına da önümüzdeki eylUliln birinci gü
nü baş!ıyacak 940 : 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır . 

2 - İstekti talebenin türk ırkından ol -
ması, kendisinin ve ailesinin kotu hal ve 
şöhret sahibi olmaması sıht muayenede 
sağlam çıkması ve yapılacak seıome sına -
vında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsilı terkedenler, yaşını 
bUyültmüş veya küçültmüş olanlar, kendi 
okullarının sınıf geçme sınavlarmda ipka 
veya bütünlemeye kalanlar, yaşları, boyla
n ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygu11 
olmıyanlır askeri okullara alınamazlar. 

4 - 1stcklilerın, şımdi okuduktan okul
larda tnhsıllerine devam etmekle beraber 
!O/Hazirandan itıbııren bulunduklari yer • 
!erdeki askerlik şubelerinden dicer kaydu
kabul şnrtlariyle müracaat yollarınr öğren
melerini ~ e buna gore de k ydukabut H • 
fıtlarını en gec; 30 temmuz 940 tarihine ka• 
dar tamamlamış olmaları lazımdır (2445) 

12448 

n~tüpü alınacak 
M. 18. Vek"foti Satın Alma Ko. dan: 
Beher kflosunna tahmin d len fivlltı: 

40 kuruş olnn 10 000 kilo tı tlıpU pazar ıkla 
satın alınacaktır Pıı7.arlıı:tı: 25 6. 940 ah 
gUn l sn t 1 t dedir. Kati temlnı;,.tı: 600 lira 
olup şartname, C\ at ve nümun si komls • 
Yonda ı::-ör !ur Tıılipl rin muayyen vakit· 
te M ! V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

c2n42ı 12964 -
Ankara Bırincı Sulh Hukuk HSkımli

findcn: 
l{ır§ehlr Uzunearşıda t rzl LUtfl Katı 

yanında Mehmt>t Katı 
Marv,. ,. ·1\1 t mll vır avuluıtl r n 

d ı Gilzlde Alpar tarafından aleyhiniz 
mahkcm!'m or.p n •1 7i0 ı nıe at11cak dO. 
vMının yapılmakta olan dıınıırrnasında ad 
re~lnlz m!'çhul olduğund n usııllın 141 ın 
el madı:lel'll muclblnc"' ve Yirmi gUn m d 
det1 fl'\.n n tPbJ .ı;ııt yapıl na kllrıır ve 
rllmlştlr. Dunışmıı.sı bırakılruı 9 9 !l40 p 
zartesl gi.lnll saat 9 5 ta mal'.kemede blor.za 
hazır bulunmadı nız veya bir ~kil gön 
derm dlğinz takdirde mahkem"\ A gı ·abı 
nızda bakılacağı trbll makıımına kaim ol 
mak Uzcre ntın olunur. 2424 

• 
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"========================::::::::================~ ASKERi FABRiKALAR 

500 metre mik5.bı 3,50: 4x0,14: 0,15x0,025 Ambar inşaatı Kereste alınacak · 

M. ebadında ç ıralı çam tahtası, 

500 metre mikabı S,50: 4x0,18x0,02S M. 
ebadında çıralı çnm tnhtası, Toprak mahsu11eri ofisinden : 

ı.) Fakılı istasyonunda yapılacak anbarlar, idare binasile 
buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmu§tur. Ke§if bedeli 73983.50 ( yetmi§ üç bin 
dokuz yüz seksen üç lira elli kuruıtu. ) 

2.) Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofiı Umum Mü -

dürlüğünden alınabilir. 

500 metre mikabı 3,50: 4x0,20x0,025 M. 
ebadında çıralı çam tahtası, 

1000 metre mikabı 3,50 : 4x0,22x0,025 M . 
ebadında çıralı çam tahtnsı, 

250 metre mikli.bı 3,50: 4x0,25x0,025 M. 
ebadında çıralı snm tnhtası, 

250 metre mikabı 3,50: 4x0,20; 0,22x0,03 

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

M. ebadında çıralı çam tahtası. 
Tamamen çıralı çam vermek mümkün ol

madığı takdirde her kalemin nısfı beyaz 
köknar olabili r. 

edilecektir. . 
4.) Muvakkat teminat mikdarı 4949.17 liradır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satm Alma Komisyonundan : 

Miktar ve ebatları yukarda yazılı altı 
kalem ve ceman 3000 M3 kereste Askeri 
F abrikalar umum müdurhiaü merkez satın 
alma komisyon.unca 28-6-940 cuma günü sa
at 15 te kapalı zarfla ihıı.!e edilecektir. Çı
ralı çamın beher metre mikabına 50 lira ... e 

5.) istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil -
mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofis'ten ala-
cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. (2891) 12892 

'-"~================================================~ 

ADLiYE VEKALETi 

2 Hukukçu aza alınacak 
Adliye Vekaletinden : 
Orman umum müdürlüğünün gös

tereceği yerlerdeki orman tahdit ko
misyonlarında çalışmak üzere iki hu
kukçu aza alınacal • Vekiller Heye
tince ihtisas me\•kıı olarak kabul e
dilen ve 3656 sayılı teadül kanunu
nu:'l 13 üncü maddesi hükmüne göre 
tayin yapılacak olan bu vazifelerden 
birisinin kadrosu 200 diğeri de 150 
lira ücretdir. Bu azalara aylık ücret
lerinden başka 3116 sayılı kanunun 
12 inci maddesi mucibince vazifeye 
gidecekleri yerlere kadar kilometre 
bqına 30 kuruıu geçmemek üzere 
vesaiti nakliye ücreti ve ayrıca vazife 
başında geçirecekleri beher gün için 
150 kuruş yevmiye verilecektir. 

Memurin kanununun 5 inci madde
sinde yazılı vasıf ve prtları haiz ol
makla beraber hukuk fakültesinden 
de mezun bulunan isteklilerin niha
yet 1. 7. 940 tarihine kadar zat işleri 
U. müdürlüğüne müracaat etmeleri 
lüzumu ilin olunur. 

(2987) 12979 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Talik halka11 alınacak 

beyaz köknarın beher metre mikibına da 
ORMAN KORUMA GL. KO. 46 lira bedel tahmin edi lmiştir. Şartname 

(7) lira (50) kuruş mukabilinde komisyon-
Memur almaca.le dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 

Orman Koruma Genel Komutanlı- ' °') lirayı havi teklif mektuplarını meıo:
cle saat 14 de kadar komisyona ver-

ğrndan : ı ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu-
Orman koruma tcşkilfitının ihtiyacı rıun 2 ve 3. maddelarindeki vesaikle komis

için aşağıda yazılı şartlara göre me- yoncu olmadık larına ve bu işle alakadar 
murlar alınacaktır. tüccardan olduklarınıı dair Ticaret odası 

ı - Münhal levazım müdürlükleri vcsikasiyle mezkur gün ve saatte komis -
için: emekli ve müstafi Binbaşı rüt- yona müracaatları. (2727) 12791 
besine kadar (dahil) levazım sınıfına 
mensup olanlardan, bunlard an yedek 1 Adet yol silindiri almacBk 

yaş haddini tamamlamamış olanlar ar- Askeri Fabrilcalar Umum Müdürlüğü 
zu ederlerse tercihan 1076 sayılı ka- Merkez S 11tm Alma•Konıısyonundan : 
nuna göre üniforma ile ve rütbeleri Thmin edilen bedeli (7500) lira olan 1 
maa•ı ile, yedek yaş haddini tamam- a. det b.ıhr'ı yol silindiri askeri fabrikalar 

,.. ıınu•n rnü·I i ı·; iı n·r-~rz satın l\1!T''l ko-
lamıs olanlar 3656 sayılı kanuna göre ı mlııyonunca 29. 7. 11>40 p.:ız •rtcııi gt.nU sııa 
tesbit edilecek ücretle alınacaktır. 15 tc kııpalı zarfla ıhalc e<lı!ccektir. Şart

ı 70 ,l\nıc parasız olarak kom:syondan verilir 

t 

Ancak verilebilecek aylık ücret Taliplerin muvakkat temirıat olan (562) Ji. 
lirayı geçemez. ı ra (50) kuruşu havi tekl if mektuplarını 
2 _ Münhal tabiplikler için: em,.ldi mez!d'ır gimde 5aat 14 de kadar komisyona 

vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
veya müstfıfi Binbaşı rütbesine kadar j kanunun 2 ve 3. maddelerindeki \•esaikle 
(dahil) bunlardan yedek yaş haddini komisyoncu olmad ıklarına ve bu işle ala 

1 1 d 1 1 ~ ad~r tıiccard:ın old ;.ıkl:ırına dair t icaret o tamamlamamış o an ar arzu e er erse 

1 
til'!'iı •·~:si kasiyle me7.kur gün ve saatte ko 

tercihan 1076 sayılı kanuna göre üni- 'l1 na muracaatla rı. {2802) 12825 
forma ile rütbesi maa~ı ile, yedek yaş 
haddini tamamlamış olanlar 3656 sayı- 500 ton elektrolit bukır alınacak 

. 
-
-

lı kanuna göre tesbit edilecek ücretle Askeri Fabrik:ılar Umum Müdürlüğü 
alınacaktır. Ancak verilebilecek ay- Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

70 ). Tahmin edılen bedeli (500.000 1 lira o 
hk ücret 1 ırayı geçemez. lan 500 ton clcklrolit bckır askeri fabrika --

a 
u 
n 

3 - 1. inci ve 2. inci maddede yazılı ıar umum mlldılrltıgt! mf'rl{ez satın alnı 
emekli veya müstfıfi olanlar ücretle kuınlsyonunca ı ,.s. 1!140 pc·rı;ıembe glin 
istihdamı tercih ettikleri takdirde saat l5 le kaplı znı Cla lh'\le edilecektir 

Şartnııme (25ı lira mukabilinde komlsyo 
Binbaşı rütbesinden yukarı olanlar dan ... erilir. Tal!plerln muvakkat temlna 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: da alınır. olan 123.7fi0) lfrayı havi tekli! mektupları 
t 
-1 - TaahhUdUn ademi ifasından dolayı nı mezk\ır günde saat 14 e kadar komlsyo 

(100.000) yUz bin adet talik halkası açık 4 - Ücretli hesap memur münhal- na vermeleri ve lrnndllcrinln de 2490 mı 
eJuıtıbnefe çıkanlmı1Jtır. leri için: emekli veya müstafi askeri maralı kanunun 2 ve 3. maddelerlndek 

2 - Muhammen bedel (3000! Uç bin. mu- d kAf' d vesıılkle komisyoncu olmadıl<larına ve b 
-'-'--t teminat (22"') iki yUz yirmi beı hesap memurların an ve a ı erece,,_..,. " işle alll.kndar tUccnrdan olduklarına dal 
llra olup ekıllbneıl 24 temmuz 940 çar- de talip çıkmadığı takdirde yedek he- ticaret odıuıı veıılka.<ılyle mezk<ır giln v 

--
1 
u 
r 
e 

ENSTiTÜLER 

Alakadarlara 

Ankara lsmctpa§a Kız Enstitüsü 
Miidürlüğürıden : 

s 
s 

1936 senesinde kooperatifimize his
edar olarak kaydolunanlar eski his
e senetlerinin bu kere bastırdığımız 
eni hisse senetleriyle değiştirmek ü
cre iJan tarihinden itibaren 25 hazi
an 1940 salı gününe kadar okulumu
a müracaat etmeleri cira olunur. 

y 
z 

r 
z 

(2926) 12939 

ASKERLİK 1ŞLER1 

327 doğumlulara 

Ankara Yabancı Askerlik Şube-

ViLAYETLER 

Hükümet kona~ı inşaatı 
Hakkari valiliğinden: 
Keşif bedeli 112.490 lira 16 kuruş

tan ibaret bulunan Hakkari hükümet 
konağı inşaatı 20.6.940 perşembe günü 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuş isede ka 
nuni sebepler dolayısiyle ihalesinin 
yapılmasına imkan bulunmadığından 
eksiltme müddeti uzatılmış ve 26.6.940 
çarşamba günü saat 14 de talebine i -
hale edilmek üzere aşağıda yazılı şe
rait dairesinde yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Proje 
B - Huliisai keşfiye 
C - Elektrik tesisat keşfi 

inden : D - Ölçme cetveli s 
1 - Halen Ankarada bulunan 327 E - lhzarat ve imalat (seri döpri) 

d oğumlu yabancı ihtiyat eratın her bordroları. 
s ınıfa mensup olanlariyle, sakat ve F - Mahal listesi 
gayri müslim erat talim maksadiylc G - Dahili elektrik ve sıhhi tesi-
mürcttcplerinc sevkedileceklerinden sat umumi fenni şatnameleri 
h emen şubeye miiracaatları lazımdır. H - Hususi şartname Bayındırlık 

2 - tıan tarihinden itibaren niha- genel ve yapı işleri fenni şartnamele
yet bir hafta içinde gelmiyenler ba- ri 
kaya muamelesine tabi tutularak 
haklarında askerlik kanununun mu

İ - Eksiltme şartnamesi 
J - Mukavele projesi 

a 
r 
ddel 63. maddesine göre cezalandı-

ılacaklardır. 12941 

MÜNAKALAT VEKALETi 

Elbise ve saire alınacak 
Münkaltir Velciletinden: 

1 

• - Aşağıda mlkdarı yazılı (17001) li
ra muhammen bedelli ı 71 kalem elbise ve 
salrenln 6 temmuz 940 cuma glinU saat 

1 O ı dıı VekAlct levll7.ım mildiirltitünde 
açık ekslllmt'sl yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1127 ı lira ı 50 ı 
kuruştur. Şartname ve niimunelerl levazım 
nıUdUrlll l!'llrHlcn para1117. olarak alabilir!~. 

3 - hteklllerin kanuni vcııaiklyle bir -
lkte R'\'DI gün ve ııaalte komisyonda bu -
unmalıı.rı . (27!J1) 

ı 
1 
Adet Takım Cinsi 

13 
6 

6 

' 

47 Elbise maa kasket 
13 h elbl11esl 

6 

Erkek paltosu 
Kadın manto.,cnı 

Kostüm tayyör 
Bıış örtUsll 
Boy muşambası 

Benzin alınacak 
Münakalat vekaletinden: 

12802 

1 - Vekalet otomobilleri için (2250) Ji. 
ra muhammen bedelli (gOOO) litre benzinin 
817/940 pazartesi giinü saat (10) da ~eka
let levazım müdürlüğünde eksiltmesı ya-
pılacaktır. • 

2 - Muvakkat teminat miktarı (168) li
ra (75) kuruştur. 

3 - Şartnamesi parasız olarak levazım 
müdürlüğünden alınabilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalariyle mezkur rün ve saatte 
bulunmalan. (2849) 1285g 

2 - Bu evrak ilanı yapılan mahal
lerin Nafıa müdürlüklerinde görüle
bilir. 

3 - Eksiltme 26.6.940 çarşamba gü
nü saat 14 de Hakkari defterdarlığın
dan müteşekkil komisyonda yapıla -
caktır. 

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

5 - Teklif mektupları (4) üncü 
maddede yazılı saatten bir saat önce 
sine kadar komisyona verime§ olacak
tır. Posta ile gönderilecek mektupla
rın 4üncü maddedeki saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
(2744) 12744 

Parke yol intaatı 
Erzurum Valililinden : 

1 - Erzurum, Palandöken. Hınıs yolu -
nun şehir dahilinden geçen kısmının tes -
viyesi ve parie kaldırım döşenmesi işi ka
palı zarf usuli:yle eksiltmeye konulmuştur. 

kil bir ve röntgene ait müsta f 
durularak müteahhit tara -

. . . 1 . 1 t'ıJdılct montaJ ışı yapı ıp ış e 
rün zarfında parası verilıııelı ~ 

6 - Posta ile gön.derileCdı
tuplarının yukarda yatılı t'. 

·ıa 
hat Vekaletine ve Van vı d• 
bulunması lizımdır. Postil 
cikmeler muteber değildir. 

Ahir inşa ettiril 
Konya Harası Müdü~Jıılf$ 
Keşif bedeli (20458) lı~ 1 

inek ahırı inşaatı 15·6·94
1e ~ 

haren on btş gün müddet 1 usulü ile eksiltmeye ko~:41 Muvakkat teminatı (1 tıfl 
ruş olup hara veznesine ya 
siltme 1/ 7/ 940 tarihinde 

111 sa!lt 15.30 da Konya hara cıa 
teşekkil inşaat komisyonun 111 Proie ve şartnameleri hara ııı 
ve Konyıı vilayet veteriner 
bir lira bedel ile verilir. rıııl 

İsteklilerin teklif zarf~dt 
yılı kanunun 2. 3. eli ma. · ııııı' 
mcde yazılı vesaiki eks•, 
bir sıı.ıt evci komisyona eı 
giin ve saatta hara merk 
lunmaları. (2867) 

Kamyon §aseıi 
lst11nbul Belediyesinden :1• 

• 'ıtU"' Mezbaha et nakliyatı ışı ;)i 
üzere lüzumu olan 14 adet 1 

ve 6 ac:let birbuçuk tonluk 
kamyon şasesi kapalı zarf 
meye konulmu,ştur. Mecın~ cı 
deli 68200 lira ve ilk temİJll 

Şartna.me 171 kunış muk' ~ 
!eri müdürlüğünden alınaca ' 
-940 perşembe günü saat ıS 
cümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat 
tupları 940 :yılına ait ticar.e 
lariyle tarifatı kanuniye ç 
lıyacakları teklif mektuplatl 
at 14 te kadar daimt ene~ 

(4817-2828) 

Benzin alın 
lktısat Vekaletinden : 
1 - (5000) litresi rn 

li ve (2000) litresi mot 
olmak üzere (7000) litre 
alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen. 
0 

lira ve muvakkat teınıııJ 
(85) kuruştur. 

3 - İhale 27 haziran 
günü saat (10) da le~ 
ğiinde toplanacak olan sa 
misyonunda yapıJacak~tt• 

4 - Taliplerin ıartn. 
ve % 7,5 muvakkat tem 
üzere levazım müdürlii 
atları ilan olunur. 

Petrol Ltd. eaınb& gtlnU saat (11) de Ankarada Evkaf sap memurlarından 3656 sayılı kanuna saatte komisyona müracaatları. (2886) 
apartımanının UçllncQ kap11ından girilen bi d'l kil 1 k .12933 GOMROK VE iNHiSARLAR V. birinci katındakl P. T. T. aatın alma ko. göre tea t e ı ece cret e, anca ve-
mlayonunda yapılacaktır. rilecek aylık Ucret 120 lirayı geçemez. 170 ton elektrolit totya alınacak 

2 - On bir bin altı yüz otuz iki (11632) 
lira (94) kuruş keşif bedelli bu işin ihalesi 
27-6-940 perıetnbe ıünü saat 5 de vili:yet 
makamında toplanacak olan daimi encü -
men tarafından yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminatı 873 Jira 50 ku
ruştur. 

Ankara acentesi Bc=bçeC 
çinyurt sokak No. 9 da ( 
las oteli karşısı ) işe b8! 
müşterilerine bildirir. 'fe 

3 - iatek.llJertn muvakkat teminat mak- S - Alınacak bu memurların sıhi Benzı·n alınacak 
bus ve banka teminat mektubfyJe kanuni Askeri Fabrikülar Umum Müdürlüğü 
vulkalarım ht\mllen mezk<ır gUn ve saat- durumları müsait olmak ve kanunen Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
te o komisyona mUracaat edeceklerdir. istihdama mani bir halleri bulunma- Tahmin edilen bedeli (110.500) lira o 

C - Şartnameler, Ankarada P. T. T. le- k lan ı 70 ton elektrolit tutya Askeri fahri 
vuım, tııtanbulda Valide hanında ikinci ma şarttır. 

-
-

katta P. T. T. levazım ayniyat ıube mU- 6 - İsteklilerin dilekre ve hal ter- kalo.r umum mlldürlüğl.l merkez satın al 
3 ma komisyonunca ı. 8. 19-lO perşembe gU 

--
dilrlUklerinden bedelsiz olarak verilir. cümeleriyle Ankara'da , Orman koru- nU saat 16 da kapalı zarfla ihale edile -(2711) 12717 3) ma Genel komutanlığına müracaatla- cektlr. Şartname (5) lira 15 kunış mu 

Kablo alınacak rı lazımdır. kabilinde komisyondan verilir. Talipleri 
muvakkat teminat olan (0775) lirayı hav 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : Aranacak diğer vesikalar ayrıca mü teklif mektuplarını ınezkflr günde saat o 
ı - Teahhiidün adtmi ifasından dolayı racaat edeceklere bildirilecektir. beşe kadar komisyona vermeleri ve ken 

dllerlnln de 2490 sayılı knnunun' 2 ve 3 

-
n 
1 
n -

(5000) bet bin metre üç nakilli kurıımlu (2906) 12962 maddelerindeki vcsalkle komisyoncu olma 
kablo açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. dıklanna ve bu işle alılkadnr tüccardan 

-
2 - Muhammen bedel (1250) bin iki :yüz • olduklanna dair ticaret odası veslkasiyl e 

•ili, mu.akut teminat (93.75) dokun üç MAHKEMELER mezk<ır glln ve saatte komisyona miiraca 
atları. (2857) 1293~ 

-
lira yetmiı bet kuruı olııp eksiltmesi 24 • 
temmm - 940 çarıamba günü saat (16) on Ankara birinci sulh hukuk hakim 
altıda Anbra'da Evkaf apartımanmın Ü - Jiğinden : 
çfbıcü kapısından cinim birinci katındaki Kırıehir uzun çarııda terzi Lutfi Katı 
P.1;,T. Atın alma komiıyonunda yapıla- yanında Mehmet Katı. 
c:aktır. Askeri fabrikalar umum müdürlüşüne i-

3 - latelrliler muvakkat teminat mak • zafeten Maliye Vekileti müşavir avukat -
buz veya banka teminat mektubiyle kanu- !arından Güzide Alpar tarafından aleyhini
nl vesikalannı hlmilen mezkilr sün ve sa- ze açılan 19 lira 40 kuruş aalcak davasının 
atte o komisyona müracaat edeceklerdir. mahkememizde yapılmakta olan duruşma -

4 - Şartnameler Ankara'da P. T. T. le- sıı\da adrcııinib meçhul olduğundan usulün 
vazını, lıtanbul'da Valida hanında ikinci 141 inci maddesi mucibince ve yirmi gün 
katta P. T. T. levazım ayniyat §Ube mü • müddetle ilanen tebliğat yapılmasına karar 
dürlüklerlnden bedelsiz olarak verilir verilmiş oldugundan duruşması bırakılan 

(2721) 12721 9. 9. 940 pazartesi günü saat 10 da mahke -

D. DENIZYOLLARI 

mede bizzat hazır bulunmadığınız veya bir 
vekil göndermedii iniz takdirde mahkeme
ye cıyabınızda bakılacağı tebliğ makamı -
na kai molmak üzere ilin olunur. 2425 

Satılık vapur 
Ankara asliye ıf üncü hukuk mah -

Dnln Denizyo/ları işletme Umum Mü- kemesinden : 
dürlütünden ı 

1
• Aslen Nifde'nin Bor kaazsının Orta na-l- Haliçıe Camialtı mevkiinde demlı 1 

Oülcemal vapuru kapalı zarfla satışa cıka- hiyesinden olup halen nerede olduğubilin-
nlmıı olup artırması 0'4. haziran 940 oa :ar miyen Mahmut Kirazcı'ya: 
tesi cünü aut onbeşte vapılacaktır. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü veki-

2- Sartnamesi umum müdürlük alım aa li tarafından aleyhinize açılıuı tahsil mas -
tım kOR1isyonunda görülebilır rafından 3515 lira alacak davasının arzuha-

S- Muhammen bedel harice cıkanlaca · 
tına veya ıökilleceiine göre döviz oluak 1ı hulisııslyle 14-6-940 cuma günü saat 10 
(23000) inıiliz lirası ve yahat Cl 20500) tüı k da mahkemeye relmeniz hakkındaki dave
liraıı olııp muvakkat teminat (7276) türlr tiye, ikametgahınrzın meçhuliyetine mebni 
lirası veya (1386) İngiliz lirasıdır. 22-5-940 tarihli Ulus .. azetesiyle ilanen 

4- İlteklilerln yazılı ıriin ve saatten bir • 
aat eveline kadar kaoalı mühürlü zarfl.ıt'l- tebliğ edilmiı olduğu halde mezkurgün ve 
aı komiıyon reisliıtlne mıkbuz mukabilinde saatte ıelmediğiniz ribi bir vekil de gön -
vermeleri lAzımdır. (4369/ 2640) 126f7 dermediğinlzden duruşmaya gıyabını1.da 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -5 J(iralık daire E - -- -§ Y enitehir Demirtepe U- E 

devamla illnen cıyap kararı tebliğine ka
rar verilerde muhakeme 12-7-940 cuma gü
nü saat g,30 a talik edilmiştir. O tarihte de 
ıelmediiiniz takdirde bir daha duruşmaya 
alınmıyacağınız ve işin gıyabınızda bitiri
leceii tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 2426 

E runc sokak (3) numaralı.,_ E ------------
§ evin dört geni• oda ve bir ıe.§ 
E nit boldan ibarr.t olan ikinci E 
E katı kiralıktır. Tel: No. 6334E - --wıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

Za:yi - Sivrihiıar kaazsı nüfus memur -
luğundan aldığım nüfuı tezkeremi kaybet -
tim. Yeniıinl alacatımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Alı oğlu Alı Fındık 326. 2422 

[
ıııııı.ııı '"""" SAKARYA ECZANESi 

İllçlannın ucua ve tazellfl ile tanılan eczanemizde Avrupa ve yerli 
llAçlannın hemen ekaerlatnl bula blllralnla. MUeueaatı resmiye ve hU8US1-
ye)'e lzaml teshlllt göatertllr. P u1f korunma llıtelerlnl en aagarl bir fi-

yatla tedarik edeblltntnlL 2302 
,, 11 """""" 'Ulu mqdam it Ba""am kaqmDda Ti. 2018 ,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,, 

30 Ton arap aabunu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğ 
Merkez Satın Alm• Komisyonundan: 

Ü 

--
e 
e 
-
a 
--

Talımln edilen bedeli (10.000) lira olan 
30 ton arap sabunu askeri fabrikalar u 
mum mlldllrlilğll merkez satın alma ko 
mlsvonunca 5. 7. 940 cuma giinU saat 15 t 
kap'iı.lı zarfla ihale edilecektir. Şartnam 
p:U'asız olarak komisyondan verilir. Talip 
!erin muvnkknt teminat olan (787) lir 
160) kuruşu havı teklif mektuplarını mez 
klır gllnde saat 14 e kadnr komisyona ver 
mel"rl ve kendilerinin de 2490 numara 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki \'esalkl 
l<nmlsyoncu olmadıltlarınıı. vcbu işle alfıka 
dar tUcrnrdnn olduklarına dair ticaret o 
d:ısı veslknJnrlylc mez'kOr g lin ve saatt 
komisyona mllrncaatları. (2!164) 1296 

h 
e 
-
-
e 
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DEVLET LiMANLARI iŞ. 

Tahmil ve tahliye münakaaaıı 

Devlet Limanları işletme U. M. lzm ir 
Şubesi Müdurlüiünden : 

-
e 

1 - 1940 yılı temmuz ayının birinci ıriı 

nünden 1941 yılı mayıı ayının son günün 
kadar İzmir limanına gelecek vapurlar! 
30 rüsum toni!Atosundan fazla motörlerı 
ve Devlet Denizyolları İşletmesine ait va 
purların yükleme, boşaltma ve aktarma i 
leriyle Çamaltında tuz yükleme işleri ka 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur 

a 
n 
-

$-
-. 

2 - İş şekilleri şartnamededir. Bu şe 
killere göre muhammen bedel (175 bin 1 
ra) yüz yetmiş beş bin lira, muvakkat te 
minat, (10 bin lira) on bin liradır. 

-
i-
-
e 
-
-

3 - Şartname Devlet limanları işletm 
umum müdürlüğü İzmir şubesi müdürlü 
ğünden (Dört yüz otuz sekiz kuruş) muka 
bilinde alınır. 

4 - Eksiltme 26. haziran. 1940 çarpmba 
günü saat 11 de devlet limanları isletme 
umum müdürlüğü İzmir şubesinde yapıla -
caktır. Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak mezkQr gün saat 10 da veril
miş bulunacaktır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve te
minatı ile birlikte eksiltme saatinde hazır 
bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin ni
hayet eksiltme rünü saat 10 da relmiı ve 
zarfların kanuni şekilde kapatılmııı olmaıı 
llzımdır. Postada vaki olabilecek gecik • 
melerden dolayı idare meaııliyet kabul et • 
mez. (2132-27711) 12774 

Gümrük ve inhisarlar Vdaletinden 
1 - Veklilet makam.otomobiliyle moto -

sikleti için g40 mali yılı içinde 4500 litre 
benzin açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 

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

3 - Bu işe ait şartname her gün Vekl • 
let levazım müdürlüğünde görülebilir. 

4 - İhale 26·6-940 çarşamba tünü saat 
ıs de levazım müdürlüğünde kurulu satın 

alma komisyonunda yapılacağından kanu • 
ni vasıfları haiz isteklilerin muvakkat te -
minntlarını Vekilet veznesine :yatırarak a
lacakları makbuzlarla belli sün ve saatte 
komisyonda hazır bulunmaları liln olunur. 

(2722) 12736 

Çene ıuyu alınacak 

Gümrük ve inhisarlar Vekiletin-
den : 

• 1 - Vekiletimiz 1940 mali yılı ih
tiyacı için 750 damacana Çene ıuyu 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 26-6-940 çarıamba gü
nü saat 14 te yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 967 lira SO 
kuruş olup muvakkat teminatı 72 lira 
56 kuruştur. 

4 - İstekJiler her gün vekalet leva
zım müdürlüğünde prtnamesini göre
bilirler. 

5 - Taliplerin betli gün ve saatte 
Vekalette kurulu satın alma komisyo
nuna müarcaatları ilan olunur. 

(2954) 12965 

Benzin alınacak 

Ankara inhisarlar Başmüdürlüğünden 
Kamyonlarımız için 100 teneke benzin 

1-7-940 pazartesi cünü saat 16 da açık ek -
siltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli bir tenekesi 455 ku -
ru$ hesabiyle 455 lira muvakkat teminat 34 
lira 12 kuruıtur. İsteklilerin tayin cdilea 
sün ve saatte başmüdürlüğümüzde topla -
nacak komisyona müracaatlan. (2961) 

129611 

ULUS - 21 inci yıl. - No. 6780 
İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi Netriyatı İdare Eden 
Yazı itleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

MUe111eae MUdUrU: Nqtt ULUG 
ULUS BaaımeYi ANKARA 

4 - İstekliler dcsiltmeye girl'' ·ımek 1 -
çin ihale rününden en az ıekiz ıün evet vi
lbete müracaatla ehliyet vesik111 almala
rı mecburidir. 

5 - Talipler bu i1e ait prtname ve sai
reyi her rün vilayet daimi encümen kale -
minde ve nafıa müdürlüğünde rörebilirler. 

il - İstekliler 2490 sayılı kanunun ikin
ci ve üçüncü maddelerinde yazılı vesika -
!arla birlikte teminat ve teklif mektupla -
rını 22 inci madde veçhile ihale saatinden 
bir saat evetine kadar vilayet daimi mcü • 
meni reisliğine vermeleri ve postada 
vukubulacak ıecikmelerin muteber sayıl -
mı:yacağı illn olunur. ( 4720-3759) 12761 

Röntgen cihazı alınacak 
Van Valililinden : 
1 - Van memleket hastanesi için teşhis 

ve tedaviye elveriıli teferruatiy1e bera -
ber bir adet röntgen cihazı alınmak üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı
tur. 

Anbra BtlediyesindetJ: ~ 
1 - Belediye raıoz ve ~ 

icin alınacak olan 18 ıandd'etl• 
kapsül on beş gün müd 
meye konulmuştur. ,.,n 

2 - Muhammen bed~~. 
3 - Teminat 67.28 1ı ,_.'ifl 
4 - Sartname ve nümurı 

tiyenlerin her rün encümell 
teklilerin de 217 / 940 aah 
da belcdive encümenine 

(2895) ~ 

Motorin alıoa"""', 

.Ankara Belediyesbıdtll ~ 
1 - Belediyenin ihti1 

400 ila 350 ton motoriniO 
on beıt gün müddetle ,,c 
usuliyle eksiltmeye ko~, 

2 - İhalesi 5-7-940 ..,, 
11 de yapılacaktır. • 

3 - Muhammen bedeli 

2 - Taliplerin 10-6-940 tan 10 temmuz 
940 tarihine kadar bir ay zarfında teklif 
mektuplarını ka taloglariyle beraber sureti
ni tetkik edilmek üzere Sıhat Vekiletine 
ve birer suretini de Van vilayetine sön -
dermeleri lazımdır. Mezkur Vekiletçe ya
pılacak tetkikatın neticesi alındıktan ıon.rl 
30 temmuz 940 salı günü saat 10 da vill -
yet encümenince ihalesi icra ve teblii olu- dır. t 4 
nacaktır. 4 - Muvakkat teınin• 

3 - Muhammen bedeli yedi ill dokuz 5 - Şartnamesini gö 
bin liradır. lerin her gün encUınell il 

4 - Muvakkat teminat 675 liradır. isteklilerin de ihale gii:,, 
5 - Röntım cihazı Van'da teslim edil - cuma günü saat ona k• 

mek, nakliye maarafı müteahhide ait olmak ı tuplarını Encümene ~..d 
olunur. (2916) 1;ıY""" 

Enkaz satışı 
.Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

Adası 
265 
265 

Parseli 
22 
22 

Mevkii 
Saman pazarı 
Saman pazarı 

Cinsi 
Dilkkln 
Dükkln 

Yukarıda ada ve parsel numaraları ve muhammen bedelle~ 
menkullerin hedim ve teaviyei turabiyeleri alacak f&haa ait 0 

kazları açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi 29. 6. 940 tarihi~ 
martesi günü saat 11 de İmar Müdürlüğünde yapılacağından 
teminat akçalariyle birlikte müracaatlan ilin olunur. (2835) 

YENİ SİNEMA 
Bugün bu gece 

TenzllAth 2 el program 
Görtlnmlyen adam 

aramızda 

kahkaha tllml llk defa 
olarak 

Seanslar: 
Saat: 14,30 - 16.30 -

18.30 ve 21 de 
P'tyatıar: loca 160, b&l

tcoa U, aalon 20 kurut 

ı. Gangsterin kucatında 
2. Esrarengiz araba 
Saat 12 de ucuz matine 

Kaçak konanlar 
Cebeci Yenldotaıı 

Townpqa tUrk ftlml 


