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Dünkü umumi vaziyet· 

Fransız tekliflerine cevap verildi 
Yapılan muhtelif tahminlere rağmen 
Şartların mahiyeti henüz malam değil 

Bir itilafa varllıncıya kadar 

~arpışmalar devam edecek 
F'ransız hükOmeti mütareke şartlarını 

ltıüzakere edecek mürahhasları tayin etti 

6rçi/'in 

~t~ıından sonra 
~I 1\ Falih Rdkı AT AY 
ı. e11ı, d -ct•ft u harbe devam et-
~\~11 İdi. Mareşal Petain ve 
. it, ~u fikre iştirak etme· 
~,, Çotçil'e göre yeni hükü • 

.'h-ıı:tı ''muahede hükümlerin· 
ıa..~ ... ,.,, "F ' 'kb "lf etırı • ranaa'nın ıstı I\• 

' t•~ ek ve büyük şansları 
l "llllk'• 
.._ ~ tır. 

llteıal Petain ve arka· 
ı,ıııuahede hükümlerinden 

\ l" ~vkeden sebepler ara· 
~' iı lel'e hükümetinin kaf~ 
"'tlltd bulunmadığı kanaah 
~1 ır? Hiç bir meıul fran· 
~ ~t ~1!ndiye kadar resmen 
, '~•t ,..~Yllnatta bulunmamış· 
l~ll '.r«>rçil her taraf ta tek· 

· .ı'Q, bu tenkide cevap ver· 
1~ il~ llu hiaaetmit olacaktır. 

tel ~kiline göre İngiltere e· 
ı 'nı N k )il Yapınıttrr. ut un, 
b,~01tanan yardım kıtala • 

~i: '•8°1\lnan parçasında de • 
ı._ l)llld u miktar, harbin doku· 
"-hhiit il Ftanaa'ya gönderme· 
h>~)~lmiı olduğumuz mikta· 
.. '~Ui.. e mutabıktır." İngiliz 
~ .. e .. 
~I~~ tore mağlubiyetin bat 
ı •t.. taarruzunun ilk günle· 

•ate·· 
., ~'-lll" Jı hatasıdır ve bu ha· 
~~'ta \l ftansız kumandanlığı
·"lt,,ftl on beı veya on altı fran· 

'tl lı iilıı~ kaybolıvasına ve o 
"'-~"i" h el'de oradaki İngiliz 
LJI> ol llreket barici kalması· 

tt le lnuıtur. Ounkerque'te 
ı '-' ~e Urtarılmıtaa da toplar, 
tı~~ teı~~l~eme terkedilmiştir. 
. •lbıık· 111 için haftalar lazım· 
ı~b·içİıld~ bu haftaların il~ iki 
"ı 1)etı b'Fransa muharebesi 

bıa le e ıtrniıtir.'' Belçikada 

11 
~~ti~v~~ler eneyi kıtalardan 
~ıl k Çorçil, franıız aıkeri -

, li).._ llhre.- d"V- t''ğ" 
~ ....:ele ··•anca oguı u u 

'""' .,:lurıa, iıraf olunan bu 
• ~ty} el'~ziyi müttefikler ta-

S·ttir, ettırebilir olduğunu" 
ıl, ef 

,' ~til:r Franaa ıulh etmek 
'Lltlh ere'nin Franaa'yı "mün 
1vt• ı >'aprn 
)~ '' ed ~~ak teahhütlerin· 
~~l:'rlllla e~egıni ilave etmiştir: 

ele ı· il nın çektiği ııtrrapla· 
't 'ti llzım 1' t fille.. Re ırse, onun cesa· 

,~l'tetteg~ ~ayret edeceğiz ve 
~ .. '' ltı(i~?' 1 :ı nihai zaferi ka-

tt'-' llııaa' ~f~tlanırsa, kazancı
lltı '- llıuYhı 1ttırak ettireceğiz." 

t \ı .;: areb . . b' . l 
"'• ı,'""Yliy esının ıtmıt o • 
t,~ '-inine~ Başvekil, İngiltere 

,'lliı)o bitditırı· ll;tlamak üzere ol. 
t'd" 2so b_ı§tır. Tam mücehhez 
~~ llobet bn kişilik kuvet, ana· 
~ d,ki le •tındadır; İngiltere 
ı )ol), ıtalal'ını, ve dokuz ay-

ı '• te .. · mı, old v h k Jl.. 1Ye 1 ugu arp sto • 
~, ~l'illt ; mııtır. Çörçil diyor 

il d11,llnueaele şudur: Hitler'in 
b·~'-e't kırabilecek miyiz?" 

)) ltııı e alın '-lı 3 za . an hava kuvetle· 
-.,~ 'tittirı,Yb~~ verdiren ingiliz 
~~ ~ Ucum Almanya'dan 

it }f a ıeldiği zaman, da· 
c ao,..:z,ı.ıetıerde bulunacai•· 

·la 

-
Franaız mültecileri cephe geriaine aığınırhen ateı hattına giden 

lranaız tankları 

Bertin, 19 a.a. - Gazeteler, dün Münih1te ittihaz edilen kararın net· 
redilmemiı olduğunu müıahede etmektedirler. 

Frankfurter Zeitung Fransa tarafından teklif edilen mütareke hak· 
kında Almanya ve Franıa'nın alacaklan vaziyete müteallik aon derece 
mühim bir kararın mevzuubahı edildiii Üzerinde tevakkuf etmektedir. 

-,---, Yani Bordeaux'dakt fraruıız bUkUmeti si
yasi ve ukerl vaziyeti bir defa daha. tet· 
kik etmek ve tetklkatllll mUhlm rnukarre· 
ratlyle tespit ederek neticelendirmek mtc· 
burlyetlnde kalacaktır. 

lngiliz hariciye mü•teıarı 
B. Butler 

İngiltere İlalyanlar1n 
Habeıistan ve Arnavutlukta 

nüfuzlarını tanımıyor 
Londra, 19 a.a. - Royter: 
Hariciye müsteşarı B. Butıer, avam ka

marasında İtalya'nın harbe girişi hakkın
da n,şnğıdakl beyanatta bulunmuııtur: 

"- itnlyn'nın, hiç bir tahrik olınııksızın 
İnAilterc'ye karşı harbe girmesi 1lzcrlne, 
lnJ;illz hükUmeti, Akdeniz, şimali ve şarki 
Afrika ve yakın şark mıntaltalan hakkın
da İtalyan htikUnıctlne mazide İngiltere 
tnrnCındnn verilmiş blltUn tanhhUtlcr bah
sinde tam bir hareket serbcstlslni muha
fazaya kendisini scl~hlycttar addeylemek
tcdlr ... 

Bu mesele hakkındaki suali ııormllf olan 
liberal B. Mandcr B. Butler'in bu cevabın
dan sonra, bunun nazarı dikkate alınaca
ğına itimat ettiğini bildirmiştir. 

B. Mander'ln sualleri ıu idi : 
"l - ttalyanın İnglltereye karoı harp 

llftn etmesi Uzerlne, lngillz hUkUmeti, istik· 
halde de İtalyanın Habeşistan Uzerlndeki 
haklannı tanımağa dalma kendisini mec
bur addetmel<te midir T tnglllz hUkUmett 
majeste Halle SelAsie ve yahut Habeo mil
leti tarafından kendisine yapılabilecek 
tP.kliflerl nazan dikkate almakta aerbelt 
mi bulunmaktadır! 

2 - MUsteıar, bugünkü oeraltte, İtı«lll• 
hliküınetlnln Arnawtluk üzerinde İtalyan 
hAklmlyetinl katiyen ta.nım&dıllm turlh 
edeblllr mi,_ 

Bununla beraber, gazete, Fransadakl hA· 
dlselerln kendiliğinden tasfiye edllmekte 
oldutu ve nihai hezim .. tln artık önUne ge· 
çllemlyrceğl, bundan dola.yı da efk!rıumu
mlyenln çok uzun zaman intizarda kalmı· 
yacağı fikrindedir. 

Kayıt•ız ıartıız te.li.m 
BAle, 19 a.a. - (Stefanl ajansından) : 
Öğrenildiğine göre Hltlerin İtalyan • Al· 

man §artlarını ihtiva eden ceyabı bu sabah 
Madr!d tarikiyle Bordeaux'ya vasıl ol· 
mugtur. 

Fransız kabinesi askeri rüesa ile birlik· 
te içtima halindedir. Almanya ile İtalyanın 
nıUtareke akdine muvafakat için kayıt ve 
§arUız teslim olmatı istemi§ oldukları rl· 
vayet olunmaktadır. Sulh §artlarının ana 
hatlarının bu cevaba raptedllml• oldulU 
söylenmektedir. Fransa tamamlyle ıll!hl&· 
rından tecrit olunacak ve Avrupa harbinin 
hitamına kadar kısmen işgal altında kal .. 
caktır . 

Hitler umumi karargahınJa 
Almanya'd& bir m&hal, 19 a.a. - HiUer, 

umumi karargahına vıunl olmuııtur. 

Muıolini Roma'ya döndü 
Roma, 19 a.a. - MUnlh'ten dönen Yuao

llnl ıaat 18 de Roma'ya muvasalat etmlt
tır. Aynı trenle, hariciye nazın Kont Cl
ano ve Alınanya'nın Roma. se!lrl Von 
Mackensen de Roma'ya av<let etmiılerdir. 
Ronıa'da Musoltnl'ye meraalm yapılma· 
mıştır. 

Murahhaslar tayin edildi 
Bordeaux, 19 a.a. - Fr8.11Bız hUkUmetl 

tarafından aşağıdaki tebliğ neşredllml§tlr: 
Fransız kabinesi bu sabah B . Lebrun'Un 

riyueti altında toplanmıı ve Frana&'nın 
bir miltareke akdi hakkındaki talebine verl 
len alman cevabını tetkik etmı,ur. 

Alman hUkUmetl bu cevabında. muhas&· 
matı tatil hususundaki oeraltinl FraJll& 
hUkUmetl murahhaslarını ta)1n eder etme• 
tebliğe amade bulunduğunu blldirmekte· 
dlr. 
Aynı zamanda alman hUkUm~tt fr&lllll 

murahhMlarını hangi tarihte ve hangi rn&· 
halde kabul edilecetlnl ayrıca blldlrecetl· 
nl de lllve etmektedir. 

Franınz kabinesi. murahhuları tayin et· 
mı,ur. 

Murahhculann i.imleri 
Londra radyoau aa.balta kartı yaptıtı Dfll 

rlyatta. Almanya ile mU&akerelerde bulun· 
mü Uure t&yln edilen murahh&llarm ... c Son s. 1ııcıı sq1.a ) 

l 100 Tayyare ile 

Al~anlar İngilterenln 
ıark sahillerine 

c, z Ar, " SON re:; 
,. .A s ;.-., - ........ ; . 1 -

""" i ..... ·. ) ·. ~· ·- .... I -
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fRAHSii""3i11AL AFRİKASİ\. ~ 
•' . . • . 

Franaa,. Almanya ue ltalya ile lrana.s fimali Alrilumnın uamyetini 
ıöaterir luuita 

Nevyork Times gazetesinin 
Madrid'den öğrendiğine göre 

Fransız deniz ve hava 
filoları Afrika'ya gidiyor 

Ne'?'ork, 19 a.a. - Reuter bildiriyor: Nevyork Timea ıazeteainin 
Madrid'd_,n haber aldıima söre, bütün franaız bahri ciizütamlan dün 
akıam hansız limanlarından aynlmıılardır. 

Diğer taraftan, gene aynı gazete, franaız tayyarelerinin almanlarm 
eline dütmekten kurtulmak için Afrika'ya dotru ıeçtiklerini bildirmek· 
tedir. 

Batırılan italyan Jenizalhlan 
Londra, 19 a.a. - Fran11s harp gemilerinin Akdenia41e miiteaddft 

İtalyan denizaltıar batrrdıklan reamen bildirilmektedir. 

Bir Souyet harp ıcmiai T allin limanını top atefi)'le Hlômlıyor 

Riga'dan sonra 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sovyetler diğer Letonya 
şehirlerini de işgal ettiler 

Riga, 19 a.a. - Sovyet taleplerinin hbulana mOteılrip yen! lıOkemetin 
kurulması hakkında henib hiç bir tebliğ neıredilmemiftir. Yeni biJHmetin 
ancak birkaç gün sonra kurulacağı sanılmaktadır. 

Yeni sovyet kıta/arı, Riga'ya, hadisesfs girmişlerdir. Riga'dan baıka DO
nabur, Mital, Goldingen, Toukoujm, Talsen, Rezekne ve Loudsen ıehirleri 
de işgal edilmiştir. 

işgal kuvetleri ile irtiabtı temin için, hülcilmet, sabık genel kurmay baı· 
kam general Hartmanis riyasetinde bir hususi irtibat komitesi teıldl et
miştir. 

E•tonya kabinen henüz teıelrlriil etmedi 
' Riga, 19 a.a. - Tal1in'den bildiri/diline ıiJr• yeni Estonya kabine•i he

nlJz teıekkül etmemiıtir. BaıveHleti kimin deruhte edecefi maltlm delil
dir. 

Mahpa•lann tahliye.i 

Kaunas, 19 a.a. - Dün akşamdanberi, Kaunas'ta siyasi mahpuslarza tıh
liyesine baılanmııtır. 

BQfuelrilin hittıbai 

Kıunas, 19 a.a. - Yeni Bapeldl Pıleclds, radyoda halkı hitaben yaptı
ğı bir g6rüımede, Litvanya bllkOmetinin en esaslı vızilesinin, So~let 
Birliii ile nmiml ve doıtaae mtJaaubetler idımesi oldalamı d7l•mlftir. 

hücum etliler 
Londra, 19 &.&. - Londra'nın ııelahlyet. 

tar menabiinden haber alındığına. g!lre, İn
ırtltere'ııl.n tark sahillerlnde yapılan bir hü
cuma takriben 100 alman tayyaresi i§tirAlc 
etmııtlr. !nglllz hava kuveUerl altı dUo
man tayyaresi dll§UrmUştur. Hava mUda.
tu. topları bir yedinci tayyare daha dUŞÜl'o 
mll§tUr. 

Kolonya bombardıman eJildi 
Cologııe, 19 LL - D.N .B. ajansı bildi· 

rlyor: 
17 • 18 gecesinde dll§ı:nan tayyareleri Co

logııe Uzerlne bir akın yapmıotır. 1 atvil öl
mut ve bir çoğU da yara.lanmı~tır. Blrkao 
huauıt ev yıkılmıo ve birkaç bina haaara 
utramııtır. 

T orino bom bar el ımanı 
Roma. 19 &.L - Nevyork menbalı olu» 

birçok radyo postaları tarafından yayılmıı 
ola.ıı ve Torlno'nun endUstriyel kısmının 
dlloman bombardıman tayyareleri. tarafın
dan tamamen. imha edildiğine mUteda.lr bu· 
lwıaıı haber 1taıya'nın ııelahlyetıl mahfil· 
lerl tarafından sureti kat.iyede tekzip edil
mektedir. 

İngiliz hava 
kuvetlerinin 
taarruzları 

fnailiz hava kuvetlerine men
aup tayyareler timali Franaa, Bel• 
çika ve Hollanda ile Almanya ü
zerinde uçuılar yapmıılar ve aa-

keri h9q_~'fleri ~ard~ ·~--İilM 
mitlerdir. ng'i\İi' ~yya~fennfn 
akmlan birçok mühim haaarlara 
aebep olmuttur. Bu husustaki taf· 
ailat 5 inci u.yfamızdaki nıml 

harp tebliileri ıütunumuzdadır. 

Alman 
Bulgar 
dostluğu 

Sofya; 19. a.L - D. N. B. ajansı blJ. 
diriyor : 

Almanya ile Bulgaristan araaınd& 
kUltür anlatmasının bugün imzası m6-
nasebetiyle Prof. Filof, Almanya elçi
si B. von Richthofen'e, bu anlqma~ 
alman - bulgar dostluğunun, Avrupa· 
nın yeni ve idil bir nizam beklediği bir 
anda tahtim edilmit yeni bir bllrhanı
nı görmekten doğan memnuniyetin! 
bildirmittir. 1 

AnlaJm&nın imzasını müteakip, al • 
man elçisi, bu münasebetle Filhrer'in 
bulgar başvekiline alman kartalı nip. 
nının büyük haçını verdiğini bildir • 
mittir. 

Kıral Bom'in verdiği nifanlar 
Sofya, 19 a.L - Almanya ile Bul

gariıtan arasında akdedilen kültürel 
anlqma veıilcaiyle Kıral Boriı, al. 
man heyeti azalarına yükaek rütbe
de nipnlar tevzi etmittir. Heyet al
manyaya dönmek üzere bugün Sof • 
yayı bugün terketmektedir. 

Balgari.tcın'ın .iycueti 
Sof ya, 19 a.a. - Başvekil B. Filof 

matbuata beyanatta bulunarak, Bul
gariıtanın harbin bidayetinden kabul 
ettiği barıt ve bitaraflık ıiyasetinı 
devam niyetinde olduğunu bildirmit
tir. 

Ticaret Vekilimizin 

lstanbul'daki tetkikleri 
tatanbW, 19 (Telefonla) - Ticaret V• 

kili burün ticarl teşlı:illt ve ıiıorta itleriJ'lo 
le utratt?. Yann da tetkiklerine devam • • 
decolctir. Çivi, deri, fmdrk tacirleri burUD 
Vekili siya.ret ettiler-. 

Çağrı 
Bütçe Encümeni bupn aaat 10 
da~. 
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Yeniden 438 orta tedrisat Ankara'daki yeraltı Mebuslar1mızın 

muallimi terfi ettirildi 
Maarif vekaleti, orta tedrisat muallimlerinden 405 ni 30 liraya, 33 mu

allimi de 25 liraya terfi ettirmiştir. Yeni barem kanununa göre 30 liraya 
terfi ettirilen bu muallimlerden sonra yüksek mektep mezunu olup da 25 
lira maaşla çalıp.n muallim kalı;ıamıştır. Terfi eden muallimleri yazıyo
ruz: 

25 liradan 30 liraya terli edenler 0:. O; Kadir Çaial S.amsun O. O;. HulGsi 
Golkıyı Ankara 1. cı O. O; Bedıa Erin 

. A. Ferru~zat Tunaç Galatasa~ay L. A- Kumkapı O. O· H . Sadi Saraçoğlu Antalya 
lıye Cıı;ız Kumkapı O .. o: Fahrıye Ara'?y L; Müyesser 6zsu Antalya L; Süleyman 
Kony.ı kı.z Ot. ok:. Maıde Özieçen Fa.tıh .Erenaay Antalya L; Mehmet Kiıisel Kil
o. O: Muzcyyen Eren Konya L.: Zahıde tabya L; Ni7azi Yapan İzmir 2. ci erkek 
Talay Çapa .luı; O. IJ.; Lemnn Onurk~ L; Hayriye lsmet Başoğlu Çapa kız O. O; 
Yozgat lıseaı; Fer.J.e Uysal Bursa L cı R. Nebahat Alpcn Cajaloğlu O. O; Ney-
0. O; S&ıt Ody:ık . r -:rkek L._; Mu~- yire Sonçağ Çankırı O. O; Sevim İnhan 
~ez Kayı Ankara • .. ..J, ~: Namıye Hıç- Kadıköy 2. ci O. O: Hamide Duru Edre
darmaz Kar:ataı O. v, .-akıye fU.~og- mit o. O; Lütfiye Parınan Çorlu O. O; Sa
la A.:;.Dra ~azi ı...: ~ ır.ıa Tımur Öz~ek cide Topay Ankara 2. ci O. O; Muzaffer 
Ankara l. cı O. O: Hurusel Canok Beş ık- Danııman Karşıyaka O. O· A. Cevdet A
ıaı 2. ci O. O; Müruvet Akata B,eyoğlu run Ankara erkek L· C

0

evdet $enyurt 
O. O; Mahir GUrıel Bahk~sir E. ~i'. O; Konya O. O; Nihal N~zer Konya kız öğ. 
Sueda Karatay Buna kız Og. Ot Mihrıban O; Vecihe Taşçı Göztepe O. O: Nihal Di-
Gurtan Buna kız v ... ..., . uedrıye Adsız kemıan Kayseri L; l .. c:ncn Ut~:ü İzmit O. 
Gôztepe O. O; Fettn ...... m Antalya L; O; Mehmet Ultav Eskiliclıiı L; Muzaffer 
Lütfiye Dllndar Bursa ı. ci O. O; Müs- Altan Artvin O. O; Neriman Aydar. Ça
lim Say Nevıehir O. O; Nuri örs Hay- tl!-lca O. O; Nev~t ~ydınh Yozgat L, Sa
darpaııa L. Nihat Toıge Fatih O. O; M. cıde Çutman Naz!lh O: O; Ko_rkut. Aras 
Nedhi Egilmez Kumkapı o. O; Nezihe Tokat O. O; Medıha Çütsay Caı:a.1.oglu O. 
Yükıel Ankara 2. ci O. O; Nihat Esen An- O;Klmuran rr.~r~~ .. üıkildıır ~· cu O. O; 
kara 3. cu o. O; Münire Karacalarlı Kum- M. Turgut Koıl!urcuotlu .tz~ır 2. el e~
kapı o. O; Faik Gökay Ankara 4, üncu O. kek .L: Ayşe Ugural Eskı~ehı~ L: .Nadır 
O; Sema Elöve Ankara 4. cü O. O; Fa- Nadı. Galatuaray L; . .A. Fehmı Ergınoğlu 
ruk Caner Sivas liseıi; Avni Mutlu An.kara Ma~ıaa O. O; A. Şakır Oba X~nya O. O; 
ı. ci O. O; Cavide Güney Bursa kız oğ. Sel un Duru )at ... erkek L; Siihe!.la İnan 
O; Mefharet Acar Ankara 2. ci O. O; Meh- Kur .Ankara'· cu ?.·O; İhsan "Fümerdem 
met Selen Dursa .L; Melahat Togar Hay- Karaman. O. O; S~eyman Şahın Tar A
darpap. L; Nilüfer Toker Kadıkdy 8. ci O. dana 1. cı O.<;>: Parıhan Akıl hm Beyko.z 
O; Seniha Kebel Bakırköy 1. ci O. O; O. O; O. Nahıt Özden Buca O.~; Vasf!
.Ahmet Cevat Akıska Beyoğlu O. O; A- ye Aykın Buca O, O; Sıdıka Tanoren Ku
dıle Melek Sav Ankara 4. cü O. O; Şeb- tabya L; İffet Apak Ayvalık O. O; ~· 
bal Gökçay Gazi Osman paııa O. O; Şe1!1- Muz$.ffer Ba.lcıc~ilu ,Adapaz~~ı ~· O: Rı
aettin Ergün Beşiktaş 2. ci O. O; Türkan fat A~pay Bılecık. O. O; ~useyın Oska>: 

suları hakkında 

bir rapor hazırlandı 
An.karamızın muhtelif semtlerinde yapı

lan in,aatta temellerde, bodrumlarda ıu 

,Çriıması iıini tetkik ve bu huausta bir ra -
por vermdc tizere Nafıa :Vekileti ıular u
mum miidUrü B. Salahaddin'in reisliğinde 
bir komisyon kurulmu,tu. Komisyon lU -
zumlu tetkiklerini yapmıı ve bu hususta -
ki raponınu allkalılara vermiıtir. Komiı -
yon, Anikara'nm nUfusu az iken yer altı ıu 
seviyesinin oldukça &lftğıda olduğu için bi
na in,.aatında, temellerde, bodrumlarda, ka
lorifer dairelerinde su çıkmadığını tesbit 
etmiştir. Komlıycm, 1935 nllfuı aaymıma 

göre nonnal nllfua tezaytidUne söre gi1n -
delik su sariiyatınm nüfuı baıına 110 u, 
umum su sarfiyatının ·cıa 15.000 ktlp metre
yi bulduğunu ve bu suyun piılenerek klrl~ 
nerck Hlğımlarla yer altı suyuna lkanp. -
rak yer altı ıu seviyesini yükselttiğini ıör
müştür. Nüfusun çoğalmasiyle su aarfiyatı
nm da çoğalarak yeraltı su seviyesini her 
cün bir miltdnr daha yiikselteceilni tes -
bit eden komisyon daha ıimdWen bu yeral
tı ıulannın Ankara binalımnm pek çokla
rında çatlaklıklar husule getirmi1 ve ıe -
tinnekte olduğunu görmüştür. 

Komisyon, mevzii trenaj kanallan vaın
tas yle bu suları alıp derelere venneği 
mümklin cörmekle beraber umumt srbat ba.
kımındıın bu kanallann çok tehlikeli ola -
cafına karar vermiştir. Trerı.aj teai&atının 
yapılması kano.lizosyon tesisatının mühim 
bir kısmının yapılması demek oldufu neti -
ccsine varan komisyon, ıehrin., bu müşkil 
vaziyetinin cezri ve fenn! bir ıckilde hal -
linin ancak ıehrin kanalizasyonunun ya
pılmasiyle mümkün olabileceiine karar 
vermiştir. 

konf eranslar1 
Divriği, 19 a.a. - Denizli Mebusu .Necip 

Ali KUçUka, Hasankale ve Erzunım'dan 
sonra ser:! lconferanslanndan birini de dUn 
Dlvrtğt'de binlerce halk kUtles1 karşısın
da bilhassa dcvleUn takip edegeldiği ana 
politikasının ve sık sık değlien dUnya po
litikası knrşıııında tllrk milletinin değiş
miyen durumunu tzah eylemlgtir. 

• • • 
İzmit, 19 a.a. - C. H. Partisi idare he

yeti Az4ı:ıından Teklrdl!oğ Mebusu n. Rah
mi Apak, dlln, Eskişehlr'den buraya gel
miş ve akıam Necatıbey mektebi bahçesin
de vali, komutanlarımız, Parti ve Halkevl, 
belediye erkAn ve mensuplarının da bu
lunduğu kalabalık bir halk klltlesl önUn
de g!lnUn ıılyast meseleleri ve cUmhuriyet 
hUkUmetlnln takip ettiği poUUka mevzulu 
gUzel bir konugma yapmıııtır. 

Ankara fiat muraRabe 
komisyonu dün toplandı 

Ankara vUAyetı, fiyat murakabe komis
yonu dUn eaat 15 de vali muavini B. Dl!Aver 
Ergun'un riyasetinde ikinci lçtımaını yap
mıştır. 

Toplantıda, komisyona teııkilAt nizamna
mesi mucibince hariçten bir tUccar, bir de 
sanayici ithal edllmlıtır. 

Bu ııuretıe ııon ııekllnl alan komisyon bu 
gUnden itibaren filen mesaisine ba,,hyacalı:
tır. 

Cezaevleri inşasına 1,5 

milyon lira sorfolunacak 
Cezaevleri lnıası için istikraz akdine 

ve geçici taııhhUtlcr icrasına dair olan 
kanun projesi mecllsln aJAkalı encUmenle
rtnden geçerek ruznameye alınmıştır. Pro
jeye göre ce:r.a evleri IQ§Nlı için senelik te
diye mıktan W0.000 lirayı geçmemek üze
re 1,6 milyon liraya kadar gelecek sene
lere geçici tıuıhhlltlere glrlımeğe Adliye 
veklll mezun olacalttır. 

Pekel Karşıyaka O O· Talia Uzay Ankara Develı O. O; Ulvıye Özbekın Adana 1. cı 
K. L: MUnire Esi~ A~kara erkek L; Sır- O: O; Ali Rrza J!=rtan Divrik O. 9: Ner
riye Odman Ankara G. L; Ali Rıza Altan mın iYunt Edremıt O. O; Yahya Özel A
Çorlu O. O; Fikret Arıkan Ankara 1. ci mas~ O. O; Şahid,e ~oıkunlar Bandırma 
o. O; Saide Oktay Ankara 1. ci O. O; O. O; MUzeyyen 'l emızalın Bandır'!:a .. o. 
Nimet Bayrı Ankara 3. cıi O. O; Naime O; Şeref Tarlan Sarıkamış <?· O; Gulsum 
Savaşçın Ankara 4. cU O. O; Eıiref Dede Varlık Tur~tlu O. O; Zekı Tanıç ~am
Eakiıehir L · Talia Balcıo~lu Adapa:r:arı sun L; Melıha ı,ıtman Ankarıı. -~· cı O. 
O O· Şahab~ttin Uzluk Konya O. O; Ah- O; Şükriye Günden Ankara 3. cu O. O_; Ç ..., 
m~ Onertlirk Maniııa o. O; Fatma Enver Vildan Giirevin Anka~.a 3. CÜ o:. o.: Melı- agrı 
Erben Çorlu o. o; Niyazi Ünsal Çorum ha Ergun Ankara _3. cu O. O; Şuk~ıye !a- Diyarbakır emniyet müdürlüğü 
o. O; lsnıail Aybar Eıkiı;ehir L; İsmail mer Anıtaı:a 3. cu ~: O; E~.at Bılenoglu x Dahiliye enclimenl bugün saat 10 da 
Bumin Ankara ı. ci O. O; Ahmet Yenal Bursa 2. cı O. O: Turkfuı. Gone.nç Çanak- toplanacaktır. 

Görlllen !Uzum Uzerlne Diyarbakır UçUn
cU sınıf emniyet mUdtlrU B. Ekrem Sannar 
vekAlet emrine alınmıı ve yerine Uc;:UncU 
sınıf emniyet mUdUrU Trakya umumt mU
fettlgllğl a&a:>il mll§avır muavini B. Nu
rettin Agat ta)1n edilmlıtır. 

Düzce O. O; Ho.yriye Uludağ Ankara '/., ika le O. O; Y8;11sa Su hmır 2. cı }rkek ~; 
· o o. Mchm t Marangozoilu Turgutlu Zeynep Uleskın Bnlıkeslr. L~ Husanıettın 

cı · • • e Tuno.lı Tekirdağ O. O; Hılmı Tutk:ı.n Ba-
0. O; Nahı~.e Ka~ancı T.rabzon erkek . O. kırköy 2. ci O. O; Behçet Görüşlü Maraş 
O; J!· Hiımu Erıun Aldııaar O. ç>; Scfı~a O. O; Fahriye Türker Bursa 2. ci O. O; 
Demır Ankara 4. cU O. O i Azııe Ça_gıl Nezahat öztarhan Ankara 3. cü O O; 
Süleyınaniye O. O; ~dviye Kar81!lıkoglu Handan lrte lıt. kız O. O: Rıfat llıaı 
~andırma O. O; Nellı .. Dekok Be~ıktıış 2: Karagümrük o. O; Ganime Akpınar Kü
Cl O, O: .. M. ;Behçet Go~en İzmıt.,O. O, tabya L; Hikmet Gülümay Kütahya L; 
Namık Sozerı Buru kıs oğ. O; Lutfi A- Ne Ber Su hmir K. L; Reııat Esmer Bur
taçoğlu Bartın O. O; İhsan Ökt.em ~'?nya sa ..L; Fatma Beria Turgay Zeyrek O. O; 
L; Salim Ongan Bolu O. O~. Saım Egılme Rıfat Aydınceren Yozgat L; Paluze Gö
Karata1 O. O; Şevket .Üngut Karataş. O. key Musiki öğ. O; Beyhan BengÜsu Sil
o; Yusuf Ad.ah Heybelıada O. ,O: Macıde leymaniye O. O; Ahmet Özel Artvin O. O; 
Akmanalp Tıre O. O; ~· Faıka B.ertan Celil Güçer Karagümrilk O. O; Sabahat 
'l!sküdar ı .. ci O. O; Me~ıh~ Erverdı Be- Tözören Kandilli K. L; Servet Akdoian 
ııktaı 2. cı O. O; ~· Llitfıye Ul~an A- Adana erkek L; Ha.diye Öncel Trabzon 
dapazarı, O. O; .sabıha Karaca İnonil K. K. o. o; Leman Tarhan Sinop O. O; Sali
L; Mezıyet Hatıme Ankara K. L: N!ba.- hattin Bilge Erzurum L; Nejat Cansızoğlu 
hat Ö~men Nlıantaıı K. O. ~ i S~~t Gürel Konya L; Azmi Kapal Haydarpaıa L; 
Kadıkoy 2. cl O. O; Şemıettı~ Guneı 1ıt. İbrahim AIUok Kars L; Sıtkı Şanoğlu 
erkek L; Halil Temel Balıkesır L; Osman Bartın o. O· Zeynep Suha Beydafı Anka
Şükrü Malatya L; N~rett!n Mutlu Balı- ra K. L; M~ıtafı1. Yılmaz Adana 1. ci O. 
kesir L; Muazzez Dcnur Kütah1a. L: ~em- O: Ömer Hilmi Mart Balıkesir erkek öğ. 
ı:iye Bekaaç Ankara erkek L :_Adıl C<?mert o; Şehime Özdemir 1nönU K. L; Ahmet 
Gaziantep L; Hurrem Beyoglu İzmır 2. Yağakut Erzurum erkek öğ. O: Nezihe 
el erkek L; Zeki Sezim Haydarpaşa L; Yalkm Eski~ehlr L: Perihan Scuıder Ada
Mü:r:eyyen Onul Edime kız öğ. Of· Mehmet na K. L; Şükriye Güven İ:r:mit O. O; Reşat 
Gökyay Ankara erkek L: Sırrı ıpir An- Türksoy Van O. O; Beriye Halulu Ankara 
kara 4. cü O. O; İbrahim Doğan Amasya K. L; Aslı Yancı Küto.hya L; Sadık Duru-
0. O; Mehmet Ulusar Bafra O. O; Kemal sal Edime erkek öğ. O; Niyazi Akıit An
Özgenç Manisa O. O; İbrahim Gürtunca kara erkek L; Nadire tlnıör Ankara erkek 
Edime O, O; Khrm Iıkın Balıkesir L; L; S. Muzaffer Akalın Samsun L; Sadet
Abdullah Seden Eıkiıtehir L; Kemal Asal tin Gökc;epınar Ödemit O. O; A. Haydar 
Eskiıehir L; Ferhat Sakızlı Ankara 1. ci Çağhyan Izmir erkek L; Zeki Piran Kay-
0. O; İsmet Yaprak Bergama O. O; Ne- seri L; Klni Şölen Bunıa L; Saruhan Ak
cati hxlav Vefa erkek ~; Klzım Toprak soy Yenikapı O. O; İHet Akyol Ankara 4. 
Diyarbakır L; ŞeVket Gökay Çorlu O. O! cü o. O; A. Şinasi Revi Buca O. O; Da
Aliye Radyum Zonıuldıık L: H. Fehmı vut GUney Bursa ı. ci O. O; Şaban Taşkın 
Etgin Bursa 1. el O. O; H. Ki.mil Çimer Edime O. O; Fehamet Candaroğlu Çam
Ayvahk O. O; Cemal Yener Haydarpaşa lıca kız L: E. Fevzi Gö:r:aydın Beykoz O. 
L; Y. Ziya Çakmaklı Antalya L; A. Şeref O· Kemalettin Uiuralp Yozgat L; Ce-
Sonay İnegol O .. O: Vefire ~ar?ilu Ka: m~l Sezıln Manisa O. O: Hasan Basri Çe
rata, O. O; Hanıfe Gllrsel Ttlkılık O. O, lebi Mardin o. o; Çetin tııpaha Edirne O. 
Mus;afa Kura! Adapazarı O .. O; !'· Mesa- o; Abdurrahman Kevenkoğlu Osmaniye 
det Öner .h~ır K. L; Nermın Guz İzmi~ o. O; Kbım Çınar Kastamonu L; Emel 
K. L; Hı~mı .Pakkan İzmir 2. erkek L, Yeıin İıt. K. L; HUınü Kutlu Mersin O. 
~min Hekımgıl ~amsun L: Me~ut Ekme~- O; Hayri GUndenoğlu Ankara Gazi L; Sa
cı Edime L; Alı Duman Develı O. O! Şı- lihattin Baırıdenir Trabzon L; Sadriye 
~ıi Dural Dlvr!k O. O; Mu1;mmer Dulge~ Gökdel Kayıerl L: Nevin Elgin Denizli L; 
Tır~ O: O: Emın Seymen Tıre_ o., O; Alı Bedriinniıa Azak Denizli L; H. Saime Me
Ulvı Tüzen Turgutlu O. O ô. Husnü ~rgun riç Ankara Gazi L: Rü~il Şardağ Ankara 
1-~•\atya, L; Mehmet De'?'ıray ~azıan~ep 4. en O. O; Sllleyman Toroı Malatya L; 
L; Hadı Arca ~dana 2. cı O. ~ • Mediha Kbım Kaya bay İzmir 2. ci erkek L: Fat
Rona. Adana 2 •. cı O. O; Hasan Glilçat Muğ- ma Giinıör Gelibolu O. O; Hacer Erol 
la O. O; Abdütlltlf Atamer ~dana er~.~ Bartın O. O; A. Ekrem Şahin Konya O. 
at. O; t. Hilmi Erbaı Balıkesır erkek og. . 
O; Hüımen Cahlt Gölsel Edirne erkek öi. O i Refi~. Çakay Adan': K. L; ~ermın .Yal-
0; Sırrı Ak tok Sivas erkek öi. O; Kemal tı l~t. Cum K. L; Nurıye Öztürk Beşıkta1 
Enöktem Sivu erkek öğ. O; 1. İsmail 2 cı O. o.; Rauf ?tllt Mala.tya L: Rana 
Bayraç Beıtiktaı 2. el o. O; F. Zahir Önsu !.zmır ~· L, ~ne Zühal ~anoğlu 
Yenerden Yozııt L; Nezihe Kuzucu lzmir Bakırkoy 2. cı O. O, N. Ce~ale~tın Yur
K L; Muammer Beykal Manisa O. O; İsa day Ankara 3. cU O._ O;. Günd~z Eayı!t 
hık Ho o. o. Cemal Bingöl Yozıat L· Ankara erke~ L: Güzın .Dıker .Suleyrr,ıanı-
H

• · ~pa ' • 0 .. ' ye O O; Hıkmet İlaydın İ:r:mır 2. cı er-
ılmı Ozdemir Kırkla~~lı O .. : Muzey- kek L; Reşide Ulusaydın Malatya L; E

yen Ertuğ Ankara 4. cu O. O, Meveddet mine Akınönder: Zonguldak L; Hatice Ak
Sonay Bal.ıkeslr ~; Mltat Öze Bursa L; verdi Adana K. L: Hatice Meralan Kiitah
Naclye_ 1rınn.y Goztepe O. O; H. Haşm.et ya L; Ahsen Gürel Trabzon L; Nee111iye 
Çakıroglu Trab:r:on L; Saffet Aykuer Tıl- Ertan Ankara ı el O O· Ali Yalkın Kum-

kapı O. O; M. Cem Dündar Kumkapı O. 
O; KAzım Dilcimcn Samsun L; Nevber 
Sönmez Eskişehir L; Şaho.p Suntekin Hay
darpa~ L; Piraye Ür~z Edi~e kız öğ .. o; 
Nevvar Özevren hmır K. oğ. O; Salıha 
Oyal Tilkilik O. O; Orlııı.n Edgü Ant:ı-lya 
Lisesi; G. Halil Unsal ı :ı:mi r erkcık Lısc -
ıi; Atıf ŞC11glin V cfa Liaesi; Ali Öz
türikınen Bolu Orta okulu; Zühtü Gö
leç Çankırı O. O; Ali Şefik Türker Kay
seri L; İzzet Akay Erzurum O. O; Mev
hibe Süer Ankara 3. cü O. O; Mediha Kor
man Ankara 4. cil O. O; Kemal Büke An
kara 4. cü O. O; Saibe Taıcıoğlu Üskü
dar ikinci orta okul; Behram Kur Bile-
cik orta okulu; Selma Topçubaşı An,. 
kara üçüncü orta okulu; Vahit Başar 
Malatya L; Behire Akdoğan İzmir K. öğ. 
O; Enver Korny Knyııcri L; Nigar Ercel 
Eskişehir Lisesi; V chbi Kutengln Ma -
nisa orta okulu; Sahire Erdoidu Mer
sin orta okulunu: H. Riza Acar Ba -
hkesir L; Mustafa Gilrses Gaziantep L; 
Adnan Ertuna Kastamonu L; Meserret 
Ergin İzmir 2. ci erkek L; Şükrü Elçin 
Sivas L; Ayşe Semiha Gelibolu O. O; Sa
mi Öngöl Balıkesir L; Ali Atay Diyarba
kır L; Şeref nur Tulua Adana 2. ci O. O; 
Nebile Tokay Bandırma O. O; Rebia Er
dot Ankara 3. cU O. O; Mfü•;eyyen Göksel 
Ankara 3 eti O. O; Sıdıka Sayın Bunıa 2 
ci O. O; Sefer Oksal Silifke O. O; Bedia 
Cengiz Samsun O. O; Behice Binıö Kırk
lareli O. O; 

20 liradan 25 liraya terli edenler 

Lüzumsuz evrak ve risaleler 
kağıt f abrikasma verilec~k 
İcra Vekilleri Heyeti, eski ve lüzumsuz 

evrak ve risalelerin imha edilmesi hakkın
da yeni bir karar ittihaz etmlgtır. Bu k&
rara göre Adliye veklletınde lUzumsuz ol
duğu anla,,ılıuı, tarıht bir kıymeti bulun
mıyan ve muhataza.111nda zorluk çekilen 
çok eski senelerden kalma ve hUkUmlerl 
sakıt olmut kanunlarla gene e.skiden kal
ma ve eski harfli fersudeleımııı risaleler
le diğer vekAletlerde buna benzer evrak 
kAıtıt fabrlJuılanna ilk madde olarak veri
lecektlr. 

Vilayet ve belediyelerdeki sıhat 
memurları ve ebeler 

Vlllyet huııuat idareleriyle belediyelerde 
çaJııan lıhat memurlarlyle ebelerin dt; ba
rem kanununun daire1 ıUmulUne alınması 
kararlaıımııtır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 
kongresi 

Çocuk Esirgeme kurumu umumt kongre
si haziranın 25 net eah gUnU saat onda Ço
cuk sarayında toplanacağı haber verilmek
tedir. 

C. H. P. Cebeci nahiyesinde 
konferanslar 

Partinin Cebeci nahiyesi, fena propagan
dalar karoıaında vatanda,,lara dU~en va.zt
fe, zehirli gaz ve pasif korunma mevzula
n üzerinde bir seri konferans tertip etmııı
tır. Bunlardan blrlnctsl ıah akıamı kal&
balık bir dinleyici huzurunda no.lıiye Parti 
reisi Hasbi Sargın, idare heyetinden KA
mi Üçok tarafından verilmtıtır. İk1nclsl 
bu akıam yirmi buçukta verilecektir. 

Dil - Tarih, Coğrafya 
Fakültesi mezunları 

İffet DWger Tire O. O; S. Perihan Ak
ıoy Tarsus O. O; Mefharet Dalayıel Yal
vaç O. O; Atiye Akc;a Kırşehir O. O; Tur
kll.n Esengin Ankara K. L; Lütfiye Toker 
Ankara 3. cU O. O; Nebihe Konnan An
kara 4. cü O. O; Zehra Co~kun İnebolu O. 
O; Raika Olgaç Mersin O. O; Mellhat 
Koçkar Bolu O. O; Nazmiye Elpe Zongul
dak L; Celile Aydemir Çankm O. O; 
Betili Gülen Upk O. O; Berrin Tanberk 
Manisa O, O; Müzehher Erbay Bartm O. 
O; Sıdıka Güneysu İskenderun O. O; Mu
azzez Aktar Bursa K. öğ. O; Aliye Tun
cay Edime K. öğ. O; Sabriye İkiz Konya 
K. öğ. O; Sıdıka Ercan Kütahya L; Fat
ma Seher Sönmez Çatalca O. O; Kadriye 
Ta.bu Biga O. O; Makbule Demirdağ Na
zilli O. O: Behice Erengöl Rize O. O; E
mine Karabacakoğlu Bitliı O. O; Samime Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fn.külte-
Ege Bandırma -0. O; Milzeyyen Akbay ai Coğn.fya EnıtitUıil 1940 haziran devre.. 
Sivas erkek öğ. O; Makbule Sezer Arap- t) merunlan ıunlardxr: 
kir O. O; Saime.Tuna Si.ir;t O. O: Le'?an Bn. Nurlye Perin. Bn. Necdet Göktuna, 
Bozkır ~aradenız Ere{:lısı ~· O; Nıhal Bn. Semih Altundat BB RU tU Sö 
Özden Luleburgaz O. O; Fıtnat Alpman a , • ' 1 , z.~· 
Akşehir O, O; Sallhattln Yücesoy Kırk-ı Mahmut Kendi, Selçuk Trak, Hayrı Gun
lareli O. O; Fahire Akman Süleymaniye O. den, Enver Upn Eke, Rlfat Erıeç, Sabri 
O; SUheyll Yıı.nık Ciimhuriyet kız liııesi Taman, Nuri Sertoğhı, Kılıç Kökten, Şa -
tl.irk~e öiretmcm. hap GökçW. 
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Yarah Maryan 
Kara günler görmüt, kara günler geçirmit ve bunca badi 

rak kurtulut güneıine, istiklal ufuklarına ulaşmıt bir millet 
için ordusu bozulan bir ülkenin, bayrağı gönderinden indiril~ 
nm, süngüsü depreten bir ordunun, toprağı dü,mo.n çiznıeletl 
mit bir memleketin acılan nedir, biliriz. , 

Onun için eğer kara günler ya§ıyan Franııa'ya, biziın pııl 
olmasaydı da, kendisiyle yıllardır dost bulunmasaydık daı 
en aııili ile, yüreklerin en temizi ile biz a::ıyacak, Sen kıyıl~ dl 
anın elemini Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz afthillefl11 

laıacaktık. 

Gene onun için adma franaız dediğimiz insanların yüreiİ 
ken tuhaf mütalealar, iğneli iymalar ve merhametııiz nüktel 
aütunlannı doldurmak, herkesten fazla, bize ağır gelmek, he' 
ziyade bize yakıımamak li.zımgelir. 

Bir arkadaıımız, evelki gün, "bundan sonra, artık, ''N ~ 
canın türbesi gibi kapısı kilitli, duvarı yıkık!" denıniyec: 
"Fransa'nın ıark hududu gibi!" denecektir" diyordu. 

Bu arkadaı haklı olabilir. Tedbirlerini vaktinde almıyaııı 
vaktinde gidermiyen milletlere tarih, bazan çok acı o.hn Y" 1" 
görmü,tür. Bir gün, aynı sebeplerle "nur beldesi" karanlı1' 
hüriyetin vatanı istilanın kurbam olabilirdi. Netekim ol~~ 
hazin sonuçtan çıkaracağımız ıey, milli hayatımız için yeJll . 
yaııet ve askerlik bakımından bir tecrübe olabilirdi; herhaıı11 
değil. 

Şimdi zafer taklarmda kendi düıman bayraklarının d.J 
gören Franıa'nın hafızası, kendi bayrağının da ba§ka burÇI~ 
dalgalanmıt oldufunu hatırlar. Tarihin büyük mesafesi içİr . 
mülü mütkül sanılan faciaların da güneıe tutulmuı bir bu:& 
çabucak eriyebileceğini gene tarih yazar. 

En büyük ıehirlerimizde düıman kumandanlarmın beya• j 
rinde dolaıtığı kara günleri görmüı duygulu bir milletiz. Ş' 
lerden uzakta bir doıt milletin aynı ıstırapları duyuıu bi:&i Ö' 
Yaralı Maryıın'ı neşterlemiyelim 1 f 

. ).1 
Nurettıtı 

Büyük Millet Meclisinde 
----~--------........ ----------........ -------~ ........ ...---...,_,_ 

Dünkü toplantıda bO 
lôyihalar kabul edil~ 

Haftada bir i~lima edilmesi kararlaıtı 

ansız 

rafınd 

Büyük Millet Meclisi dtin B. Refet Ca
rutez'in reisliğ'inde toplandı. Hiktmler lı:&
nunu ile bu kanunun bazı maddelerini ta -
dil eden 3206 ve 3501 sayılı kanunların ba
zı maddelerinin defiıtlrllmesine ve hl -
kimler kanununa bnzı maddeler illvcslne 
dair kanun lbıhası ile vlllyet husust ida
relerinden maaıı alan memur ve muallimle
rin tckaUt maauları hakkındaki 2907 sayılı 
kanuna ikinci bir muvakkat madde illv~ 
sine dair kanun liylhaaırun ikinci müzake
resi yapılarak kabul edildi. 

·ı• 
daimt veya muvakkat blr ~ 
mahzurlu görülür de bu, relelil' f 
ki edilirse buna diyeceğim bİ'..J 

Yalnız, Emin Aslan arkadst17..ı 
cü lisan olarak soyledlğinl 

Bundın 11onrn Denizli mebusu B. Emin 
Aslan Tokadın, belediye kanununun 23 tin-
cü maddesine bir fıkra eklenerek sermaye
leri ve merkezleri Türkiye Cümhuri -
yeti haricinde teşkil olunarak mil -
il hudutlarımız dahilinde çalııan mücsse -
se ve teşekküllerde maaşlı veya ücretli va
zife alanların belediye reisi olmamalarının 
temini hakkındaki kanun teklifinin birinci 
mllzakeresi yapıldı. B. Refik İnce (Manisa) 
söz alarak bu kanun lliyihasiyle her hangi 
bir ecnebi ıirket\e gündelikle çah~anlarm 
belediye reisi olmak hakkını kaybedip et
miyeceklerini sordu. 

Dahiliye encümeni namma B. Fahrettin 
Tiridoğlu (Balıkesir), ıirketlerde veya te-
3ekklillerde aylrkla hizmet edenlerin kaı -
tedildif{ni söyledi. 

B. RefiX İnce (Manisa), ~ekrar töz ala -
ra.lı:, belediye reir.liği ile diğer bir ecnebi 
şirketteki vazifenin esasen telif edilemiye
ceğini fakat daimt vazifeler dııında her
hangi bir şirketten % 3, 5 kuru1 aldı diye 
bir vatandaşı imme hizmetinden mahrum 
etmenin doğru olamryacağmı binaenaleyh 
bu gibi te$ekküllerde dalml vazifeleri o
lanlar üzerinde durulmasını, teklif etti. 

Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak bu miiııa
sebetle ııu beyanatta bulundu: 

- Belediye rcisliklerinde bulunan zeva
tın, ecnebi ıirketlerde maaG}ı veya ücretli, 

sözü tashih etmek ıstcrittı. 

bir belediye reisi, vazifesinde 
tesiri lmil kılmamaktadır. 

Bunu yüksek heyetinize ati 
bur oldum." y.J 
Aynı mevzu üzerinde :s. ·~ 

(Manisa) fikirlerini tekrat 1 il' 
sonra llyihanm tekrar e:ıc!iJll 
kabul edildi. ~ 

Müteakiben, devlet demi ~ 
19.k kanununa müzcyyel 1607 
bir madde eklenerek, tana" ~ 
ile asken garnizonlara ait artJdl 
kinde kolaylık temini h~111 

layihasının birinci mUzaket~ 
Maddeler Uzer.inde ba%ı uf 

lcr yapıldıktan ıonra la~ 
zakeresi bitirildi. r?", 

Ruznamenln bitmesinden • ~ 
"- İşlerimiz azalmııtır. 1 fi 

rulursa riyaset haftada bir deft' 
pxlmasını teklif ediyor. Jİ~ 
miistacel bir is olursa, rlY'9 ~·~ 
vet yapar." dedi. Riyasetin t 1" 
dildi ve cclecck hafta çarfl~ 
!anılmak li:r:er~ celaeye niba>' 

Afyonda Sevirkent tal~ 
• '!• 

Afyon (Hususi) - ~~ 
irfan hayatında faydalı b~ tıi 
.unan "Sevirkent yükseh~f' 
lehe yurdu" 10 yaşına bJ 

Lisanı talepleri nasıl y•~'.J 
Ticaret vckıUctlndcn tcblllrıtt1"• 
Son znmanlardıı lisans we>I 

rist tel~tla yapılmaktadır. e 
carların lelerini aektcdar ~ııı' 
tclgraflıı vaki taleplerin ts kilik O. O; Belkiı Artcmel Ankara ı. ci • ' ' 

O. O; Hayrünni•a Yaıxcıoglu Üsküdar 1. ----------..:...-------:--:-=-:-::-:-:-:-------------------:--::-::-:-:----------------------
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tlr. il 
Ancak birçok maltarunıı:~ ~ 

sansa tabi tutan ve ıo. 6. 94 I< 
rivete giren 2/ 13477 sıı;rıh 1111, 
s\;reU tatbikine mUtednlr t•\,ıt~ 
clblnce lisans için vnki w;ııcr ",/ 
talimatnameye ilişik fornı ıt.1"1-
yapılmnııı llu:ıın gcldlğlndcJI (til{ll 
talepl erini bundıın b!:lyle fo r t 
kanııllyle ynpmnları lAzım~\pıJ ,! 

L; T. Ziya Iııtman Tilkilik o. O; Meh- Churcı'll'ı'n nut•=-una daı"r met Can Adanı erkek L; Sabahat Altıntaı K. 
Ankara 3. eli O. O; Süeda Akkılıç Buca 
O. O: Şijkran Önder Çapa O. O: Adile 
Çizgin Çapa O. O: A. Muzaffer Beygo 
Emirgan O. O; Ferhunde Kür Gazi Osman 
paşa O. O: Seniha GUrses İst. K. L; 
Meftune Beıen ht. Cum. K. L; Dirayet 
Erıözgil lst. Cum. K. L; Nahide Tuncer 
K11ımpa5a 2. ci O. O; Nezahat Eyüpoğlu 
Beıiktaş 2. ci O. O; İffet Ergiıısoy Be
ıikta$ 2. ci O. O; Turgut Aktan Zonguldak 
L; A:r:iz Devrimci Hnydarpaşa L; Necdet 
Ayça Karataş O. O; Meliha Güvemli Bey
otlu o. o: Zekerira Çokay Bilecik o. o: 
Muazzez Panoğlu st. Cum, K. L: Handan 
Bilgin Ankara 4. cü O. O; İzzet Delic;ay 
Erzurum L; Şükran Kahraman Denizli L; 
İsmail Erol Niğtle O. O; Fikriye Eriken 
Beşiktaı 2. ci O. O; Muzaffer Akyüz E
yüp O. O; Hayrullah Bari Sivas O. O; 
Türkan Aksu Fatih O. O; M. Sacide Özel 
Cağaloğlu O. O; Mevhibe GlinsUr Afyon 
L; Tenasüp UrgUn Balıkesir L; Sacide 
Norman Balıkesir L; İffet Çamlıca Bursa 
L: Lütfiye Giray Edirne L; Muzaffer Su

E vet, Cburchill'in nutkuna da -
. iri Bir taraftan A. Ş. Esmer, 

bir taraftan Mümtaz Faik Fenik gü
nün siyasi hl.diselerını, harp ve as
kerlik vaziyetlerini, günü gününe, 
inceleyip dururlarken burada, bu sü
tunda benim de siyJsete karışmağa 
yeltendiğimi g6renler, -hele sayın 
Baltacıoğlu, gibi benım vazifemin 
tuhaflık ederek okurlarımı güldür -
mek olduğunu sananlar- hayret ede
ceklerdir. Fakat ben siyasete karışa
cak değilim. lngiliz başvekilinin 
nutku dolayısiyle bu sütunda da 
söylenebilecek s6zler bulunabilir : 

••• 
tekin Kadıköy 3. cü o. o; Kıymet Güylek Bir imla meselesi : 
Adana K. L; Ferhunde Evinç Afyon L; 
Lütfiye Eie l:r:mir K. L; Samiye Ala dal 
Antalya L; Süeda Güçbilmez Kadıköy ı. 
ci O. O; Bakir Köymen Kadıköy 1. ci O. 
O; Müveddet Tunakan İzmir K. L; Belkıs 
Bozkurt Ankara 4. cü O. O; Fethi Dörtok 
l:r:mir Gazi O. O: Mürvet Süel E<Jkişehir 
L; Hasan Yaldır Ankara erkek L: Mehmet 
Akbaş Bandırma O. O; İsmail Gülııihar 
Giresun O. O; Bahri Oıkay Manisa O. O; 
8ükrll Tolım Samsun O. O: Ali İkiz Mui:la 

Son günler,de yabancı şahıs ve 
memleket isimlerini, kendi öz dille~ 
rindeki imi§ ile yazmak yoluna dö -
nüyoruz. Mesela Veygan değil Wei
gand, Peten değil Petain, Boduin 
değil, Beaudouine, Bordo değil, 
Bordeauz yazıyoruz da yalnız ingi-

liz başvekilinin adı, müstesna ola -
rak, Çörçil yazılagidiyor. Merhum 
Cel§J Nuri, arap harflerini kullandı
ğımız sıralarda bile bir başka ingiliz 
başvekilinin Lloyd George'un adını 
çifte J§mla yazmağa kalkışmıştı. O
nun için ben de Çörçil ismini Chur
chill şeklir.de yazıyorum 

Bir tercüme meselesi : 

Nutkun Anadolu Ajarısı tarafın -
dan yapılan tercümesini eski dil, ye
ni dil bakımından ıiegil de, türkçe -
nin ~ıvesi ve deyim!eri bakımından 
Gıkı;a1ıe okudum. Dinleyiniz : 

" . Fransız ordusunun kahra -
manca mukavemeti nuarı dikkate 
alınırsa en iyi askerlerden terekküp 
eden bu yirmi beı fırkanın teraziyi 
bizim tarafa indirer. ileceği tahmin 
ed:tebilirdi •.. " 

" Teraziyi bizim t;ırala indirmek,. 
bu tabiri yadırgamadınız mı? Sonra: 

" ... Bunlar birçok iıtırap çek -
mişler ve fakat iyi harp etmişler -
dir .•. ,. 

Buradaki " ve fakat ,, ne oluyor l 
Sadece" fakat,, kafi değil mi idi l 

Biraz idha okuy;ılım : 
'· •.• Müteya!t~ır olmak ve kesif 

gayretler yapmalc için güzel ıebep-
1C'r görüyorum. Fak at bunların hiç -
biri paniğe ve ümitsizliğe kapılmak 
i~in dı:~!ldir ... 

!kinci cUmledeki "için" hakkın
r,a ne dersiniz ? 

" ... Harbe jevam etmediği tak
c'irde franıız hühfimeti istikbalini 
israf edecek ve büyük §ansları geri
ye atacaktır ..... 

"Geriye atmak" masdarı, bilmem, 
yerinde midir ? Eğer yanılmıyor -
S3m, B. Churchm IJUtkunda bu ma
nada ingilizce "Cast away" masda-

rını kullanmıştı. 

ile - için I 

Gramcrı kuvetli clduğu anla~ılan 
bır İngiliz gazeto:?cio;i de bu nutka 
mevzu veren Fransız vaziyetini, bu 
vaziyetin yakın mazisi ile yakın is
tikbalini şöyle anlaızyor : 

"Dün Fransa ile harp ediyorduk; 
yarın Fransa için harp edeceğiz. ,. 

Bir rekor! 

lstanbul'da ]an Yako isminde 
sabıkalı bir hırsız, yeni bir hırsızlık 
suçu ile yakalanmış. 

55 yaşlarında bulunan bu adam, 
JO senede 70 suç işlemiş ve hayatı-
nın 20 senesini hapisanede geçirmiş
tir. Yeniden de yatacağı müddeti 
buna katarsanız, Yako efendiye bir 
rekor sahibi nazariyle bakabiliriz. 

T. t. 

Telgrıı!ln mUracııntı11r ) 8 orrı' 
ahvale inhisar etmektedir. ;J il ~I 
telgrafla \'akl mUrncaat18f,! 0Jıl 
miyeceğl o.Iı'Umdarlara tebl 0 . 

H 1. ,. ... h'l' il<' 1 a ıç ın eag sa ı ı. 0 
arasındaki nha tauıııl' ııe' 
İstanbul bcledlyesl, ınU9~ı ~ 

pltınınn tevfikan lstlmll'ılClll ı:J<' 
len bazı yerlerin latınıl11Jd ıı:vı 65 
fil umumiye :kıı.rnrı verıınıeli 1~ıı ktı.letlnden fstern111tlr. taU~ t!ııtı~~ 
yerler arasında Hı\llç'ln ıı3n1ıııd~ 
lata ve Gw k!Sprlllerl ıır <ffı' 
vardır. Bu yerler UnknPııntr. 
Yenlcaml ara.tıındakl yer~ ~ 

,o 
Mevlud okurı0 • .ı< 

ŞJP 
Ankara Mebusu :BaY ~O 

• al1 
cının ruhu için 21 hazır 50ıı<'1 
günü, cuma namazından ,rrıilll 
lanhane (Ahışerefcttin) c 9,ı~~ 
ludü şerif okunacağırıdarı 11ıe11 
ranların, altrabaların, seve /. 
rif etmeleri rica olunur. 



arısı d z onanması 
tQf d ın a pazarlık 

Atili~ • 
h•Yet Ya. ıle arasındaki 
lir, li't~ertnek için teıebbüse 
'h'te

1 
~r~e Musolini evelki 

lı arı g l'Uşerek Fransa' dan 
. Ilı tayı" . . 1 
il', F' n etmesını ta ep 

1 do1t ransa. hükümeti de 
'uir u~~~ murahhaslarını 

'il auİh un akıama kadar 
ııı.ır. teşebbüsü hakkında 
ttl,r,:a.t hundan ibaretti. 
•e M .. ın ntahiyeti hakkında 
1• "'Olin''d • l 11.tıJ ı en maada kım· 

bile htı ~oktur. Fransız hü-
t enuz b b'I • , Qerab unu ı mıyor. 

lltıı 'ı) ... er, her taraftan Al • 
ı. ..r1 •• ~hll'lint •ureceği şartlar hak· 

bu ırı er ıelrnektedir. Roma 
t krt) esele hakkında yalnız 
aı•b·aır-ını hatırlıyarak bun· 

"'' ı eceg-i d'' .. ·· ı b'I' " "'ll', F''J uşunu e ı ır 

llı•hiy 1 t~akika bu, sulh şart· 
'i,ı, e ı hakkında hayli u
ıi'ıc, ~ektir. Diğer taraftan 
dcı". llYnağı, Almanya'nın 

""'l'lın . 
~'"'al'I ~.11Yle Franıa'nın e· 

ltaı ır:ustemlekelerini isti-
tcııG oı'a nın Ötedenberi Üze· 
'deceit? Yerlerin teslimini 

ıl'lı Ilı ve Fra.nsa'nın silah· 
dil'ıııe~rt ~larak ileri sürece
\'...._ tedır. Filhakika bun· 

t. -·•ay•ı 
~-f~ andıran ınrtlardır. 

•lı liitler, geçenlerde 
V,l'ı hzeteciye verdiği mü
-, -./1 ayakta duramadık

'd l~erıay derecesinde ağır 
~İye lll-~evamlı bir sulh te· 
be:rarı tegıni bildirmişti. Fa • 

t''dır. ~~~n müphem bir tara· 
~ . rııtl 
ııı,,lrt 

1 
er, devamlı sulhun 

1 it• a &rla temin edilemi-
ıı ~e etzni. . . k" 
"'tııc, :w ve demııtır ı: 

'ti t •ulhun 1 h d f' ·~ Qİıib· . esaa ı e e ı, 
1 tıa.d· ı~ırıc katmaktan ve 
lltti .... 1

1 81
Yu& ·tteki iktidaraız· 

L ""er· · 
. ~Yllet ~nı harplerle örtmek 
ı.~ ltııleJ zümrenin imha'l'f• b a beraber, yalnız AD• 

~~ıy0\ı hedefe vasıl olmıya· 
:""di ıu7:'?· Bu hedefe millet

de, 
19 

l'ıyle varılacllktır. 
ttl,"İrı ı.~ harbinin sonunda 

'd"°elc \ıstünden milletlere 
. ~Ylii Yeni bir "nizam" kura· 
ı '" Yen e k' A 'k C" 'ılao , ı ı merı a um· 
~ dolcn ~n. nazariyesine ben-
"' ... trının galip Almanya 

~ ... a-ı • 'dU lathilc g u~ Fransa hakkın • 
1 ttelc b· edıleceği cidden me• 
b t biitilııır meseledir. 
~ 1r1.1cı1 bu tahminler bir ta

t dan,~• hile, Almanya'nın 
~ii trı ltıasından pek vaz ge· 

ılc d'rıb U~akkaktır. Esasen bir 
f._ ~ trprerı bütün gürültü ve 
C"llı~ •nnıamıı bir halde du

~tl.d donanması etrafında 
d,te~: Alnıanya, İngiltere 

dan. 1 devam ettirmek için 
"llıtı f • ite.) asına muhtaçtır. Bu 

bj~•lteı-e~~ıı donanmasiyle bir
~ taraf tn ablukasını yıkabi

i d lftllli ktan Fransa'nın hat• 
~ "'•ttı artısında bile müca-

ılııı ettirmek kararında 1Yan ı ~~~'-ııı1n d ~ ngiltere, fransız 
·~' laka. Utman eline geçme· 
~ tr•rı y~ kalamaz. Hakikat 
t·~~al'l;~ nın istilası, İngilte· 
l~ ıy~. a Ya karşı takip ettiği 
,, ~llıtı~de ~ok esaslı bir de· 
~~.il A.I e &etırıniş değiJCHr. İn· 

1
>, :C-de7an!a'ya karşı takip 
'~ l.:ta11 e tabiyesi daima ah· 
~ııı'llda 1~1ttır. İngiltere Avru-
~, a 1.J, a ,?1:t olarak, yahut da 
--~ll)a•yC:~ devletlerle birlik
l"lt' diiıu artı taarruza geç· 
,
1 
a altın tınıenıittir. Almanya
'de ltı a alarak uzun bir 

-~l~ bır:kadder olan netice• 
~.,~~lta'llın knııttır. Hollanda'· 
'" 

1 lrıD·ı ve nihayet Fransa· .. 1. .. ı ter • 
Ilı ~ Çok .~Yı strateji bakı • 
i ıO:'rııe.kı hıutkül bir vaziyete 
~_,/alcıa a beraber, İngilizler, 
""ld ebite rıkrıı istilaya karşı mü-

e Ç·· ce leri . 1 ' .. Orçit•· ne ına~ıyor ar. 
l -'?)ledj· 111 ~~ Avam Kama· 
'~iti teygı cıbı, İngiltere için 

\' ıı... e"d' "ardır· 
~ .... u .. ı t • 

Jı. dafe.a 0Praldannı iıtilaya 
't.._ ~ btuıs. etmek, 
it~- ayı :"t i\· • •onuna kadar ida· 

1 \' 
-... ~ •:tifed 
.~ittı 1" ÇoJc ,.: .. de fransız do-

l '~ d darı 
1

.. Ueııir bir rol oy-
! O Uph 
'~e' llaıırn e Yoktur. Eğer 
~· .. 11il'l •lrasr kurtarılabilirse, .. ,il. ate" · 
ı" b· 11tiı · Jısı bakımından 
li bi~"a:t d:h'• llelçika'nın istila· 

t '~. t lrle~ı a .ehenıiyetli ve tü-
tı ı. alt enın h d t "" lt f u udunu ge • 
~ '' tan d 11 ir ' teç sız donanması 
\iıq~ll de b~c:ek olursa, bu, İn· 

d.. • ·•c • ır f 1 ~ k 
t;ııe.ll ' ıledir ~ a et olacaktır. 
~' b, 'tlagı111 k kı İngiltere fran· 

~ teltr· ~ul'?ııu ~rtarınak için her 
11~' ~ ıft:ıill f ur. Fransa'ya bir 

,,. Ola lll'kasınd k' d" .. 
1) I~ b a t a 1 UfUn• 
~. ~ \ınurı erektir. Fransa da 

L 'it ehenı · • • kd" Qtıl at Al ıyetını ta ır 
llııduğ hl~nya ile giri,mek 

\ı &Örüşnıelerde bu • 

ULUS 
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Büyük Britanya"nın 
harbe devam azmi 

zafere kadar 
sarsılmadı 

Kanada bütün 

insan ve mallar1nı 
seferber ediyor Amerika müttefiklere 20 

harp gemisi gönderecek Ottawa, 19 a.a. - Kanada başvekili 
B. King, harbın idamesi için Kana
da'da bütün insanların ve malların se

lep ettiği azami enerjiyi gösterece - ferbcr edilmesi hakkında hemen der
ğinden tamamiyle emindir. Hilriyeti· hal parlamentoya bir kanun projesi 
mizi müdafaa ediyoruz ve prensiple- tevdi edileceğini bildirmiştir. 

Londra, 19 a.a. - Dün akşam avam 
kamarasında başvekil B. Çörçil'den 
sonra söz alan parl5mento azalarının 
hepsi, memleketin zafere kadar harbe 
devam azminde tam bir birlik halinde 
bulunduğunu tebarüz ettirmişlerdir. 

İ~çi partisinin parlamento lideri B . 
Lee Smith, "sonuna kadar devam e· 
deceğiz" demiştir. ' 

Liberal lider Percy Harris, "bütün 
millet, başvekilin arkasındadır" de
miştir. 

Nihayet söz alan Lloyd George, 
perşembe günü avam kamarasının giz
li celsesinde yapılacak ve bilhassa a
navatan müdafaası meselesine inhisar 
edecek müzakerelerin genişletilerek 
Çörçil 'in ileri sürdüğü meseleleri de 
ihtiva eylemesini istemiş ve demiştir 
ki: 
Eğer tatmin edici cevaplar alırsak, 

bir insan için mümkün her şeyin ya

pılmakta olduğu hakkında memleketi 
temin edeceğiz. 

B. Çörçil, buna cevaben, gizli celse· 
deki müzakerelerin esas mevzuunu a· 
navatan müdaf.aası teşkil eylediğini 

fakat böyle bir müzakere esnasında 
diğer her hangi bir meselenin de ba
hismevzuu olunabileceğini tekrar et • 
miştir. 

lngiliz iı milli konseyinin tebliği 
Londra, 19 a.a. - İş milli konseyi, 

dün akşam, aşağıdaki tebliği neşret

miştir: 
İ~çi teşkilatı, bütün azasının istih

sal şubelerinde, bugünkü buhranın ta-

Amerikan donanmasına 

750 gemı • 
daha ilôve edilecek 

Nevyork, 19 a.a. - Donanmanın yUzde 
yetmle nlabetlnde &rtırılma.sı hususunda a
miral Stark tarafından yapılan tekllCI bir 
kanun H'iyıhaaı oekllnde mebusan meclisi
nin deniz komisyonunun tetkıkine arzedll
mlıstlr. 

Bu lA.yıhaya göre donanmaya ceı'nan 3 
milyon 760 bin tonluk 750 geml HA.ve edi· 
ıecektır. 

1946 senesinde ill§ıı.atı tkmal edilecek o
lan bu gemiler d6rt milyara mal olacaktır. 

Bu IA.yıha Fransız donanmasının Alman· 
ya tarafından zaptı ihtimali naz:ırı itlbare 
alınarak hazırlanmıştır. 

Tiyençin imtiyazh 

mıntakasına dair 
anlaşma imzalandı 

Londra, 19 a.a. - B. Butler bugün 
avam kamarasında Tientsin ingiliz 
imtiyaz mıntakasındaki meselelere 
mütedair bir itilafın yine bugün ingi· 
liz ve Japon hükümetleri tarafından 
imza edilmi~ olduğunu beyan etmiş· 
tir. Bu meseleler, tethişkar faalitle • 
rin önüne geçilmesi ve intizamın da
ha müessir bir surette teminine ma
tuf bulunmaktadır. İtilUname, Çin -
deki gümüş ihtiyatiyle bunun ecnebi 
dövizi meselelerinden de bahsetmek
tidir. 

Ketiören' deki çocuk bakıu 
mektebini bitirenler 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Ankara Ke
çiören'deki çocuk bakıcı mektebi imtihan
ları sona ermiı bu ıene 14 kızımız muvaf
fakiyetle mektebi bitirmhtir. 

Kurum bu sene çocuk bakıcı istiyen ai • 
lelerin arzularını imkan nisbetinde yerine 
getirmiye çalışmaktadır. İhtiyacın çoklufu
nu göz önünde bulunduran kurum bu ıene 
mektebin ilk sınıfına 25 talebe almrnaıına 
karar vermiı ve kayıtlaar baılamıatır. 

nu bir pazarlık mevzuu yapmıya ra
zı olacağı şüphelidir. Çünkü Fransa 
İngiltere'ye bağlı bulunduğu ittifak 
muahede&iyle ayrı sulh yapamaz. 
Çörçil "Fransa'yı bu teahhütlerin
den ıerhest bırakamadık" demittir. 
Bununla beraber, İngiliz Başvekili 
Fransa'nın bugünkü ıartlar altında 
tuttuğu yolu da muahaze etmemiş -
tir. Fakat eğer Fransa üstelik fngil· 
tere ile mücadele etmek için donan
masını karşı tarafa teslim edecek o
lursa, fili olarak dü~mana iltihak et· 
miş kadar müttefikine haksızlık 
yapmıı olacaktır. Belki de fransız 
hariciye nazınnm "terefsiz sulh" 
sözlerinden kastettiği mana bu idi. 

A. S· ESMEP. 

rimiz için çarpışıyoruz. Cesaret, za- Mecburi hizmet, yalnız Kanada için 
fere yaklaşıyoruz. • muteber olacak ve deniz aşırı hizmet-

Amerika'nın yardımı ler gönüllü esası ile idare edilmekte 
Vaşington, 19 a.a. - Bahriye neza- devam eyliyecektir. · 

retinin bildirdiğine göre, inşası he ilk Kanada kıta/arı lzlanda'ya 
men hemen bitmiş olan 10 torpido ve ihraç edildi 
10 denizaltı arayıcı gemisi, fransız - Ottawa. 19 a.a. - Kanada başvekili 
ingiliz sat•n alma komisyonunun em- King, Kanada seferi kuvetlerine men· 
rine verilmiştir. Amerika birleşik dev- sup ilk kıtaların İzlanda'ya ihraç e
letleri balıriye:;i, bunların yeriqe ken· dilmiş olduğunu Kpnada parlamento· 
disi için daha yeni model gemiler tez- suna bildirmiştir. 
gaha koyacaktır. B. King, Kanada'nın, askeri müda-

Deyaz saray mahfilleri, on torpi - faa kuvetini, şimal mıntakasındaki 
do ile on deniz altı muhribinin İngil- fransız müstemlekelerine teşmil eyle
tereye verilmesi hakkındaki kararın mekte olduğunu da haber vermiştir. 
müttefiklere her türlü yardım yapı· 
lacağı hakkında Roosvelt tarafından 
yapılan vade uygun olduğunu beyan 
etmektedirler. İnşaatı Amerika için 
hemen hemen bitmiş olan ve şimdi in
giltereye satılacak o1an bu gemiler e
sas itibariyle ingiliz planlarına göre 
inşa edilmişlerdir. 

lngiltere Sovyetler'den •ilah 
alacak mı ? 

Londra, 119 a.a. - Avam kamara-

Tunus valisinin 
tesanüt nutku 

Bordeau:X:; 19. a.a. - Fransız radyo
sunun bildirdiğine na7.aran, Tunus va· 
1ii umumisi B. Pey:oııton'un radyoda 
söylediği bir nutukta başlıca şun1ar 

bulunmaktadır -
sında bir mebus hükümetten sovyet- " - Şerefimiz ve temdin dehamızın 
ler birliği ile tank, tayyare, top ve di- hüriyete kavuşturduğu vasi arazi üze
ğer teslihat satın alınması için müza- rinde kain 60 milyonluk imparatorlu -
kereye girişmeyi düşünüp düşünül· ğumıız bakidir. Bu imı,aratorluk, ce -
mediğini sormuştur. saret ve minnettarlık ~le memlU bir 

B. Butler, hükümetin bu imk~nı mukavemet vaziyeti almı~tır. " 
derpi} etmekte olduğunu bu suali so-
ran mebusa temin eylemiştir. 

. I 

ispanya ya 
iltica 

edenler 
San - Sabastien; 19. a.a. - D. N. B. 

ajansı bildiriyor : 
Buraya gelen fransız mültecileri me· 

yanında B. Jeanenney, baron Rots • 
child, sabık hariciye nazırı Malvy ve 
fransız ve B.elçika mebusanı azası mev
cuttur. 

Bütün San - Sabastien şehrinin ve 
civar şehirlerin otelleri lebalep dolu -
dur. 

Belçika kıralının çocukları 
Madrit; 19. a.a. - Portekiz'e gitmek 

üzere, Belçika kıralının çocukları, İs
panya hududunu geçmi~tir. Maiyetleri 
yirmi kişiden mürekkep bulunmakta 
idi. 

. 
Montevideo'da nazı 

komplosuna karşı 
Vaşington; 19. a.a. - Quincy ve Wi

chita kruvazörleri, Monte·- video'ya 
gitmek üzere Rio • de - Janeiro'dan 
hareket etmiştir. Orada nazi fırkası, 
Nevyork Timea gazetesine nazaran, 
hükümeti ele geçirmek üzere bir komp 
lo tertip etmiştir. 

Andore Cümhuriyeti 
Madrit, 19 a .a. - İnfromaciones ga 

zetesi kalın hurufatla neşrettiği bir 
makalede. Urgel paskoposunun ölil • 
mü dolayıııiyle Andore cümhüriyeti
nin meşru temellük hakkının İspan • 
yaya ait bulunduğunu yazmaktadır. 

, İzmir limanının 

bir aylık ihracatı 
İzmir, (Hususi) - İzmir ticaret o· 

dası muhtelif mahsullerımizin İzmir 
limanından ihraç vaziyetini gösteren 
bir istatistik hazırlamıştır. 

Buna nazaran mayıs ayında dıt 
memleketlere 3876,9 ton, 1939 senesi 
mahsul mevsimi başından 31 mayıs 
940 sonuna kadar 54482.8 ton üzüm 
ihraç edilmiştir. 

İncir: geçen aya ait incir ihracat 
miktarı 1970.4 ton, mevsim baıılangı
cından mayıs sonuna kadar ihracat ise 
30.365 tondur. 

Pamuk: mayıs ayında 234.1 ton pa
muk ihraç edilmişir. Nisan ayındaki 
ihracat 156,3 ton idi. 
Diğer mahsuller: · mayıs ayında 

1508,8 ton palamut, 842.7 ton zeytin· 
yağı, 1288,8 ton tütün, 500 ton meyan 
bal ve kökü 6712 ton buğday, 2568 ton 
arpa, 221 ton fasulye, 459 ton ıusam, 
950 ton tuz, 329 ton linyit kömürü ib
ra çedilmiştir 

Şimdiye kadar 

Maltada 31 sivil öldü 
Malta, 19 a.a. - İtalya ile harbın 

başlamasındanberi geçen ilk hafta zar
fındaki tayyare hücumları neticesin· 
de, onu kadın ve dokuzu çocuk olmak 
üzere 31 sivil ölmüş ve 41 sivil ağır 
surette yaralanmıştır. 

Dü1ürülen alman tayyareleri 
Londra, 19 a.a. - Evelki gece hü

cum esnasında düşürülen tayyarele -
rin mecmuu miktarı bilinmiyorsada 
imha edildikleri bildirilen yedi tay ... 
yareden başka bir çok diğer tayyare
lerin de düşürüldüğü bildirilmekte -
dir. 

Tahrip edilen tayyarelerin kısmı 
azamı Heinkeldir. Bunlar, şarki İngil
tere ve Kent mıntakalarında düşerek 
parçalanmışlardır. 

İtalya' da 

Sovyel sefiri 

ilimalnamesini 
takdim ediyor 

Roma, 19 a.a. - Yeni Sovyet elçisi 
Gorelkin, İtalya kıralına itimatname
sini perşembe günü tevdi edecektir. 

İtalyanın siyasi mahfilleri, itimat
namenin İtalya ve Arnavutluk kıralı 
majeste Victor - Emanuel namına tan 
zim edilmesiyle Sovyetlerin Arna -
vutluğun İtalyaya' ilhakını tanımakta 
olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

Diğer taraftan bildirildiğine göre 
itimatnamenin takdimi merasimi Ro
ma haricinde vukua gelecektir. 

iıgal alllndaki 
memleketlerde 
kıthk tehlikesi 

Londra, 19 a.a. - Londra siyasi 
mahfillerinin kanaatine göre, Avrupa 
kıtasında bu sene 'rekolte o kadar fe
na ve ingiliz ablukası da o kadar te -
sirlidirki, almanya tarafından işgal e
dilen avrupa memleketleri önümüz • 
deki dört ay zarfında açlığa maruz ka
lacaklardır. 

Norveç ve Belçikada yiyecek kıt· 
hğı şimdiden kendini göstermeye baş 
lamıştır. Londranın resmi mahfilleri, 
aç kalan halka yardım içn amerikaya 
müracaat vukuna intizar etmektedir
ler. 
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ISTANBUL Gaz 
Cumhuriyet 
Sulh teklifinden sonra vaziyet : 
NADİR NADİ. bu başlıklı yazısında, 

Fransa'nın mütareke talebinden sonra 
M. Hitler'in Münih'te Musolini ile bu
luşarak şartlan tcsblt ettiklerini kaydet
tikten sonra diyor ki: 
"Fransız ordusu mukavemet kabiliye

tini kaybettikten sonra Hitlcr'lc Mu&01i
ni'nin, bu yaralı, fakat izzetinefsine her 
zaman hakim ve buyiık millete, kabulü 
iınkinsız bir takım sulh şartları lı:oşaca
ğıruı inanmak güç oluyor. Her iki dev -
!et adaıııının en bariz vasıfları, hisleriy
le değil, realitenin icaplarına ıorc ha -
rckct etmektir. Fransa bugün elin.den si
lahını bırakmıya razı oluyors:ı, bunu mil
yonlarca insanı lüzumsuz yere perişan 

olmaktan korumak gayesiyle yapıyor, 

ouvhcsiz." 
Fransa'nın ancak oerefini ihllil etmi -

yecck bir sulha razı olabileceğini teba -
rüz ettiren muharrir diyor ki: 

"Yoksa milletleri mahvederek muka • 
bil teklifleri kabul etmektense Fr:uısa 
ortadan kalkınmıy -ıdar dö üşe deva
mı tereddüdsüz tercıb eder. Bu hususta 
Frans:ı müdafaa vasıtalarından tamamiy
le mahrum edilmiş te bulunmuyor. Evet, 
ordu mağliip olmuştur, fakat bu mağUip 
ordu bile dıişmana hfill çok acıklı zayiat 
verdirebilecek vatanın hüriyetini paha
lıya satabılecck bir kuvete sahiptir." 

JAN 

Yarım, yapılacak sulhun tekli 
teayyün edecektir : 

:M. ZfJKERİY A SERT.EL, bu başlık 
altında diyor kl: 

"Frıın a'da harbin bitmesi ve Mare
şsl Petaln hUltUmetlnln Almanya'ya 
münferld sulh teklif etmesiyle Avrupa 
harbi yeni bir safhaya glrn\io bulunu
yor. Bu yazı), yazdığımız dakikaya ka
dar mihver devletlerinin Franaa'ya nasıl 
bir mUtareke ve sulh şartları teklif ede
C"ğlnl bilmiyoruz. HIUer, Fransa'ya k&· 
bul edebileceği şartlar teklif ederse 
Avrupa kıtıısında harp bitmiş olacaktır. 
Fakat Fransa, HIUer'in ısartlannı kabul 
etmezse galip bir ihtimale göre İngllte
rcnln blrle:ıme teklifini kabul edecek ve 
!ransız donanması tngilterc'ye iltihak 
edecektir.,. 

İngiliz b:ışvekfllnln Fransa'da yapılan 
harbin bit.mi§ olduğuna ve İnglltere'nln 
t ek ba,,ına harbe dcvnm edeceğine dair 
bcynnatını bahis mevzuu eden muhs.rrtr 
vaziyetin cihanşümul llkıbetler dotur· 
mağıı namzet olduğunu söyll)·erek dlyor
kl: 

"İlk akla gelen ihtimal Amerlka'nın 
tnglltere'ye yardımını, fll! harbe girmiş 
kadnr müessir oekle sokacağıdır. Daha 
ılmdlden 100 amerikan pilotunun t&yya.
r<'lcriyle birlikte İnglltere'ye uçması ta· 
karrllr etmiştir. Bunu da diğer tayyare
ler takip edecektir. Yani tayyareleri va
purlarla naklederek vakit kaybetmekten 
çekinilecek, Amerikan pllotlan tayynre
lerlyle uçarak lnglllz adalanna getlre
ceklerdır. Amerikanın bu şartı kabul et
mesi filen harbe girmesi demektir.,, 

......................... --~ 
ÇÜK DIŞ HABERLER 

.................................................... 
x BtlKREŞ - "Stefani., Romen ma

kamları Beck'Jn İnglltereye gitmek 1lzere 
Romanya'dan aynlmasınn müsaade etmc
miıılerdir. Yaşları 45 den qağı olan Po
Ianyalı mUltccllerin Romanya'yı terket
melerl mcnedilmir;Ur . 

x NEVYORK - Ford, İngUlz tayyare 
mot6rlerlnln en s11raUllerlnden olan Rolls· 
Royce mıırk&lı motörlcrden 8500 tane ln1al 
etmeğl taahhilt eylemiştir. 

x LONDRA - İngiliz memurları halka 
dU~manın lstllll teııebbilsleri hnllnde takip 
edllccck tedbirleri ihtiva eden risaleler 
dağıtmaktadır. 

X TOKYO - D. N. B. ye nazaran, rnlls· 
temleke nazın Kolsu, Fransız Hindi Çini
si meselesi hakkında ba,,vekil Yona! ile gö
rllşmU~tUr. 

x WELLİNGTON - Başvekil Frıuıcr, 
inglllz bandıralı Nlagnra vapunınun Taa
manya denizinde battısı havo.lide bır mo.yn 
bulunduğ'Unu mUmesslller mecllslnde be· 
yan etmiştir. Vapurun ne suretle battııtı bu 
suretle anlll§ılmakto.dır. 

x VAŞİNGTON - Amatörlerin yabnn· 
cı hllktimctlerle telsiz \'Uıtruıiyle temas 
etmelerini meneden son kararname üzerine. 
federo.l mUnaltfılat komisyonu takriben 100 
bin am:ıtOr telsizci llc tacir telslzcislne ni
ho.)'Ct 15 ağustosa kadar Amerika milletin
den olduklarını lsbata davet etmiştir. 

X VAŞİNGTON - .Ayan meclisi, kızıl· 
hac;; gemilerine harp mıntakalarında sey
rlsc!er etmek sellıhlyetlni ve.ren karan 
tas,•lp etmlaUr. 

Tekzip edilen haber 
Vaşington; 19. a.a. - Riyaseticüm

hur dairesi, B. Ruzvelt'in İngiltere hü
kümeti tarafından İngiltere için şe • 
refli bir sulh araştırmağa memur edil
miş olduğu suretindeki haberi tekzip 
etmektedir. 

ltalya ile tar:auut 
Roma, 19 a.a. - D.N.B. ajansı bildiri· 

yor: 
Papanın Fransadakl vekili B. Valcry'

nln İtalya ile Fransa arruıında tavssut te
şebbUsUnde bulunRCağına dair Fransada 
dolaşan oaylalar İtalyan mhafllinde a.sıl
sız olarak telA.ltkJ edilmektedir. 

Adanada yeni bi yol 
Adana (Hususi) - Asfalt dörtyol 

ağzından Kuruköprüye kadar uzanan 
Divan yolu genişletileek parke olarcıT 
yeniden eksiltmeye konmuştur, 22 bin 
lira keşif bedeli olan bu yol, çok mü
him bir ihtiyacı karıılıyacaktır. 

a.a. Matbuat Scrvısi 

Muharrir, harbi İngiltere'd n cvel 
Akdeniz'e intikal edecct;ini söylı;> er it 
diyor ki: 

"Akdeniz vaziyeti halledilmeden, ho.t
tA İngiltere ile do.vA.sını hali tm den 
Almanya'nın Tuna ve Balkanlara d n • 
ceği tahmin edilemez. Çllnldl Akd nlz 
harbi bitmeden Almanya gelip il yılıı.
maz ve İııglltere'yl mnğlQp edemez.,. 

Yeni Sabah 
Sulh ıartları : 
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu ba~ 

Irk altındalt.i makalesinde, Frans nın e
ref ve haysiyetini ihlal edecek ruan 
kabul ctmiyeceğini, bu takdirde s 
lrndar mukavemete devam edece ini tah· 
min eder cık diyor ki: 

"Bugiinkü nskeri vaziyet lk~ısında bu 
mukavemetin ne dereceye kadar mues • 

sir olacağı dirşünlilebilir. Fakat mesele 
artık fransız kuvetinin alınan ordu nna 
galebesi meselesi değildir. Fransa hükü
metinin lngiltere'ye veyn Afrika'ya çe
kilerek ve harbi ve bahri kuvetlcr be
raber götürerek harbe devam etme , ya
hut Almanya ile sulh yaparak harp foa • 
liyeti.ne nihayet vermesi mc: e e d r. Bu
nun fili bakımdan biribinnd n f k
ir iki şık tes-kil ettiği kolayca tabının o
lunabilir ." 

İKDAM 

Fransa sulh yapsa bile 
ABİDİN DAVER, bu başlık altında 

diyor ki: 
"Fransa'nrn inhidaını avakibl bugün.

den tahmin edilmiyecck çok büyük bir 
vakıadır. Fransız ordusunun muhl15ema
tı terketmesi bir ımseleyi hallederken 
bir çok meseleJeri ortaya atacaktır." 

Vakit 

Fransa'nm teklifi sulh getirecek 
midir? 

ASIM US, bu başlrklı yazısında dıyor 
ki: 

"Fransa Almanyadan munferit, fak t 
şerefli bir 5Ulh için mütareke lstcd'. Di
ğer taraftan İngiltere, tek başına da kal
sa Almanya ve İtalya ile nihai wcr el
de edinc:iye kadar harbe devam etmeı!s: 

kararını verdi. Acaba bu vaziyet karşı -
sında Hitler ile Musolini ne diyecekler? 

Muharrir, 80 milyonluk bir Al:nanya 
ile 45 milyonluk İtalya'nm te" il ettık
leri dilşman kuveti onıinde Fransa'nm 
biltUn mukavemet kayna:klarrnın tuken -
mcmiş olduğunu, oerefini kurtarmak lçırı 
mukavemetine devam edebilcceğıni yaz
makta, ağır şartlı bir sulh teklifinin fran
sız milletini ve Amerika umumi e&an
nr galeyana getirebHcce(:ini hatırlat • 
maktadır. 

Çörçil'in 
nutkundan sonra 

(Başı 1. ia.cı sayfada) 
nı temin etmektedir. 

Çörçil'in nutku, lngiltere'nin har
be devam hususundaki kararının ne 
kadar kati olduğunu gö .. teriyor. A
mansız bir mücadele batlıyacnktır. 
Bu mücadele sahnsı yalnız Büyük 
Britanya adaları ile Almanyn arası
na mı münhasır kalacnktır? Yoksa 
alman genelkurmayının daha başka 
hareket planları var mıdır? Fran ız 
filosu ve sömürgeleri ne vaziyet la
caklar? Amerika harp sanayiini ve 
deniz tezgahlarını kendi hesabına 

çah§tıran lngiltere'nin, znman ile, 
kati bir üstünlük elde etmesine ve 
yıpratma harbinin ş rtlarını hazır· 
lamasına mani olmak için ne gibi 
ve hnngi istikan'lctlcrdc tc•eb~nH r 
düşünülmü;ıtür? Bu yazın mu:ımmn• 
ları bunlardır. 

Falih Rtlkı ATAY 

Hindi. ç· .... 
1 

ve Japonya 
Tokyo, 19 a.a. - Yomlurl Şlmbun gnr:e

tui, Japonyanın Fransız Hindi Çin sının 
lstlkb:ıllyle alllkadar bulunduğU h:ı kın ıı. 
Almanyn ve İtalyanın nııznrı d k t n1 
celbedece~lnl yazıyor. 

Japon harlcıye n,.zar tin n ııö ö 1 -
ğe seltıhlyettar memuru, bu h b rl t yit 
etmekten imtina ctmltı \'e fnk t il r t k 
sebeplerden dola), jap nyanın fr ı 
dl çinisindeki vaziyeti yakından ta p 
tlğlnl beyan ctml§tir. 

Amerika' da mecburi 

talim usulü 
Vaşington, 19 a.a. - Roosvelt, 18 

yaşına basan kadın ve erkek b un 
Amerikalıların hükümet he ı"'a 

kamplarda bir sene mecburi talim g r
melerini teklif etmiştir. 

Bu husustaki projenin husus"yet
leri yakında kongreye tevdi edilecek 
olan bir mesajda tasrih edilecektir 
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HAYAT VE SIHAT } lstanbul'da bir muhtekir 
mahkum oldu 

HADİSELER! TAKİP EDERKEN 

............. 111111111111111 ••• " ....................................................... 11111111.) 

Dutla Kiraz 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Tcrmosları

nı müşterilerine ihtikar kasdiyle aatma • 
maktan ve saklamaktan suçlu Jak Kastro 
aleyhindeki muhakeme bugün bitti. İhtikar 
sabit görüldü ve suçlu 500 Ura para cezası
na, iki sene sürgüne, mevcut termoıılarının 
müsaderesine, 14 lira mahkeme harcının te
diyesine ve kararın kesbi katiyetinden son
ra masrafı su.,ludan alınmak üzere kam -
rrn gazetelerde be<leli mukabilinde neşri -
ne karar verildi. 

Rüzgar eken fırtına biçer --( Rodyo DlfUzyon \ 
TÜRKİYE Radyosu - A1' . ....ı 
----( Dalga UzıııılUb'li 

Eski zaman annelerinin kiraz ve )erin teneffüs etmesine hizmet eder, 
dut hakkında çocuklarına ne söy- 0,002 miligram iyot madeni de çocu· 
lediklerini - tabii, kendilerinden ğun zekasını işletecek yediği gıda· 
değil - hikaye edilirken i§itmiıiniz- lardan metabolizmasını temin ede • 
dir. Onların rivayetlerine göre, ki- cek tiroit guddcsine en lüzumlu 
raz: cevher olur. 

- Arkamdan dut yetiımezse ço· Kirazın yüzde 500 ölçü A ve yüz-
cuklann boyunlanm çöplerime ben· de 16 miligram C vitaminleri de ço· 
zetirdim... cukların istedikleri ıeylerdir. Bi -

dermiı. Dut da (beyazı mı, karası rincisi çocukların büyümelerine, bu· 
mı, orasını söylemezler): la§ık hastalıklardan korunmalarma, 

- Arkamdan kı§ gelmese çocuk- en yeni haberlere göre böbrekleri
ların' bellerini gütüğüme benzetir- nin iyi itliyerek kum sancısı verme
dim... mesine, C vitamini de gene clişle-

diye övününnÜ§ ••• Eski zaman an- rinin ve kemiklerinin sağlamlığına 
neleri, gençliklerinde biribirlerine hizmet eder ••• 

Mahke.-neye verilen muhtekirler 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Demir ta~iri 

Baki Tezcan 15 mayısta ilan edilen de
mir fiyatlarından fazlasına satış yaptığı i -
çin ihtikar suçuyla m:ı.hkemeye verildi. 

Gene ihtikar yaptığı iddia edilen l!ya a
dında bir limon taciri de adliyeye verildi. 

lstanbul'da bir alhn 
kaçakçısı yaka löndı 

Avrupa'da, 1 Eylül 1939 dan bugüne 
kadar cereyan etmekte olan hadisele -
rin, cihan trajedisinin uvertürlerinden 
başka birşey olmadıf;ını gitgide daha 
iyi anlıyoruz. Davanın azameti karşı
sında, her biri ayrı bir faciayı teşkil 
eden muhtelif meydan muharebeleri, 
artık gözümüze küçük görünmektedir. 
Zira, ne topların, ne tayyare bomba -
}arının ve ne de tank!arın sesleri, in -
sana, hala cebirle sulhtan konuşan zih
niyetin sesi kadar korkunç gelmiyor. 

Bu zihniyetin sesi, korkunçtur. 
Zira, bu ses, " yeııi nizam ., adını 

verdikleri alemin dehşetini bize haber 
veriyor. 

Ne kadar yazık ki, bugün iş başına 
geçmiş ve 1914 - 1918 i görmüş ve ya
şamış olan bir nesil, h~Ja mütenebbih 
olmamış, hala nefsini ı5lah etmemiştir. 

Bunlar, gözlerine inen ihtiras per ~ 

metlerini hür olarak tatmış olan mil
letler, variıklarının tek m~nasını teş
kil eden mukaddes vatanlarında, ya -
bancı nizamın kölesi olmamışlardır. 

"Yeni nizam" böyle kurulmaz. Böy
le bir zihniyetin nizamı, insanlığa re
fahı, insanlığın adiyle iddiasiyle mü
tenasip bir alemi değil, ancak bir 
Kaos'u yaratabilir. 

Yirminci asır medeniyetinin, bilgi
si, tekniği, fazlı ve fazileti, yarata ya
rata, nihayet bu Kaos'u mu yaratacak
tı? 

1648 nı.. 182 Kcs.11:ıll ~ 
31. 7 nı.. 94Gl> l{cs./ 20 ı< 
19.74 m. ll>lD5 Kes./ 211 

PERŞEMBE: 20-"'' 
12.30 Procraın, ve mcmıc): , • 
12.35 Muzık. Çalanlar: • " 

V ccıhe, r<etik Fer» 1 ~. zan. Okuyan: Muıal 
ı -Kurdılıhicazk .. r pt. 
2 - Salahattın Plll ııı 
şarkı: ( N ereacn sc\'dı 
dını). J.r. 
3 - Muzaffer llk 11 şarkı : (Aşkına tutuld 
4 - M. Sabahutın · 
kı: (Ey benim bahtı fl 
5 - Lemi • kürdıh 
şuhi sertap), 

1 6 - V ccıhe: kanun 
7 - Sadcttın Kayn:ık · 
rııt). 

8 - •••• tıirkU: 

delmeli). .. . ( 
9 - • • • . • turkU· ,ıı 

10 - .... - türkU: (l! 

gizli ıeyler söylerken kuş dilinde Duta gelince, o da iyidir, hoıtur 
konuıtukları için, kuşların pek sev- ama çocukların belini kütüğüne ben
dikleri yemişlerin dilini anladıkları zeteceği ııözünü gerçekten söyle • 
ihtimali çoktur. Onun için dutla ki- mitse bu söz ancak bir övünmedir ••• 
razın Öyle söyledikleri doğru olabi- Vakıa dutun karası olursa fosforla 
lir. Fakat, insanların bile her dedik- kireci arasındaki nisbet bire pek ya
lerine inanmak caiz olmadığı halde kın 1,03 olduğundan her ikiııi de 35 
yemiılerin sözlerine İnanmak, aca· miligram miktarında olan iki ma
ba, doğru oluru mu? Düıünülecek denden istifade yolunda olur. Fakat 
ıey. kara dut Öteki madenler bakrmın • 

tııtanbul, 19 (Telefonla) _ Bir aydanbe- desini .kaldırsalar da, tarihe boydan 
rl İııtnnbulda otur11D Suriyeli Zeki Esses 1 boya bır baksalar •.. 
adıııcln blr muscvlnln piyasadan altın top- O zaman hem kendi milletlerini hem 
lııdığı tespit cdllmiıı, takibat yapılmış ve karşılarındaki milletleri daha iyi gö
Ia!Ahlycde tevkif edllmlşUr. Verilen habe-

Bu gidişin cihan için, medeniyet 
için ve nihayet mukaddesat için bir 
Kaos olduğunu bütün medeni millet
ler müdriktirler. Bu idrak ise, Kaos 
zihniyetinin müessislerini, müessese
lerini yıkmak, ve kendi varlıklarının 
m!inasını muhafaza etmek için. doğ
muş, hür yaşamış ve yaşamak hakkı
nı kazanmış olan milletlere sonsuz bir 
kudret ve kuvet ka}'nağıdır. 

Ne Fransa meydan muharebesiyle 
ve ne ele diğer mevzii meydan muha
rebeleriyle insanlık, yılmıyacaktır. 

züme). 
13.30/ 14.00 Müzik: karışJk 

(Pi.). et 
18.00 Program, ve memlck ) 
18.05 Miizik: operetler <P\' 
18.330 Mıizik: radyo caz or~ 

re gör<' Zekinin yanındaki aıtıınlnr Uç gaz rür, daha iyi anlarlar. İbrahim Özgıir) SoP 
TüzUn'un ıı;tirakiylc. 

19.10 Muzik: fasıl heyeti. il 
19.45 Memleket saat ayarı. 

tcoroloji h:ıbcrlcri. \'llı' 

ocağı içine yerıeııtırllmlı:ı olarak bulunmuıı- Anlarlar ki, hiç bir mi1let, kendi 
tur. dünya görüşünü, kendi akidesini di • 

Dehşetle, milletleri ıstıraba sevket
mekle ihtiraslarını tatmin edenler şu
nu bilmeJidirler ki, rüzgfır eken. hchc
melıal fırtına biçer! 

Bir kere, kiraz gerçekten öyle bir dan haylıca yavandır. En lüzumlu 
ıöz sarfetmiıse ya kendisine büyük on iki madenden onun terkibinde 
iftira etmit yahut çocukların karnı- ancak seki:zi bulunur. Onlardan da 
na girmekten ziyade kuşların karnı· çeliğin yanında manganez bulunma· 
na girmeği tercih etmiş! • demektir. dığı için yalnız çeliğin bir iıe yarı
Çünkü kiraz insanların çocuklarına yacağı pek şüpheli kalır. 
azizlik etmek isteyip de ne kadar Beyazda fosforla kireç arasında
utraıaa çocukların boyunlarını in • ki nisbet 1,43 olduğundan ikisinden 
celtmeaine imkan yoktur. de İstifade tamam Qlamaz. İyot ma-

Akaine, kiraz bütün yaz; mevsimi deni pek İyi, yüzde 0,022 miligram, 
yemiıleri arasında çocuklara en zi- çeliği ile manganezi yolunda ol • 
yade yarıyacak olanıdır. Vakra, ki- makla beraber söylediğim nisbetin 
razdan pek insafaızca yiyince, her tamam olmamasr onu kirazın yanın
ıeyin ifratı gibi, o da insanın karnı· ela geri bırakır. 
nı ıiıirir, hazmedilemez, mideye Karasında olsun, beyazında olsun 
dokunur. Eski zaman annelerinin vitaminlerin hiç birinden haber çık· 
aözleri de bundan dolayı olsa gerek- madığı için çocuklarını belini nasıl 
tir: insanın kiraz tabağının önüne o- genişleteceği pek de anlaşılama7.. 
turunca ilkin en güzellerinden baı· Bununla beraber, çocuklara dut 
)ıyarak yemeğe baılar, güzel olmı· yedirmeyiniz, demek istemiyorum. 
yanlarmı bırakabileceğini zanneder, Mevsimlerinde hem kiraz yedirirsİ· 
halbuki tabak kocaman da olsa i- niz, hem de dut. Y emi§lerin hepsi 
çinde hiç bir kiraz kalmaz. çocukların hakkıdır. G. A. 

Açık Teşekkür 
M. M. Veklleti Başmühendisi Bay Hali

din evinde 15 metre irtifadan bir kaza ne
ticesinde dilşerek dalağımdan almış oldu • 
ğum bily!ik yarayı Ankara Nümune Hasta
nesinin kıymetli operatörlerinden Nurettin 
Arm:ın'ın nazik bir ameliyat yaparak dala
iımı alıp tekrar hayata knvuşturduğund:ın 
alenen teıekkUrll vicdani bir borç bilirim. 

Konyalı boyacı: Mehmet Yat 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
iki filim birden 

14,30 • 17,30 ve 21 de 

Fakat öyle yapılmayıp da insaf
lıca yenilirse hazmedilmemesi için 
hiç bir aebep yoktur. Hazmedilerek 
en sonunda kana karışınca çocukla· 
rın boyunu ve bütün kemiklerini ku
vetlendirecek, geniıletecek yaz ye
miıi kirazdır. Sebebi, onun terkibin· 
deki fosforla kireç arasında nisbe
tin tamam tamam bir olmasıdır. Ye· 
diğimiz §eylerin terkibinde bulunan 
bu iki maden arasındaki nisbetten 
aık sık bahsederek fazla söylüyorum 
ama çocuk büyüten her annenin 
ve babanm bilmesi lüzumlu bir !eY· 
dir. O nisbet bire ne kadar yakm 
olursa çocuğun yediği §ey kemikle· 
rine o kadar fayda verir. Böyle ta
mam tamam bir nisbeti de ancak 
kirazla armutta buluruz, bir de, li
monda. Limon yemi! yenilmiyeceği A j K Q Y U N l A R 1 
için armut çıkıncaya kadar kiraz bu 
menim de çocuklara en fay dalı de
mektir. 

Zaten en lüzumlu madenlerin 
hepsi kirazın terkibinde tamamdır. 
Yüzde 250 miligram potasyom ço
cuğun etlerini dolgun yapar, 0,38 
miligram çelik 0,03 manganezle 
birlikte çocuğun kanına yarar, 0,15 
miligram çinko madeni bütün nesiç· 

LORETTA YOUNG 
TYRONE POWER 
PON AMECRE 

· 16 ve 19 da 

MASKELİ SÜVARİLER 
Ayrıca P ARAMONT Jurnal 

yeceği hakkında kendi kendine verdiği sozu gene 
tutmamıştı. Babası komisyoncu mu idi? Niçin açık 
ça kapıcı olduğunu söylemedi? Bunu saklamağa nt 
lüzum vardı? Meşhur bir doktorun oğlu bir apartı 
man kapıcısının kıziyle konuşmağa tenezzül etmez 
diye mi korkmuştu? Bu endişeye sebep ne idi? Vil· 
moş'dan ne bekliyordu? Yoksa, yeni tanıdığı bu gen~ 
adama bir zafı mı vardı ? Utandı.. Gözlerini kapa 
dı. Düşünceler zihnini tırmalamakta devam ediyor 
du. Peki, Maria da bir kapıcı kızı defi! miydi?i Ne 

Ziraat Enstitüsü talebelerinin 
tetkik seyahati 

Tokat, 19 a.a. - Ziraat enstit!isü talebe 
ve doçc.'ltlerinden mürekkep tetkik heyeti 
Tokat'la ve Turhal şeker fabrikıısındaki 

tetkiklerini bitirerek Ankara'ya dönmüş -
lerdir. 

Antalya Halkevi denhaiıelerinde 
Antalya, 19 a.a. - Antalya halkevi tara

fından nçılnn h:ı.lk dersanelerinde okuyan 
kadın ve erkek 180 mtidavim yurttaştan mu
vaffak olan 109 vatandaşa vali, parti mü -
fettişi. parti ve halkcvi reisi ile hükümet 
erk!inı ve yıizlerce davetlinin huzuru ile 
şehadetııaıneleri verilmiştir. 

Tasdik olunan vilayet bütçeleri 
Denizli, Sllrt, Tcklrdağı, Tunçel!, Kara, 

Zong'Uldnk, Sıvna, Edime, Bolu, GUmUıı
hıı.ne vllfıyellcrlnln 1040 bUtçeleıi yüksek 
tasdikten çıkmıştır. Bugtlnlercle vllAyetıe
re tebliğ olunacaktır. 

Tıbbi konferansların üçüncüsü 
Kan gruplarında irsi yet: (Dün

gers - Hisszfild ve Bernsticin şeması) 
ve verilen bir kanın tayini ile, Pater
nite tayinindeki ehemiyeti. Munzam 
M • N sistemi, ile AI ve A2 grupları
nın istimali hakkında Ankara Merkez 
l-Iıfssıhha Enstitüsünde 20.6.1940 per
şembe günü saat 16 da üçüncü bir 
konferans veri1ecektir. 

Ilgaz Asliye Hukuk icra TetJcik Merci
inden : 

Alacaklı Ilgazın yukarı ınahallesi.nden 

Sarı oğlu Halil kızı Fatma Sarı tarafından 
borçlu ile-azın Bucura Eskice köyünden 
Sipahi oilu Derviş aleyhine Ilgaz icra tet
kik merciine açılan itirazın refi davasının 
açık yapılan dunı:ımasında: 

Borçlu Derviş'in ikametgShı ve meskeni 
meçhul olduğundan tebligat yapılaınamıı ol 
duğundan ilanen tebliğat yapılmasına mer
cice karar verilmiştir. Bermucibi karar adı 
geçen Dervişin duruşma günü olan 19-7-940 
cuma gUnU saat 11 de Ilgaz asliye hukuk 
icra tetkik merciinde hazır bulunması ve -
ya bir vekil göndermesi aksi takdirde du
rusmanın gıyabında yapılacaiiı ilan olunur. 

2438 

ğer bir mil!cte, devamlı clarak 2'0rla 
kabul ettirememiştir. Cihanda ve ta
rihte yerini ~utmuş, medeniyetin ni-

İstanbul Belediyesinde 

yeni bir büro kuruluyor 
fst..ımlıul, Hl (Telrfonln) - Belediyenin 

gelrcek sene bUt<;cslnıle ('lektrlk, Bll, hıı.va
gazı tesisat işlerini takip etmek Uzne bir 
mühendis idare.sinde :l meınurdruı mlirek
kcp bir bllro teşkil edileee>ktir. 

Bir leh kafilesi İstanbul' da 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Memleket -

!erinin i~galinden sonra balkanlara giden 
polonyalılardan 50 kisilik bir kafile bura
ya geldi, Suriye'ye gideceklerdir. İtalya' -
clın çıkarılan 75 polonyalı yahudi de bugün 
buraya geldi, bunlar da Suriye'ye gidecek
lerdir. 

. 
Yedi (Ocuğun lstanbul'da 

ge~irdikleri macera 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Yedi çocuk, 

ıeçen pazar günü bir kayığa binerek gez -
mek için denize açı\mı3lardır. Akşam bun -
lardan dôrt tanesi geri gelmemietir. Geri 
gele-n çocukların anlattıklarına söre, kayık 
akıntıya kapılarak Hayırsızada'ya kadar 
sürüklenmiş, çocuklar Adaya çıkmıya mu -
vaffak olmuşlardır. Geceyi orada geçiren 
çocuklardan dördü, bir motör tarafından 

kurtarılmı~lardır. 

Konyalı'nın davası 
tstanbul, 19 (Telefonla) - İbrahim 

Hakkı Konyalı'nın naksedllen davAsına bu
gün b8.§landı. Karar bB.§ka bir gtine tehir 
edildi. · 

Menemen ve Seferihisar 
bağlarında hastalık 

İzmir, 19 a.a. - Menemen ve Sefe· 
rihisar bağlarında kömür hastalığı 
hüküm sürmektedir. Bura bağlarında 
hemen hemen Uzüm yoktur. Diğer 

kazalardaki bağlarda mevcut haşara
tın da imhasına çalışılmaktadır. 

Hi - Tu 

İstanbul'da kapatılan 
randevü evleri 

İetanhııl, 19 (T('lclonlal - Beyoğlundn 
Mta scıka~ımln 11 mımnralı apartmanın bir 
dairesinin rıındcvıı yeri olarak kullanıldı
~ı haber alınarak bugtln cllnnU me§hut 
yapılmış iki kadın iki erkek yakalanmıştır. 

Bugf.ln Beyoğlu'nda Nur Ziya sokağın
da ve Talfmh11Dcde lld randevu evi knpa
tılmı§tır. 

Florya plaji açılıyor 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Flurya pla

jındaki mUesse.seler yann ihale edilecek ve 
bu hafta içinde açılacaktır. 

• 

lzmirde sicaklar 

İzmir, 19 a.a. - Dündenberi hava 
fazla ısınmıştır. Sıcakların bu suretle 
başlaması, halkı, sayfiye ve plajlara 
rağbet göstermiye sevketmiştir. Dün 
akşama kadar şiddetli bir tarzda de
vam eden sıcak bu sabah da hüküm 
sürmektedir. 

Adanada Çocuk kampı 

Adana, (Hususi) - Geçen seneki 
gibi bu yıl da Bürücek yaylasında A
dana çocukları için bir kamp kurula
caktır. Ru kampa çıkarılacak talebe
ler sınıflarını iyi derecede geçmeğe 
muvaffak olmuş zayıf bünyeli çocuk
lardır. Kampa muallimler de iştirak 

edebileceklerdir. 

Y ozgatta yapılacak göçmen 
evleri 

Yozgat, (Hususi) - Şehrimize 35 
kilometre mesafede bulunan Sorgun 
kaza merkezinde 20, ve bu kazaya bağ
lı Sarıhamzalı köyünde 148 göçmene
vi yapılacaktır. Evlc-rin inşası dört 
grup üzerine yapılacaktır. 

20.00 Muzik. Çalanlar: Cc .r 
zettın Ökte, Fnhri "' 
N. Seyhım. 
I - Okuyan: Mahmut 
1 - Sükru Senozan J 
(Muptelayı derd ol ~ 
2 - ..... suzinak fi 
gfilıınla kapıldım). ( 
3 - Halk türküsü: 
yer aman). C 
4 - Hıı•k türküsli: ( 
m~n). ~ 
lI - Okuyan: Mcfhat 
1 - TanburI Cemil ~ ıc 
(Var il:cn z.'.ltında bö1::1 
2 - Musa Süreyya - l· 
(Tacı hüsnün hükmcdef:1ı 
3 - Sel. Pınar - klirov 
(Akşam gene gôle-cnd_:}.' 
4 - Osman Nihat - 6 " 

kı: (gözümden gitıniYor 
yali). 

20.30 Konusma. ~ 
20.45 Müzik: halk türküleri ( 
20.55 Müzik. Çalanlar: Haki<~ 

rif İçli, Hasan Gur. r> 

Okuyan: Stı!iye Tol<•:;, 
1 - Sel. Pınar • huz:ı ~ 
midini kirpiklerine bat1 

2 - Fahri Kopuz - h 
(Sunar bir camı meml?)· 
3 - Osman Nihad - hı 
(Ellere uzaktan bak). Jıl 
4 - Hamdi Tokay -
(Geldim eltin ı,:çmcycl· 

21.10 Konuşma (sıhat saatn• 
21.30 Radyo gazetesi (M üınt9' 

nik tarafından). f' 
21.45 Müzik: radyo orkestra•( 

rid Alnar). J 
L . Van Beethovcn: !!·~~ 
(Mi bemol majör) Er0 

22.20 Müzik: melodiler (Pi.).~ 
Z230 M cmleket saat ayarı. •l.ı 

ri ; ziraat, esham • cı~ ... ı 
yo - nukut borsası (fır 

22.50 Müzik: Cnzband (Pl.l·, 
23.25/ 2'3.30 Yarınki pror;raın " 

• • • • • 
----( t 

T nhran Radyosıl ıı• 
Tahran radyosu. kısa dnlK11 ti". 

sn.at 11.30 dan H e kadar. 19 f. 
uzunluğu üzerinden, 17.lS delir!~ 
30 m. 99 dalga uzunluğu uıe 1, 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 tıı
zunluğu üzerinden neşrcd_l_l:"~I< 

(Yukarıdaki Saatler tıuv· 

'(onyada tahsil çağınd• 
Konya, (Hususi) - Vili) 

tahsil çağında bulunan ~ 
miktarı 78238 erkek ve 68 
larak tesbit edilmiştir. 

il 
Vilmoş, dudaklarının arasına kıstırdığı si#~e~ 

derin bir nefes çekti. Başını önüne eğdi. Ciğe~. 
d•· ne kadar dolan dumanları yavaş, yavaş salıver f 

- Hiç, dedi. Bir kadınla odalardan birine~ 
kildim. Karyolanın kenarına oturdum ve kadırı.B d~ 
mağa başladım. Bakıyordum, fakat, görmüyor JJi' 
Gözümün önüne Maria'nın hayali dolaşıyordU· 'I 
hayet, kadın benim bu vaziyetimden usandı. ve 
limenin tam marasiyle beni koğdu. 

- Koğdu mu? ,.J 
den ona tapan erkekler babasının kim olduğunu sor- y O l 
mağa lüzum görmüyorlardı? Maksi, işin iç yüzünü azan: Mihaly F LD ,eviren: F. Zahir TOROMKONEY -34- - Evet, koğ.iu. "Haydi yavrum, annenin. ~~ 

git. Ağzın dah.ı ı.üt kokuyor, dedi" derdimı, ..J. 

bilmiyor muydu? Bir de Vilmoş'dan doğru ve açık - Hangi gazeteler? 
olmasını istiyordu. Ne hakla? Kendisi ona karşı öy- Gizella, isimlerini saydı. Vilmoş, dudaklarını 

le mi davranmıştı? büktü: 
Ayağa kalktı. Düşüncelerini dağıtmak için oda- - Bu gazetelerin hiç birinin edebi bir kıymeti 

nın içinde dolaştı. Gözünün önünde Vilmoş canlan· yoktur. Mamafih madam ki; istiyorsunuz, pek ila. 
dı . Ne kadar şık ve zarif bir gençti. Hemen her gün - O halde şiirlerinizi bana verin. 
başka bir kostüm giyiyordu. Ne ho~ kokulu par · - Olur, bir kaç danesini götürün. 
filmler kullanıyordu. Tıpkı Maksi Ravberg gibi.. - Piyes ne vakit bitecek? 

XllI. - Piyes mi? Çalışabilseydim ... Başladığım heye-
Vilmoş'un, pCKtahane köşesinde okuduğu şiirler canla devam edebilsem ... Yazamıyorum, imkan yok 

;e hikayeler Gizella'nın fevkalade hoşuna gidiyor- yazamıyorum. Yazının başına oturdukça, sevdiğim 
du. Böyle güzel bir pastahanede bir köşeye çekilip kadının, dıvarın öte tarafındaki bir odada sakallı a-
hir şairin ağzından kendi yazdığı şiirleri dinlemek şıkiyle öpüştüğünü düşünüyorum, dimağım alt üst 
ne bilyük bir saadetti? Genç adamın, kudretli biı oluyor ve bir kelime yazacak iktidarım kalmıyor. 

şair olduğuna Gizella inanmıştı. Şiirlerinde coşkun - Bir genç için hayatta her şeyden evel çalış-

bir heyecan kuvetli tasvir ve tahliller vardı. İnsan mak lazımdır. 

Iar ne kadar kötü mahlfıklardı 1 Kıskançlıkları yü - Haklısınız. Fakat, düşüncelerim, ıattraplarım 

zünden böyle bir gencin dehasını inkara kalkışıyor· 

lardı. Bu şiirleri Maria bir dinleseydi, kim bilir ne 

kadar hoşuna gidecekti? Şiirlerin hemen hepsi de O· 

nun için yazılmıştı. 

Bunları ne zaman neşredeceksiniz? 

- Bilmiyorum. Jojef Kiş vadetmişti. Fakat .. 

§imdilik .•. 

- Eter, müsaade ederseniz._ Ben bir patronla 

g~rUıeyim. .. Bizde bir çok gazeteler baaılıyor-

buna mani oluyor. Maria'nın kötü kalpli ve sevil · 

meğe layik bir insan olmadığını ben de takdir ediyo· 

n.ım. Buna rağmen onu sevmemek, onunla mcş 

gul olmamak elimden gelmiyor. Ne bileyim, bu biı 

hastalığa benziyor ... Bütün gayretimle, iliklerimt 

kadar işliyen bu hastalıktan kurtulmak istiyorum .. 

Belki, günün birinde onu unuturum ... Size karşı de 

rin bir minnet hissi duyuyorum... Beni, böyle ac• 

&Uzılerimde yalnız bırakmıyoraunuz ... Bu ıumtle, on-

dan bahsedecek, dertlerimi dökecek birini bulmuı o
luyorum ... 

- Hangi tiyatroda oynıyacaklar? 
- Neyi? 
- Piyesinizi? 
- Milli tiyatroya vermek istiyôrum ... Sizinle, ta-

mamen açık... Samimi bir arkadaş gibi konuşalım ... 
Bugün, öğleden sonra mösyö Maksi'yi, sizin apartı-
mana girerken gördüm ... O dakikada ne kadar fena 
olduğumu tarif edemem ... Başım dönüyor, kalbim ıı-
kışıyordu... Yarı baygın bir halde... Evet kendimi 
bilmez bir vaziyette bir kadına gittim ... 

Gizella'nın yüzü kıp kırmızı kesildi. Titriyerek 
sordu: 

- Nasıl bir kadına? 

- 1ıte öyle bir kadına. Anlıyamadınız mı? 
Gizella'nın batı dikildi, gözlerinin bakııı ıert • 

!eşti: 

Anlıyamadım, dedi. 

- Canım, bazı kadınlar vardır. Her arzu eden er

'cek istediği anda, gider onları ziyaret eder. Bun

ları haberiniz yok mu? 

- Bu çeşit kadınlar nerede otururlar? 

- Her yerde. 

Gizella. dehıet içinde kaldı' 

- Orada ne yaptınıs 1 

·re"' mi sızlatan kederimı anneme gidip nasıl söY11 , 

Iirdim? Beni anlıyacak bir insana ihtiyacıın "''ı.t 
rıl' Başımdan geçen Lu hadiseleri anneme nasıl a e4" 

bilirdim? Arkada~iatıma açsam, benimle alaY • .fi 

cekleri muhakkaktı. Kendime sizden daha saıııiı:tıl 
yakın bir kimse ·lıc.lamadım. 

- Nasıl bir feyui bu kadın? 

- Nasıl mı idi? ... Tıbkı diğer kadınlar gibi"' 

- Sarışın mı? • . tıi' 

- Hayır, zannedersem kumraldı. tyi kalP
11
• r' 

1< ı• k:ıclın ... Bir türlü verdiğim parayı kabul etme 

medi... Bu yüzden az kalsın kavga edecektik .. 'plf 

Gizellanın, temiz bakışlı, iri, sarı ela gözleri 

retten büyüdü. Heyecanla bağırdı : 

Aman Vilmo~. bu ne feci bir şey 1 
- Ne? Bu ıstırap mı? Tabii. 

- Yalnız bu değil. Bu çeşit kadınlara 

sıhatinizi, istikbalinizi tehlikeye koymak .. 

·inde yuvarlanmak ... Ne kadar feci! ı .. ·rJC>'" 
Vilmoş, başını eğdi. Dudaklarından kaba. çı 

bir kahkaha fırladı: 

- Onlara gideceğime, Maria'ya 

tercih ederim, ama_ 
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iinkü. Umumi vaziyet 
lııı sulh değil Afrika'ya (ekilmek 
İİıı •ldı· 
"• . ıırnız haberlere göre 

. tı1et v h . . k b d a •metanı ay et· 
tit~· Y•vaı yavaı vuzuha 
kıy t1Ye haılamııtrr. Fran

. bıh'· sız ve fartsız bir tesJi-
, tUrı 11 mevzuu değildir. Bel

dettif ~\'tiki bir yazımızda 
. •ıtıız bir noktayı hatır
• o z 

llflıık. Aa.ınan fÖyle bir sual 
k1'l' caba .l\fareıal Petain 
' · ... ••ında kendisini ve ka· 

"•tıu)" 
llıi .\I 1Yetten kurtarmak 

,:ıanya'ya muhasamatı 
tırı ;usu~unda bir teklif 

bir 
1 

1rnd1 bu nokta Üze
~ tii u~~. •ormıya hacet yok
k~/ hadiseler, istifhamı 

' At•re •rtnıı gibi görünmek
İr h,:~ı Pet~in ~ilyonlarca 
~le· uı, gozlerın taham· 
lrı a.n olrnıyan, fakat vü

lıııİurı:•leaef çekmeğe mec-
"' h,t~kları ıstırapların çok 
"iııd a. korkunç mesuliyeti
~rıy:? atabilmek enditeıiy-
tr lı'- Ya ınüracaat etmiıtir. 

"'ere" k k lı k onuıara , mu-
k . t'efli bir surette dur-
. l!Jık 4 1 

1 ı bir arı arını aramıttır. 
·~ "e b •ulh 1 "Ancak terefli 
'ili ko" •ulh eğer Franıa'nm 
·~!'uyacak maddeleri ih-
01ıaıı, ae, 0 zaman harbe de • 

c:aktır. 

•• llrtları 

" ttitl'f .. 
tıfıaao'. Uzerine Hitler ile 

\' • \Jtllılhni .• Münih'te toplan
'tdikl .llluzakerelerden son· 
1ı:11lk; :1 tebliğin hulasası ıu· 
~'l'İılde\'Jet adamı, sulh ıart
'tılh krt~ mutabık kalmıttır." 

1 
~rının ağır olduğu 

t'ıı l't.d edar. Fakat söyliyen de 
L.."'-clıt, ':·~~ur. Sulh ıartları 
'"'dı h e.~ıl ınidir? Bunun 
~it~ eıtuz bir ıey bilmiyo. 

'ııdiii-· relen telgraflardan 
'-... •ze .. d h .. 
lll)l , rore, orta a enuz 

bir .._~lırıe verilmiı bir sulh 
)1 .. u~llreke ıartı yoktur. 
')• e te.lya, timdiki halde 

, 'Ilı~ ~{alnız müzakereye gİ· 
"ll ih trılarını vermektedir
'-"&aat1t'Panya ıefiri Lequeri
!'rtı,r etıni,, ve Fransa'ya, 
. ~aaı, rııı görüımek Üzere 
, tit, il t'lllı tayin etmeıi bildi-

llrıı.n .. . f ti uzenne ransız 

. ~lec:~~at 11 de toplanarak, 
!it, llelf(~urahhaalan teabit 

· b 1 bu esnada fransız 
kt-tı. 1l rııurahhaıları vasıta• 

~tı ... 
1 • ~~it 

0 rrenmit bulunmak-
fi~~ !ııah·hundan sonradır ki 
~ ~d· 'Yeti hakkında bizim 
~ 11111leıtıiz kabil olacak-

lt '·~ .. d' ~· ~ hıf';ld,at edelim ki bu 
, Ç .. h'Yal~ olabileceği hakkm
~i ~ii 

1 
kapılmamak li.zım

'1~ t9~8tnan radyosu, müte· 
f~lfjlld de Yapılan mütare
~İ)1tl•ı• h~~ aonra o zaman· 

"" uk·· ~~ 'rıl Urnetinin takmdığı 
1-, 1.ahtıakta, fransızca an· 

il ·ı· •~ı Rı •zce anlatmakta 'ta -q at ' 
, .. llllattnakta velhasıl her 

it: .,ao~u ıu lllaktadır. Bundan 
tui 'ı,.._,,tu~etle bağlamakta-
lıt ~ • .\Jrıı hız bunu yapacak 
~· ·" t '" •rıya bunu yapmıya
' lcİıtirıa~~~tün bu ifade de

·~ ttıi? ala devam ettiğini 

lfle, 

Bu mülahazalardan sonra tim· 
di gelen haberlerden çıkar• 

dığımız manayı anlatalım: Rey· 
naud, "Eğer Fransa'dan kovulur· 
ıak Afrika'ya gideriz. Ve orada 
harbederiz ! " sözünü bot yere bir 
politika edebiyatı olarak söyleme· 
mittir. Ancak bütün Franıa'yı bu 
noktaya imale etmek lazımdır ve 
bunu temin ettikten sonra da; tat· 
bikını imkan dahiline sokmak la
zımdır. Bu da ancak Mare,al Pe
tain gibi herkesin hürmetini ve İ· 
timadını kazanmış olan bir otori
te ile kabiJ olabilir. Fakat Petain 
Reynaud'nun heyecanlı ifadesine 
küçük bir emniyet ıupapı koydu. 
Her şey bitmeden evel, Fransa'nın 
terefini kurtaracak bir sulh yap· 
mak kabil olabilir mi? Olmazıa 
o zaman Fransa'nın hakikaten 
Afrika'ya çekilip harbe devam et
mesi lazımdır. Gelen haberlere 
göre bu hususta iJk hazırlıkların 
yapıldığını öğreniyoruz. Birçok 
parlamento ve ayan azalan, ve 
hatta ayan reisi, Belçika erkanı, 
ıimdilik lspanya'da St. Sebastien'e 
çekilmitlerdir. Bu Afrika'ya doğ
ru ilk adımdır. Diğer taraftan 
Fransa donanması cüzütamlarının 
Akdeniz'deki Fransa limanların· 
dan ayrıldıkları bildirilmektedir. 
Bunların herhalde Afrika'daki 
fransız limanlarına geçmiı olma • 
lan muhtemeldir. Diğer taraftan, 
fransız askeri tayyare filotillala
rının da Afrika'ya geçmiı olduk
lan haber verilmiıtir. Fransa tah. 
liye edilmektedir. 

Muhacirler meselesi 

8 u hususta fransız dahiliye 
nazırının beyanatı da dik· 

kate alınmak lazımgeJir; Franıız 
Dahiliye Nazın franıız milletine 
hitaben netrettiği beyannamede 
afaiı yukan tunlan söylüyor: 
"Kimse yerinden çıkmasın. Her• 
keı yerli yerinde kalsın! Muhacir 
akını müdafaamızı zorlaıtırmak· 
tadır! Nüfusu 20.000 den fazla 
olan tehirler açık ethir ilan edil· 
mittir! Buraları bombardıman e
dilmiyeeektirf" Franıız Dahiliye 
Nazınnm bu ıözlerinden anladı· 
mız mana tudur: Muhacirler ne
reye gidecektir? Hangi tarafa 
İnecektir? Nerede 9)-erleıecektir? 
Çünkü, Fransa icabedene Afrika-

. ya çekilip harbe devam edecek
tir. Bu takdirde bu kadar çoluk 
çocuk bütün hüsranlan, bütün fe. 
liıketleriyle nereye nakledilecek· 
tir? 

Muhacir akınını önlemenin iki 
faydası vardır: 

1 - Bu muhacirlerin iaıesiyle, 
nakliyesiyle, hastalıklariyle, ölüm· 
leriyle uğraımamak l 

2 - Muhacirlerin yerlerinde 
kalmasmı temin ederek onlann 
bütün ağırlığını almanlar Üzerine 
yüklemek. Çünkü nihayet alman
lar itral ettikleri yerlerde bunla· 
rm iaıesini de düıürımek mecburi· 
yetinde kalacaklardır. 

Askeri harekat 

Görülüyor ki, eğer ıerefli bir 
sulha varmazsa; Franıa mu

kavemete her türlü vaarta ile 
devam edecektir. Hatta Fransa'yı 
terketmek bahasına da olıa ••• Ne
tekim bu arada mühim kuvetle-
rin Afrika'ya nakline teıebbüs e
dildiği tahmin olunabilir. Askeri 
harekata gelince; onun üzerinde 
durulacak bir tekil yoktur. Çünkü 
alınanlar, motörlü kuvetlerin ıÜ· 
rat müsaadesi nispetinde ilerle· 
mektedirler. Dün Lyon'a yaldaı· 
mıtlardır. Asıl mühim i!erlemele· 
ri timdi farkta yapmaktadırlar. 
Bundan maksat hiç ıüpheıiz Jura 
dağlarının altında İtalyan kuvet· 
leriyle temasa gelmek ve ondan 
sonra sulh ıartlannı daha kolay
lıkla dikte etmek olıa gerektir. 
Bugün Lyon'a varılmıısa yarın da 
baıka yer dü,ebilir. Franıızlar 
timdi çok kuvetli bir dütman kar
ıısında bir oyalama tabiyesi kul
lanmakla metguldür. Bu vaziyet
te mucize bile beklemek hayalin 
en uzağı olur. 

Mümtaz Faik FENiK 

Bir hilkat garibesi 

Adana (Husust) - Yüksek ören 
bir batında bir katır ve bir tay doğur
köyiinden Süleymana ait bir kısrak 
mu§ tur. 

Katır ölmüıtUr, tay yqamaktadır. 

ULUS 

Resmi harp tebliğleri 
Evelki akşamki Fransız tebliği 

Bordeewc, 19 ı.a. - 18 haziran akıaın 
tarihli franaı% tebliii: 

Düşman, Orleans ite Nevers araımda 

Loire Ü%erinde kilpril baılan teeieine mu -
vaffak olmuıtur. 

Düı~ Jura'lara doiru ilerlemektedir. 

Bretarne'de ve Norma.ndie'de alman iler
leyiıi devam ediyor. Dil,manm ileri mUf • 
reıeleri Cherboorr ve Remıes'e varmıılar

Loren ve Alua'ta da Ç&f'Pllln&lar devam 
ıiddetli etmekte ve burada kıtala.rımız dü.tmam 

ıiddetle taciıı eylemektedir. 

dır. 

Chateaudun'ün cenubunda da 
çarpıımalar olmuıtur. 

Fransız sabah tebliği 
Bordeau:ıc, 19 a.a. - 19 haziran sabah ınektedir. 

tebliği: Düıman cephenin heyeti umumi • Dün ıkpmdan beri ma.bıQı bir teraldd 
yeai üzerinde btiyiik: tazyfkine devam et • kaydetmemiştir. 

Fransız akşam tebliği 
Bordeaux 19 a.ı. - 19 haziran tarihli 

franaı% akşam tebllii: 
Bretagne'da düıman Nantea iatikame -

tinde ilerlemiye çalıımaktadtr. Orta Loire
rn cenubunda kıtalarımız geri çekilmiı ve 
dilşman bazı noktalarda Cher nehri mec • 

raaına ulafmıttxr. 
Daha ıarkta düıınan Roaıme Lyoa ve 

Amberieux istikametinde tat.alan ileri aiir
milştür. 

Alaace'da ve Lorraine'in cenubunda ha
rekat devam etmektedir, 

Fransız milli müdafaasının tebliği 
Bordeaux. 19 a.a. - Fransız radyoıiyle 

milli mudı f neşrettiği tebliğ, rarbi 
A' • 'de seyriseferin temin edilmekte 
b .vam olduğunu bildirmektedir. Teblii 
şoyle devam ediyor: 

"İtalya ile muhasamatın başladığının ilk 
haftau zarfında, fransız bava kuvetleri ve 
donanması tarafından birkaç İtalyan deni
zaltı reıniıi batırılmıştır. La Curieuır.e 

mayn reınisi bu bareklt esnasında bilhusa 
temayüz etmiştir. 

Tunus sahillerinin ve Koreika'nm ıçrk -
larmda bulunan adalara dilıman tayyare

lerinin hücumlarına mukabele olmak ii%ere 

franıu donanmaaiyle hava kuvetleri, dilt
ı:nnm askeri ve endüstriyel tKiutma taar
ruz etmiıtir." 

İngiliz hava nezareti tebliğleri 
Londra; 19. aa - Hava nezaretinin' takasında dün gece ingiliz tayyare fi. 

tebliği : !oları Hamburg, Bremen, Frankfort, 
Dün, ingiliz hava kuvetlerine men • Essen, Caştrop, Stokrade, Hanovre'u 

sup bombardıman tayyareleri şimali §iddetli bombardıman etmİ§ ve hava 
Fransa, Belçika ve Hollanda üzerinde dafi toplarının kuvctli müdafaasına 
birçok keşif uçuşları yapmışlardır. rağmen benzin tevzi depolarına küçük 
Başka bombardıman tayyareleri de garlara. elektrik depoları ve santralı • 

Cherbourg'a yaklaşan motörlü nakliye na ve demir yollarına taarruzda bulun
kollarına hücum etmi~lerdir. Bunlar muşlardır. 
arasında panik olmuştur. Birçok nak- Bremen'de 10 dakikadan az bir mUd-
1iye vaaıtaları imha edilmittir. Bütün det zarfında 250 bomba atılarak petrol 
tayyarelerimiz aalime=ı üslerine dön • depolarında büyük infillklar ve bir· 
müşlerdir. . çok yangınlar çıkarılmııtır. 

Geçen gece hava kuvetlerıne mensup Doklardaki benzin depolarına bom-
büyük bombardıman tayyare kuvetleri balar isabet etmit ve 130 kilometre u
Almanya'nın şimal garbısinde Ham - zaktan görülecek ehemiyette yangın
burg, Bremen, Rqeydt, Colong~, Dus - lar çıkmıştır. 
seldorf, Hanovre ve Frangfurt da as • Bombardıman tayyareleri Dort-
kert hedeflere hücum etmitlerdir. Ben d' d ~ .:mal'ndeki Caatrop'da • d 1 "'k k f 1 i , mun un o.u r ı 
zın epo arı, yu se ırın ar,. tevz ıs- ve Hanvre yakınındaki Miaburg'da 
tasyonları ve trenler de dahıl olduğu petrol depolarını ve tasfiye teıisatını 
halde birçok hedeflere tidd~tli hü • bombardıman etmişlerdir. Bir elektrik 
cumlar _yapıl~.ştır. Bu harekat esna • santralında infilak vuku bulmuttur. 
sında bırçok duşman tayyare meydan- Tayyarecilerimiz infilak ıesini 3000 
tarı mü?i~ haaa~.a .~~~atıl?1ıştı~: Tay • metre yüksekten duymuşlardır. 
yarelerımızden uçu uderıne donme • . . 
mişlerdir. Dün, Cherbourg mıntakası J?uisbe;g'in timalınde~~ St;rzad-
üzerinde uçan avcı ve keşif tayyare • dekı benz.ın ~ep.olarının uzerıne de 
terimiz bir düşman bombardıman tay- muvaffakıyetlı ~ır taarruz yapılmış -
yaresi düşürmüılerdir. Pilotlardan bi· tır. To~ların obua parçala~ı ~azı tay
rinin paratütle atladığı görülmüştür. yarelerın kanatlarını delmı1tır. 
Bir sahil müdafaa tayyaremiz bu aa • Rhenanie ve Ruhr havzalarında ya
bah Hollanda sahilinde Helder'deki pılan diğer hücumlarda garlar ve iaıe 
düJl?Wl deniz tayyarelui üssüne bil - trenlerine isabetler vaki olmuıtur. Bir 
cum etmiştir. Orada bulunan gemiler trene üç bomba isabet etmif, vagonlar 
arasında büyük yangınlar çıktığı gö - berhava edilmiıtir. 
rülmüıtilr. Keza tayyarelerimiz Hamburgda 

Almanya üzerindeki uçUflar Shillau elektrik santralını ve bilyük 
Londra: 19. a.a. - Hava nezaretin • bir mühimmat fabrikasını bombardı -

den tebliğ edilmiıtir : man etmiılerdir. Bu fabrika yanmıı-
Şimal Almanyasında ve Rhin mın - tır. 

İngiliz hava ve dahili emniyet 
nezaretlerinin tebliğleri 

Londra, 19 a.a. - Hava ve dahilt emııl· 
yet nezaretleri bildiriyor: 

Geçen gece İngiltere üzerinde yapılan 
hava hUcumu hakkında alınan en aon ma
lQmata nazaran. hUcuma tııttrA.k eden dilo· 
man tayyarelerinin ve atılan bombaların 
çokluğuna rağmen maddi hasar az oımuı, 
Cambrldgehlre ıehrinde sekiz ev yıkılmıı
tır. Btrı:ok sivil kurbanlar olmuttur. Köy-

terdeki evlere lflabetıer vaki olmU4tur. 
İngiliz hava kuvetlerlne ait birçok tay. 

Yare meydanlft.nna muvatfakJyetalz olarak 
hUcumlar yapılmııtır. Yalnız petrol teat
aatını Tlmes haricine oağlıyan borulara 
isabet eden bombalar bazı haaa.r yapmıı· 
tır. Evelkl geceki bava hUcumu kurbanla
nnın miktarı ceman 12 ölU ve 30 yaralı· 
dır. 

İtalyan resmi tebliği 
ltalya'da bir mahal, 19 a.a. - İtalyan u- Tayyarelerimiz düıman üslerine taarruz 

mumi kararrlhı bildiriyor: ederek üç tayyareyi yakmııtır. Düfm&D 
Deniz keıif tayyarelerimi% bir düıman tayyareleri bir kasabayı bombardıman e • 

tahtelbahirini batırmıılardır. Şimali Afri· derek üç kadının ve birkaç çocuğun ölümU
ka'da vaziyette bir değiıiklik yoktur. Şar· ne ııebebiyet vermiılerdir. 
ki Afrika'da İtalyan bayrait çekerek hat • Düşman dün ıece hava akmlan yaparak 
larımıza rirmiye teşebbUı eden tankların Liruri ve Piemonte'nin merkezlerine bom
bimayesinde bir İngiliz kolu müessir bir ı balar atmıttır. Kimseye bir teY olmamıı • 
mukabil taarru% neticesinde daiıttlmııtrr. tır, hl.sarat pek hafiftir. 

Alman resmi tebliği 
Führer'tn umumi kararrlhı, 19 ı.a. -

Alman orduları bafkumındanlıtmm tebli· 
ji: 

Fransu orduları, rittikı;e daha futa in
hilll etmektedir. 

Seri kıtalar, Normandiya'da Cherbourr'u 
almıı ve Bretarne'da Ren.net civarına var -
mııtır. Mana, cenuba dotru reçllmittir. 

Orleanı ile Nevers arasında bir çok 
noktalardan Loire nehrini reçmiye muvaf
fak olduk. 
Bourıoane'da, seri kıtalanmıs, Lyon ia

tibmetlnd• ilerlemektedir. 

Mulhouse'un garbında Belfort'tan relen 
zırhlı motörlil fırkalar, yukan Rhin'detı 

hücum etmiı Münıter civarında Voqea 
mmtak:umda çok derinlere llerlemiı bulu
nan kıtalarımızla birleımek Ü%eredir. 

Daha ıimalde, Nancy alınmıı ve Nancy'. 

nin ıırkında, Rhin - Mame kanalı ıenlı 

bir cephe üzerinden reçilmiıtir. 

Marinot battı üzerinde, Thionville'in iki 
taarfmda dtiıman blll mukavemet etmekte
dir. Muharebe, avcı ve pike bombardıman 
tana.re sruplarmm, Lorraiae'de ~lmlı 

Fransız tekliflerine 
cevap verildi 

(Başı I. inci ıayfada) 
neral Huntziser, B. Beaudoin ve B. Leon 
Noel olmalan muhtemel bulunduğunu bil· 
dlrmlıtır. 

Şart teklif etlilmiı değildir 
Bordeaux, 19 a.a. - Havas ajansının taa 

rlh etll#fne !{Öre, Fransız nıı.zırlar meclisi
nin bu aabah muttaH olduğu alman notası, 
bir mUtareke akdi için Almanya'nın koy
duA"u tarUarı ihtiva etmemektedir. SllA.h
lar ancak, bu ıarUar ilzerlnde vukua ge
lecek bir anlaşmadan, yani ınurl\hhaslann 
buluoma.sından 11onra bırakılacaktır. 

Bu eebeple, Fransız hilkilmetlnln bu mu
rahhasları tarın etmeıılnln, evvell alman 
ıartıarı, saniyen muhasamata ııon verilme
si keyflvetl ile hiç bir al!Uuıaı yoktur. 

Fransa'da ı;ıı.rpışmalann nihayete erme
sinden evel birkaç ,.;in daha geçebilir. "A
tq kea!., emri verillnclye kıutar arulnln 
mllhlm bir kı&mının daha ıın~·al altına gec;
mealnden korkulablllr. Cenubu şarkiye doğ
ru yapılan alman nerleyi~I. alman kuvet
Jerinln. mütarekeden evel 1tal)'llD kuvetıerl 
ile irtibat teminini araştırdıkları zannını 
vermekttdlr. 

Şartlar l•panya'mn Fran•a 
•elirine bildirildi 

Nevyork, 19 a.a. - NeVYorl< Tlmeıı'tn 
Madrld muhablrjnln itimat lldntr me11.h&-. 
lardan alarak bildlrd.1&1. aMıerlen aöre, 
mihver memlekeUennuı 4artlan. halen. 
Bordeaux'da bulun.an .uıııaava nuı rraıuııa 
hUkUmetl nezdlndt>kl bUvUk. elcisi B. de 
Lequerfca'ya dün nce bUdlrtlmi•tlr. SIU't
lann çok ağır oıcıuau aöYtenmelttfKllr. :ıra
kat henllz bu hususta hiç blr tatslllt &lı
namamııtır. 

millete iade edileceğine kaniiz. Bu İ~ilt• 
re için airr bir darbedir, zira fransız or • 
duıunun ziyaıyla en kuvetli hareket vast • 
talarnnızdan birini kaybediyoruz. Fakat 
belçlkahlarm, hollandalılarm, norveçlile • 
rin, danimarkalılarrn, polonyahlann, çek -
!erin ve avusturyalılarm hümüniyet ve te
mennileri ıribi fransızların da hüsnüniyet 
ve temennilerini muhafaza ediyonu:. 

lngiltere'nin yeni vaziyeti 
Bundan böyle bizim için mesele ağırdır, 

fakat basitleımiıtir. Cephe dıemiyetli su
rette kısalmıttır. Büyük Britanya sahille
ri bu cephenin en büytlk kısmını teşkil et• 
mektedir. Arkamızı dıvara vererek doiü
tüyoruz. Fakııt arkamızda bulunan bu eh· 
var çok buyuktür. Bunun adı Atlas okyanu
sudur ve eski dunyadan yeni dunyaya ka • 
dar UU.lllf• 

Bu okyanusun öbür kıyısında Kanada bü
tün kalb ve ruhu ile harp malzemesi imal 
ve asker talim etmiye koyulmuştur. Ya A
merika. O bütün dünyada en bilyük imalit 
kaynağıdır. Amerika hükilmeti ve milleti 
bizim dostumuzdur. Reis'ciimhurları Ame
rika'nın bize harbe devam için arzu ettifi
miz bütün vasıtaları temin uğrundaki ray. 
retlerini kat kat arttıracağını bildinni1tir, 

Amerika devletleri ve /ngiltere 
Siyaııetleri birleıik Amerika ııyasetle • 

rine arkı surette bağlı olan ve arazileri çoi 
genit bulunan mustahıil cenup Amerikan 
cümlıuriyetlerl İngiltere':ye mütma:yildir • 

Ciornale d'ltalia'ya qöre ler. Bu ıuretle arkamızda cömertçe emri· 
Roma, 19 ı.a. - D.N.B. bUd.i.rl:vor: mize verilmiı tükenmez bir ka:ynak mev • 
Ciomale d'İtalia, .Münih'te F&tin-cr'le nu- cuttur. 

çe arasında yapılan mlllikat hakkında eu Sadece dilwıanı bir kaı; ay püskürtme • 
yazıyı yazmıetır: • miz icabetmektedir. Bu arada düımanm 

"İki devlet adamı, muallııktıılci ~eleler malzemesi ne kadar ıüratle azalacaksa bi· 
üzerinde mutabrk kaJADl•lardır. F~unaa'n zim malzememiz de o bdar süratle arta• 
dermeyan edilecek ~ .-eWıce_, bUl\J&- caktır. Biliyoruz ki, dü$1Ilan ıeri bir zafer 
rın bizzarure ağır olaılllklan ı,uavvuı .. ..ıil· elde etmek i~İl1 u.rfettiği bfiyük ra:yretı. 
mektedir. Bununla beraber bil l&Ct.l.ar mai- her teyi tehlikeye koymuıtur. Biliyoruz W 
10.p edilmemit, fakat &ldMılmlll Wc AlJDaD. diıtınan uzun bir harbe daya.namaz. Bi% u.o 
ya ve bir İtalya'ya 1911 <h tahmil edıUen zun bir harbe kar~ı durabiliriz ve tam itı. 
Wilıon'un 14 maddesinden daha renlı ve matla ku1ılryacağız. 
haklı olacaklardır. Şimdi hemen hepimiz kalenin iç.indeyls. 
Unutmamalıdır ki, V eraailleı'da ıalip • Bunu iyi müdafaa ve iyi iaıe edilmekte ~ 

ter Almanya'dan ve Avuaturya'dan tahmi - lan bu kale diişmanm nefesi tükeninceJ'I 
nen on milyon alman ayırmıılardı. Alman- kadar mukavemet edecektir." 
ya bütün müstemlekelerini kaybetmlıti. 
Gaıe aynı zamanda unutmamalıdır ki, İtal
ya'nm hayat sahası kendiıine lcifi olmadı -
ii halde İtalya, biitün müıtemlekelerden 
uzak tutulmuıttu. Halbuki bilyiik frınsı% ve 
inriliz imparatorluktan yirmi senede imar 
ve isklna muvaffak olamadıkları araziyi 
paylıımıtlardı. 

Yeni Avrupa nizamı bbzarure millt vah. 
deti ve denizaıırı topraklarm ve aiyaat va
%iyetlerin halrkaniyetli bir aurette tevsiinf 
temin edecektir, Uzun bir Avnıpa ve cihan 
ıulhunun muhik ea.rtla.n bunlardrr." 

Muhcuemat devam edecektir 
Berlin, 19 a.a. - Mareşal Petain'in 

Fruıaa'da muhatemata nihl.yet verilmeei 
liiaumu hatdmıdaki radyoda verdiii mesa
ja mütedair tefelrl•rin M.lne oıar.&, mü
tareke aktedilinci7e kadar muha.rebe CS. • 
vam edecektir. 

1918 deki alnwı mütareke talebinin 5 bi
rincit4!1rinde verildiği halde ancak aynı 11 
inde kabul edilmiı oldutu hatırlardadır. 

Mukavemet devam ediyor 
Bordeaux, 19 a.a. - Fransız rady09u, ıa,.. 

at 11,3-0 da fransız ordusunun mukavemete 
devam etmekte bulunduiunu bil.driyor. 

Tahrip edilen tüneller 
Cenevre, 19 a.a. - Mont d'Or tilnelln • 

den başka, fransızlırın Jouque tünelini de 
tahrip ettikleri bildirilmektedir. Bu iki 
tünel hviçre ile Fransa araamdalri ene 
muvasala yolları üzerinde bulunmakta idi. 

Fran•ız hükümt?ti •ivülere 
oldukları yerlerde kalmalarını 

emretti 
Bordeaux, 19 ı.a. - Frana!z hükiimeti, 

radyo ile neıredilen bir ~amede, bin
lerce erkek ve kadının Fransa 'nm ıimalin
den cenuba nakledilmetinin imklnsu bu • 
lundutunu bildinniı ve bu sebepten b(itün 
ıivillere, balen bulundukları yerlerde 1raJ -
malarmı emretmiıtlr. İafe servisleri ile 
ııht ıerviater ve ninm ve emniyet aervla
leri temin olunmuı bulunmaktadır. 

B. Dul/ Cooper'in radyqdalıi 
nutku 

Londra, 19 ı.a. - İltihbarat nazırı B. 
Duff Cooper radyoda verdiği nutukta Fran
u'nın arzu ettiii mütareke me.elKine te-
mu ederek demiıtir ki: 

Mütarekenin prtları ne oluraa olıun, 

franııa milletinin daimi ıurette esir hale 
lı:onulmum.a müsaade etmiyeceiinden ve 
memleketin masuniyetine urıı ıevriılni 

muhafaza edecetinden emin olabiliriz. Ke
n, zamanlı memleket ve büriyetinin bu 

olan dilımanm mukavemetini kırmak için 
müau.hkem mevkilere, ıiperlere, demiryol
larma, uker tahıHlitlerine ve kollarma 
hUcum etmlıtir, 
Cherbourı açıklarında, 10 bin tonillto

luk bir ticaret remiıi bomba ile batırılmıı
tır. 

Alman muharebe tayyare rrupları, İn -
riltere'de bir çok tayyare meydanlarına ve 
Timee nehri mansabında benzin depolarına 
bombalarla hücum etmiıler ve depolarda 
yangm çıkarmıılardır. 

18 haziranı 19 hazirana bailıya.n ıece in
riliı tayyareleri tim.ali ve prbt Almanya 
U%erinde uçarak ıimdiye kadar olduğu ci • 
bi pyri ukert hedefler ii%erine bombalar 
atmıtlırdır. Polisten ve sivil halktan 18 ki
ti ölmüıtür. Bunlartn ekıeriai, ııiınakla • 
ra rirmemit olanlardır. 

Dütman dün altı tayyare kaybet.mittir, 5 
alman tayyaresi kayıptır. 

Strazburg da tliiftü 
Führer'in umumi kararrlhı, 19 ı.L -
Ordu yiibek kumanda heyeti teblii edi

yor: 
Luneville ve Toul kalesi itPl edildi. Al· 

nwı 'ba7raiı Stn.zburı b.tedralı üzerinde 
d&lplanmaktadır. 

Adana.da hir sabıkalı 26 aeney• 
mahkUınoldu 

Adana (Hususi) - Geçen ıene ka
rısı Saimeyi bıçakla yaralıyarak öl· 
dürmeğe teıebbüs eden, karısının .. 
nası haceri de keza bıçakla yaralıya
rak öldürmek istiyen, bunu müteakip 
hastahanede tedavi edilen Saimeyl 
tekrar öldümıeğc teıebbüs eden Ca· 
fer, 26 sene 3 ay 10 giln ağır hapae 
mahkum olmuştur. 

Cafer 1930 da bir ameleyi kazma i· 
le öldürmüş, bunu müteakip Zeliha 
adlı bir kadını da tabanca ile öldür
dükten sonra 7 ıene ağır hapse mab
kQm olmuı bir aabıkaJıdır. 

Bir memur alınacak 
AMORTiSMAN SANDl

~INDAN: 
1 - Sandığımız Muhasebe it· 

terinde çalıştınlmak üzere Yük
sek Ticaret mektebi veya Tica· 
ret Liaeıi mezunu Muha.ebe it
lerine vakıf bir Bayan memura 
ihtiyaç vardır. 

2 - Talipler arasında NÇlm 
için bir müsabaka ve ehliyet im
tihanın yapılacaktır. 

3 - Tayin edilcek memura 
tahsil derecesine ve diğer yer
lerde çalıımıJU hizmet mlldd~ 
tine göre 3659 numaralı kanun 
hükümleri dahilinde ücret veri-
lecektir. 

4 - latek111erln 30 haziran 
1940 akJ&l?lına kadar: Ankarada 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası binasında Sandık idare
sine yazı ile veya bizzat mUra
cat eylemeli llzımdır. 

5 - İmtihan gilnU ayrıca bil-
dirilecektir. 2436 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -§ Elektrik ustabaıısı ve eleklrie - -- -i ustabaıı muaYini ve birin<i § - -- -§ sınlf elektrik ustası aDnacak§ - -S Türkiye demir ve çelik f ab- S 
~ rikaları müessesesi müdürlü- ~ 
S ğünden : S 
5 Müessesemizce 1 elektrik us- 5 - -: tabaşısı 2 elektrik ustabaıı mu- : 
: avini 12 birinci sınıf elektrik : 
= -- ustası ve 1 bobinci alınacaktır. : - -: Taliplerin daimi ve mütenavip : - -S cereyan itlerinde tecrübeli, ve : 
: askerliklerini yapmış olmaları E 
E şarttır. E 
: Sanayi mektebi mezunları ve : - -: büyük fabrikalarda çalıımıı bu- : 
E lunanlar tercihan alınır. E 
S Ehliyetlerine göre ustabafı- E 
: ya 150 li. aylık ve ustaba"ı mu- : - ~ -: avinlerine 5 ve elektrikçilere 4 : - -: liraya kadar yevmiye verilecek- : 
:E tir. : 
: Bonservis, ve polis hüsnühil : 
S f&hadetnamesiyle birlikte Kara- E 
S rabükte Müessese Müdürlüğü- ! 
S ne müracaatları 2437 ! - -.,11111111111111111111111111111111111111,. 



-8-

ViLAYETLER Gaz benzin, mazot alınacak 
Çu.lurov.a 11/arasz MüdflrlUlllnd•n : 

Kanal ınşaııı 1 - Mileaseıemizln bir ıenelilr ihtiyacı 
Aııtalrada Su Jşlerı 16 ıncı Subf' Mü- bulunan iki yüı elli bin kilo mazotun beher 

beridıslılınden: kilosu on beı kuruştan ve onbeş bin kilo 
1 - Alanya kaaabasıııın Dlm çayından benzinin beher kilosu otuz dört kuruı ve 

cetırllecek sulama kanalının 21 + 161 - keza on beıs bin kilo gazm kilo1Su yirmi iki 
27 + 842 kilometreleri arasındaki 6681 ,__ · · 
metrelik kanal kısmının ha!rl ve bu kısım- &uruı •e altı bin kılo nkum yağının kılo -
da.ki imaltıtı suıaiye işi kapalı zart usuliy- ın altmıı kuru~tan tutarı olan (49500) lira 
le ekslltmeğe çıkarılmıştır. ı bedeli muhammene ile 11-6-940 rUnUnden 

2 - İşin keılt bedeli 16391 Ura 89 kurna- itibaren yirmi rün müddetle kapalı zarf u-
tur. r 1 k ·ı 

3 - Eksiltme 28 haziran 940 cuma günü ıu ıy e e s'. tmeye çıkarılmıstır. 
aaat 15 tc Antalyada 11u iller! 16 ıncı rıu- 2 - Talıp olanların 2490 aayılı kanunun 
be m!lhendlsllğl binasında yapılacaktır. 2. ve 3. cü maddelerinde yazılı vesaik ile 

4 - Bu lııe ait oartnaıne, proje ve pU\n- yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatesi o
lar Antalyada gube mühendisliğinde Alan- lan (3712) lira 50 kuruşluk teminatla bir _ 
yada kısım mUhendlsllğlndc ve Ankarada . . 
eu ıııerı rel.sllğlnde mesai ıuıatlerl dahilin- lıkte tcklıf mektuplnrını ihale aiinüne rast-
de görebllirler. hyan 1-7-940 pazartesi rünil saat 13 e kadar 

6 - Bu lıe alt teminat mikdarı 1229 ll- Hara merkezindeki komisyonu mahsusuna 
ra 39 kuruştur ı i d · o. 6 _ İat klll 1 '·-'Jtrn ... n Und _ •erme er ve ahı zıyade mal mat almak 

e er n e,..,, e 6~n en se • · nl · d h ""dil ıu1:·· ki::. ı;Un evPI ,ube mUhendll!lllğlne mUraca.- ıstıye erın e ara mu r ısune mliracaat 
at "e evrlc0 vapmış oldukları işleri gös- etmeleri, !Uzumu illn olunur, 12914 
terır ve.s ~.nlar ihraz ederek bu işe glrebt
leceklcıine dnır chliyPtnamc almaları JA
zımdır. 

7 - İsteklil erin yulmrıda yazılı mlkdar
da teminat mektubu veya mııkbuı:.unu, ti
caret odasına kayıt olduklarına dair vesi
ka ile ehllyetnameyt tekli! mcktubiyle 
birlikte ihale saatinden bir saat evellne 
kadar Antalyada su laleri 16 ıncı rıube mU
hendlsllğlnde mUt~ekkll eksiltme komla -
yonu reisliğine tevdi etmeleri veya posta 
Ue göndermeleri lAzımdır. Postada vaki o
lacak teahhur kabul edllme.z. (4.599/ 2688) 

Şehir çöpleri 
lstanbul Bel11diyeslnden : 

12739 

Şehir çöplerinin mavnalarla deniz dökill
aıcsi iti mayıs 941 sonuna kadar devam e
decek mQddet için kapalı ıarf usullyle elr
ılltmeye konulm111tur. Senelik: tahmin be
deli 41000 lira ve ilk teminatı ~75 liradır. 
Şartname 103 kuruş mukabilin.de temizlik 
itleri mildürltiğünden alınacaktır. İhale 
27-6-940 perşembe g{inü ıaat 15 de dalmt 
encilmende yapılacaktır. Taliplerin ille te -
mlnat makbuz veya mektup!An ve !MO 7Jh
aa ait ticaret odası vcsikalariyle lH!IO na -
maralı kanunun tarlfatı çevresinde ba.ıırh
~cakları teklif mektuplarını ihale sünü 
aut 14 de kadar daimt encümene nrmeleri 
lhmtdır. ( 4702-2737) 12796 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilim 
Tekirdal Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Ekmltmeyekonulan 11: talibi çıkma
muından dolayı tekrar ua.nına !Uzum gö
rUlen Şarköy - Gölcük yolunun (10+300) 
kilometreleri arasında (10+800) metrelik 
kısmının ıose esaslı tamlratıyle tmalAtı -
eme.iye ve bir &det Jrllçtik tıp ekip binası 
inşaatı. 

Keıılt bedeli: (9H88) llra {19) kuruş
tur. 

2 - Eksiltme (28. 6. 940) tarihine rıuıt
lıyan cuma g(lnU anat (15) te Tekirdağ 
hllkl\met binası içinde natıa mUdllrlUğü 
ek!ılltme komisyonu odnsında kapalı zart 
usuUyle yRpılacııktır. 

3 - Eksiltme ııırtnamesl ve buna mU -
tetcrrl diğer evrak U75) kunıı bedel mu
kabilinde natıa mUdllr!DğUnd~n alınab1Ur. 

<l - Eksiltmeye girmek için taliplerin 
en 81Jağl (50 bin) liralık bu glbl ıose tuıe
rl yapmı§ olmaları ve (597-l) lira (<il) ku
ruşluk muvakkat teminat vermest ve iha
le gllnUnden en az (8J gl.ln evel Tekirdağ 
vallllğlne mUnıcaatıa ibraz edecekleri bel
gelere göre (ehliyet vesikası) almaları ve 
IWO yılına alt ticaret odam vcelknsı ı::-ös -
termeleri ıarttır. 

5 - Iateklller1n tekli! mektuplarını (2) 
inci maddede yazılı eaattcn bir saat evell
ne kadar koml11yon reisliğine makbuz mu
kabilinde vermeel rllıtzımdır. 

Postadl\ olan p;eclkmeıer kabul edilmez. 

ULUS 

-~-B_AŞ...._VE ...... K!""'A_L_ET ___ ,GOMROK VE iNHiSARLAR V. MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Benzin alınacak Matbaacılara 
Gümrük ve lnhisarla.r Vekaletinden: 
1 - Ahdi tarife adlı kura kitabından ıo 

forma ve ıki formalık ta cetvel olacağı 
1 - Açık ekailtmeye konulan iş, 15000 tahmin e<lilcn 300 adedinin bastırılması pa-

litre benzin, zarlığa konulmuştur. 

Başvekllet Evrak ve Levazım Müdürlü
ğünden : 

2 - İhale açık eksiltme suretiyle ya Z -Pazarlık 26/6/940 çarvanıba cünü 
lacaktır. pı- saat 15 de velcfüet levazım miidilrlüğünde 

kurulu satın alma komisyonunda yapıla -
3 - Tahnıiıı edilen bedeli 3750 liradır caktır. • 
4 - Elu:iltme 24 haziran 940 pıı.zartesl 3 - Bu iş için 260 lira bedel tahmin e-

rünil aaat 15 te Baevekalet evrak ve le - dilmiş olup muvakkat teminatı 19 lira 50 
kuru$tur. 

vazım müdürlüğündeki eksiltme komisyo- 4 - Şartnameler her &ün vekllet leva _ 
nunda yapılacaktır. zım müdürlüğünde rörülebilir. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 281 lira 5 - Kanuni vasıflara haiz olanların mu-
25 kuruştur. E-Uiltmeye girecekler- ek&ilt- vakkat teminatlarını Vekalet veznesine ya
meden evci muvakkat teminat akçesini ma- tırarak belli rün ve saatte satın alma ko -
liye merkez muhasebeciliği veznesine yatı- misyonunda hazır bulunmaları ilin olunur. 
rarak alacıı.kları makbuz ile birlikte komlıı- (2826) 128711 

Benzin tankları yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan 
Keşif bedeli 125.964 lira olan benzin 

tankları lnşıı.ntı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuııtur. Eksiltmesi 28. 6. 940 cuma gü
nü saat 11 dedir. İlk teminatı: 7.548 llrn 20 
kuruş olup tıartnamesl, keol1' ve projesi 
630 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin 
muııyyen vakitten bir Hat eveline kadar 
zıır!lnnnı :M. M. V. Sa. Al. Ko. na verme-
leri. (2725) 12742 

Di§ malmesi alınacak 
M. M. VeUletı Satın Alma Komisyo. 

nundan: 

yona müracaat edeceklerdir. 
6 - Eksiltme şartnamesi, evrak •e le -

vaz:ım müdürlüğünde her gün görülebilir. 

Hepsıne tahmin edilen fiyatı 3200 lira 
olan 69 kalem diıı malzemesi müteahhit 
nam ve ht"Sabma 21/haziran/940 cuma gilnü 
saat 11 de Aııkarada M. M. V. satın al
ma KO. da pazarlıkla Htın alınacağından 
isteklilerin açık eksiltmeye girebilmeleri 
için 230 liralık ilk teminatları ile birlikte 

Matbaacılara eksiltme gün ve r.aatında KO. da bulunma-

(2748) 12733 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

1 Posta pulu bastırılacak 
P. T. T. Levazım Müdürlülünden : 

Gümrük ve lnhisarlar vdaJetinden: ları. (2658) 12666 
1 - Tarife tatbikatı ıı.dlı kurs kitabından 

10 fonna tahmin edilen ıoo adedinin bastı- Cerrahi alnt alınacak 
nlmau pazarlığa konnlmuştur. M. M. Yeki/eti Satın Alma Komisyo-

2 - Pazarlık 26/ 6/ 940 çarşamba rünü nundan: 
saat 15 de vekalet levazım miidürlüğünde Hep:ıine tahmin edilen fiyatı 44190 lira 
kurulu sntın alma komisyonwıda yapıla - olan otuz kalem cerrahi alet müteahhit 
caktıt. ııam ve he~abına açık eksiltme ıuretlyle 

3 - Bu iı için 200 lira bedel tahmin e- 25/ temmuz/940 pcrsembc günü ıaat 11 de 
dilmle olup muvalikat teminatı 15 liradır. Anknrada M. M. V. satın alma KO. da 

4 - Şartnameler her gün vekalet levazım satın alınacaktır. İstekliler liste ve eart-
mü.dürlüğünde &örülebilir. namesini 221 kuruş mukabilinde mezkQr 

1 - lngiltcre'de bastırılmak ıartiyle i- 5 - Kanuni vaaıflara haiz olanlnnn mu- KO. dan alabilirler. Eksiltmeye girecek· 
dare ihtiyacı izin 18 kıymette' 200 milyon vakkat teminatlarını vekilet veznesine ya.- ler 3314 lira 25 kuruşluk ilk teminatları 
posta pulu pazarlığa çıkarılmıştır. tırarak belli ciin ve ıaatte satın alma ko- ile birlikte eks iltme gün ve uatrnda KO. 

2 _ Muhammen bedel 73500, muvakkat misyonunda hazır bulunmaları illin olunur. da bulunmaları. (2659) 12702 
(28.27) 12880 

teminat 5512,5 lira olup pazarlık 22 - tem- H t ki' b l J, Matbaacılara as a na ıye ara ası a ınaca .~ 
muz - 94-0 pazartesi günil saat 16 da Anka- M M V t ı KO 

G ·· -k J h · l · . . sıı ın a ma : 
ra'da evkaf apıırtımanının üçüncü kapısın- umru ve n ısar ar Vekaletin- Beherine tahmin edilen fiyatı 310 lira 
dıın girilen birinci katında, P. T. T. umu- den : olan 100 tane hasta nakliye arabaaı 22/ha-
mt müdürlüğü satın alma komisyonunda 1 - 20 forma tahmin edilen güm- ziran/940 cumartesi günü saat 11 de Anka

rada M. M. V. satın alma KO. da pazar-
yapılacaktır. rük tarife repertuvarının vekaletten !ıkla satın alınacağın.dan isteklilerin 4650 

3 - Talipler muvakkat teminat mek - verilecek nümuneye uygun olmak ve liralık kati teminatları ile birlikte mezkQr 
buzu veya banka teminat mektupları ve di- en çok 25. 5. 941 gününde teslim edil- ~~ıl~f 1~~!u~~~;· ia0~nd:ıes!ııı;ı~. kuruş 
ğer kanuni vesaikle birlikte mezkO.r tarihe mek şartiyle Ankarada bastırılması (2823) 12855 
kadar o komisyona müracaat edeceklerdir. açık eksiltmeye konulmuştur. D 

4 - İhale, pazarlığa iotirak ede~ekler - 2 _ İşin tahmin edilen bedeli 1360 ' İnamo grubu alınacak 
den sanat ve iDçiliğine emniyet edilecek l" 1 M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan. 

ıra o up muvakkat teminatı 102 lira- lcabmda seyyar bir hale ....... ecck •--.zda 
firmaya yapılacaktır. d A k .. -.. uu 

ır. çı eksiltme 26. 6. 940 çarşam- kllirlng veya takas usuıu ile 5:6 beygir 
5 - İstekliler bastırılacak pulların şart- ba günü saat 15 de Ankarada Güm- taka tinde ıullBtııkll tablolu, TUrklycde 

Talebe alınacal< l 
Deniz Gedikli Erbaş Orta O 1:-

1 .. ğ "" d ı:.şy 
u un en : • . . rtı'1 ~~ 

1 - Bu yıl Deniz Gcdıklı Sıe"' !lıı ~:~ 
kulunun her Uç ımıfın.a da u d lotı eı 
cı:ktır. İstanbuldan istc~li!.cr ı alı tarr 
sımpaaş'daki mektep mudıırl11 

l·~ 
mahallerde bulunanlar Asker ·d 
ne müracaat edeceklerdir. 1stı 
bağlanacaktır: 

a - Fotoğraflı nilfus cüzdall' 
terlikçe musaddak sureti, "Y~ 
veya taııhih ettlrilmiı nlifus ' 
edilmez." 

b - Beş sınıflı ilk okul 
veya orta okul tasdiknaıncs~ 
doğruya ıınıf geçmek ve feb!l> , 
tasdiknamenin üzerinden bir se> 
zaman geçmemiı olmak ısııı!l 

c - Üzerinden bir sene gcÇ 
aşı kllğıdı, ~ 

d - Gerek kendisinin, gere • 
nin tilrk ırkından olme.ııı, kötü fi 
na eöhret ıahibl olmadıkl•~b 
miyetleri bulunmadığına daır 
ğıdı, ı f 

2 - Birinci ıınıf için ya& 1 ~ 
ve 16 yı bltirmcmiı1 bulunrnı1'· 
çüncü 11nflar için de birer yat 
lunmak lAzıınchr. ıl 

3 - Bu yaşlara ait boY ve /ı 
leri mektep müdürlüğünde ve 
belerlndcki askeri lise ve orU 
limatının 71. maddesi ö:ılertııe 
lıdır. 

4 - İ&tekliferin bu ııartlar~ 
niz hastanesinde yapılacak •~ 
de sağlam çıkması ve yapıta d:1 
navında kazanmaları da liZ~ııı ıJ 

5 - Yuka.rdaki ıartları haıı 
birinci ıınıfa kaydolun.ınıık I~ 
hazirandan itibaren ve ikiııcl, 
lara kaydolunmak fstiycnJer bCI 
940 tedrisatı erken baıhyacd 
men evre.kiyle birlikte mekt~ 
ne müracaatları ilin olunut• 

Bir matbaa makinaıı almacali 
Kütahya Vilayetinden: 

name ve sair evrakını 367 kuruı mukabilin- 1 mevcut muhtelit şehir cereyanlarına göre 
rük ve nhisarlar Vekaletinde kurulu ayar edilebilen neviden ,.,.,,.·.7" ndet ve bnn-de Ankara'da P. T. T. levazım müd!lrlil- uv " • 

Ş • t İ satın alma komisyonunda yapılacağın zln motörll ile mücehhez nevide 50:75 adet 

(4722/2760) 12798 

osa ln~aa ı ğilnden stanbul'da Valide hanının ikinci d k • fl . elektro motör dinamo grupu alınacaktır. 
Bolu Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: katında P. T . T. ayniyat ıubcslnden ala - an anunı vası arı haız isteklilerin Talip olruılnrın mufassal tıartnamcleri ile 

VUtıyet matbaam için 63 x t5 ebadın
da ve otomatiksiz ve !IU.tte 1500 - 2000 
baskı yapan az kullanılmıı blr makine aa
tın alınacaktır. 

wlardır. (2712) 1271S vekalet veznesine yatıracakları temi- benıber mufassal tekliflerini 30 haziran 
1 - Yeniçağa - ZongUldak yolunun natlarına ait makbuzlarla birlikte bel- 940 tarihine kadar M. M. VekAletl harbiye Dört milyon zar~lıtı 

O + 000 - 35 + 950 kilometreleri aruın- 1. dairesine vermeleri ua.n olunur. 
da 23250 metro u.zunluğUnda ıose inşa e - ı gün ve saatte komisyona müracaat- c 2844 ı 12858 ı jl 

1 - Muhammen bedell 2500 Uradıl'. 
2 - İ}\ale 28. 6. 940 cuma gUnU ıaat 1~ 

te vUAyet makmında toplanacak daim! en• 
cUmen huzurunda ve açık eksiltme auretiy
le yapılacaktır. 

dilecektır. ADLiYE VEKALETİ lan. Türk Hava Kurumu Gene 
2 - Kapalı zarf uBUıtyle 4817-l lira 45 3 _ Bu işe ait örnek ve şartname- Eger sabunu alınacak lcanlılından : ı!S~ 

kuruş keşi! bedeli üzerinden ekelltmeğe Ek k .. ak 1 h kAl M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo - 1) 14000 lira fiyat bi~ilell ;J 
çıkarılan bu inşaat 2. 7. 940 tarihinde eah me mun aıaıı er er gün ve a et levazım müdürlil- nundan : zarfın aatın alınması, kapalı 

8 - Şartnamesi her lrlln dalml encümen 
kaleminde görülebilir. 

gtlnfl saat on beııte vllAyet daimi encUınc- Ankara Cuaevi Direk.törlülünden : ğünde görülebilir. (2757) 12767 eksiltmeye konulmuDtur. . ... 
nlnde ihale edilecektir. 1 - Ankara cezaevinin haziran 940 ipti· B h Hepıine tahminedllen fiyatı (7.500 lira) 50 ıw 

• - Talip olanların mezk1lr gün ve sa
atte muvakkat temlnatıartyle vUAyet dai
mi encllmenlne mllracaaUarı ııa.n olunur. 

3 - Eksiltme ıartnamest, mukavele gc- dasından mayıı 941 sonuna kadar bir sene- a çe tanzimi olan 10.000 : 15.000 kilo eğer aabunu kapalı 2) Muvakkat teminatı lO ~ 
ncl ve tennt, husust ııartname, metraj ve lik ihtiyacı olan beheri (960) gram itiba- inhisarlar Umum Müdürlüğünden : zarfla satın alınacaktır. Eksiltmesi : namesi her gün komisyonda o 
kcııtt htilAsrun cetvelleri Bolu no.tıa mU- riyle ,artnamesinde yazılı şartlar dııhilin- ı - Keşi! ve ıartname plll.ııı mucibince 2-7-940 sair günU saat 11 dedir. İlk temi _ 3) Eksiltme, 22 haziran 9

4 t~ 
dUrlUğ{lnden 2 lira 40 kuruş bedel ile alı- ıle birinci nevi ekmek (21) gün müddetle JdaremfT.ln Ankara umum mlldllrlUk bina- n 562 5 1. gUnü ıaat 11 de T. H. K. Gefle 

ak atı: , ıra olup nümunc, evsaf ve ıart-
nac tır. ve kapalı zarf usuliyle münakasaya çıka.- ırı bahçesinin yollan ve tesisatı iol kapalı nuında yapılacaktır. • ı 

• - !ateklller ticaret odası ve ehliyet rılmıııtır. zart usullyle eksiltmeye korunuı:tur. name komisyonda görülU.r. Taliplerin mu- /1 

(2866) 1286~ 

Satılrk apartman 
!stanbul Delterdarlılından: 

1 k 1 k kl d " k " • 4) İsteklilerin, ka.nwıutı vesika arını me tup anna oyaca ar ır. 2 _ İhale (21) haziran 940 tarihine 2 - Keşif bedell 11019.30 llra muvakkat ayyen va ıtten bır &aat eveline kadar zarf-
Muvakltat teminat 861" liradır. rastlyan cuma günü saat 15 de Ankara cüm- teminatı 826,4ü liradır. !arını M. M. V. Sa. Al, Ko. na vermeleri. maddelerinde yazılı vesika ~ 

Beyoğlunda Kuledibinde Şahkulu mahal
lesinin Küçük ve bliyük hen.dek eski Ka -
tıı.nfil yeni İlk belediye ıokağında eski 
29,31 yeni 25, 27, 49, 51, 30, 32 sayıları O· 
lan evelce ev ve matbaa halen altındR be$ 
dükkinı olan üç katlı ıs odalı klirgir a
partnnan 2.2970 lira muhıı.mmen bedel üze
rinden kapalı zarf usullyle bilmüzayede 
aatılacaktır. Satııs bedeli nakit veya 2; in· 
el tertip mübadil tasfiye vesikuiyle defa· 
ten ödenecektir. Miizayede 4/ temmuz/940 
per~embe günü ıaat 15 de millt emllk mil
dürlüğilnde toplanacak olan komlsyonaa a
çılacaktır. Muvakkat teminat 1723 liradır. 
Teklif rarflarmın mU:r.ayedenln açılma aa
atmdan bir ıaat eveline kada.r mezkt\r ko
mlıyon reisliğine tevdi edilmesi llh:ımdır. 

(492~/2922) 12915 huriyet müddeiumumiliğinde toplanan ko- 3 - Eksiltme 6. 7. 9<10 cuma günU saat (2901) 12897 nr havi olan mühürlü nrfl 

ıh 1 bd·ı· misyonda yaplacaktr. 15 de İstanbulda Kabe.taşta levazım ve bir aaat evel komisyona ıes!J#I 
a e günü te ı ı 3 - İstekliler muhammen bedelin % 7,5 :;'Ubay~t ::tbcslndeki alım komisyonun- Voltmetre •ve ampermetre 

Kayseri !skin Müdürlüğünden ı c u olan (1379) lira (70) kuruısluk muvak- a yapı ac ır. 
k · k ' - Şartname sözU geçen levazım §Ube- alınacak 

Pınarba .. ı kazasının Potuklu ve Kı nt temıruıt verece tir. al veımcıılnden ve İzmir, Ankara b""mU- M M y ~ " 4 Eıcs·ı cd il ıı· ...,,. · . ek.uletıi Satzn Alma Komisyo -
lıç Mehmet köylerinde yaptırılacak kllif-;c damgı t: r~iiı~vuc:ettıı;;iu:e tı"ne- dllrlUklerlnden (M) kuruşa alınıı.bll1r. undan : 

- 5 - MUnakasıı.ya girecekler mUhUrlU n 
60 adet göçmen evlerinin ihalesi gil • del hace ekmeğin tahlil ücret masarifi ve teklif mektuplarını kanun! vesaikle % 7,5 Hepsine tahmin edllen fiyatı "10 Ura o-
nü olarak teabit ve ilan edilmiı olan sair bilcümle masarif müteahhide aittir. gUvenıne parası makbuzu veya banko. temi- lan 230 adet voltmotre ile 40 ampermetre 
23 6.940 gününün pazara tesadüf et • 5 -: !.eklif mektuplar 21 haziran 114.0 cu- nat mektubunu ve şartnamesinin (F) fık- açık eksiltmeye konmuştur. Ekailtmeei 

' • . ma C'UJlU uat 14 de kadar ura No. lu mak- rrunnda yazılı vesaiki ihtiva edecek kapa.- Ankara Vali/ilinden: 
mesı hasebıyle 2490 sayılı kanunun buz mukabilinde ikinci maddede yazılı ko· lı zarflarını ihale günü ek.siltme aaaUn- 8/ 7/940 pazarteıi cünü saat 14 dedir. ll~ı Natıa ta.mlratı mUtenıad~J 
13 üncü maddesine göre mezkQr ili- misyon reisliğine verilecektir. den bir saat eveUne kadar (saat 14 de ka- teminatı: 360 lira iı6 kuruş olup ıartnames kullanılacak olan kazma. ı<11'" 
nın ertesi 24.6.940 pazartesi ~•nU sa- 6 - Şartnameyi rörmek ve fazla izahat dar) mezkQr komisyon b8§kanlığına mak- komisyonda görülür. Taliplerin muayyen eapı mllbayaa fei 1. T. 1940 _,?, 

6.. buz mukabilinde vermeleri 10.Zımdır. ak•tt M M v s Al K da bul t dı>"JI 

ANKARA 

<•746/2761) 12S78 

at 11 de yapılacağı ilAn olunur. alm.ak istiyenle: m.esai .!>3~.ti .. nrfn~a Ce- (4975/ 2952) 12981 v ı e . . . a. . o, wuna - nUn~:"[h!fe:ıuçy~kP~~m:A~ere/'v-
( 

OOS) 
2998 

becıde ceza evı dırektorluğün'! murac3at lan, (2999) 12997 nl 
3 1 etmeleri nan olunur. (2412) 12602 Ampermetre kılıfı alınacak me~e;~n~:~r~.20) ura rnı.ı J 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
lstanbul Sıhhi müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan 

Cinsi 
Ekmek 
Fırancala 

Karaman eti 
D&glıç eu 
Kuzu etl 
Sığır eti 

sut 
Kttse yoğurdu 
Kilo yoğurdu 

Mutfak yumurta.at 
GDnlUk yumurta 

Sadeyağı 

Z~yttııyağı 

Zl"ytln 
Zeytin 
Beyaz sııbun 
Yqll nbun 

Tereyafı 

Kuru kaysı 
Kuru tuulye çalı 
Kuru fasulye horos 
Nohut 
Pirinç 
Pirinç 
Yeın mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru UzUm 
Kuru barbunya 
Kuru soğan 
Patates (battal) 
Patatea (kaba) 
Bulgur 
Soda 
Domatea salçaaı 
Tuz 

Toz ıeker 
Ke11me ıeker 

llakarna unlu 
Makarna trmlkU 
eehriye unlu 
6ehrtye irmlkll 
Pirinç unu 
Un 
Kusku11 
!rmlk 

Beya.z peynir 
Kqar peyniri 

Azı 
705000 
81000 

82500 
81000 

8900 
68000 

1~9000 
10500 
uooo 

280000 
190000 

29500 

18200 
IKlOO 
6250 

2'400 
11650 

4250 

2300 
25000 
13400 
25300 
35000 

46200 
1400 

11050 
12100 
15600 
35500 
40000 
48000 
42Fi00 
19300 

2550 
25500 

6"400 
4000 

20000 
7500 

lll-000 
2800 
15150 

21300 
700 
OO'J I 

8250 
4200 

Cotu 
872000 kilo 

44500 .. 

99000 
85000 
115()()() 

89000 

" .. .. .. 
187000 .. 
16000 adet 
18500 kilo 

380000 adet 
255000 ,, 

.Muhammen 
fiyat 

Ku. SL 
10 25 
15 

12 
5 

18 

38200 kllo 130 

25000 
7500 
1'1'300 

32500 
17850 

5800 

8850 
30000 
16700 
32000 
45000 
64000 

2000 
16400 
15900 
24600 
49000 
50000 
61000 
<18500 
24500 
3900 

31000 

82000 
6000 

25000 
10 00 
20000 
3800 
65150 

29100 
850 

1460 

11200 
6400 

kilo 

" .. 
,, .. 
.. 
.. .. 
.. .. .. 

.. 
., .. 

.. 

.. 

.. .. 

.. 
" 
.. 
.. 

62 
22 
28 
37 
26 

125 

90 
26 
28 
20 
30 
32 
22 
ıs 
25 
20 

7 
8 
9 

u 
6 

28 
6 

37 
40 

21 
26 
21 
26 
25 
18 
26 
25 

45 
80 

11'.uv&kkat 
teminat 
Li. Ku. 
720• 18 

11058 75 

1992 75 

8724 00 

2689 50 

53-i 88 

6921 76 

lMl 03 

702 

Şartname 
bedell 

188 

188 

249 

180 

(62 

163 

Şekil 
kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kap ah 

kapalı 

•apalı 

kapalı 

Eksiltme tarihi 
26. 6. 9<10 çarııamba aaaU5 

26. 8. 940 çaroamb& ea.a.t 15,30 

28. 6. 9<10 cuma -.at 15 

28. 6. 940 cuma ea.a.t 15,SO 

3. 1. 9<10 çazeamba ıaat 15 

a.1. 940 çarearnba saat 15,80 

8. 7. 940 çarı;ııunba ıaat 16 

l5.. 7. 94-0 cuma aaat 15 

5. 7. 940 cum& aaat 16 

10. 7. 940 çareamba saat 1~ 

10. 7. 940 çarpmb& ıaat 15,30 

Sıht mUeMeaelerln 1940 yılı ihtiyaçları olbapta'd ıartname ıe numuneleri veçhile ekslltmeye konulmuştur. 
ı - Eksiltme Çağaloğlunda Sıhat ve İçtimai Muavenet mUdür!UğU binaaında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Ek&lltmenln şekli, gün ve saatleri, muhammn fiyat, muvakkat garanti mlk darları karıılarında gösterllmiDtir. 
3 - Kapalı urfta yapılacak eksiltme le- için ihale saatinden bir saat evel latek 11ler teklifi havi ve ağzı mUhllrlU zarfları

..a makbuz mukabilinde komlıyon. vermeleri l!.zımdır. Mektuplarda tekli! olunan flyatl.:.nn hem yazı h em de rakamla ya
sılma.sı k&nunt mecburlyettedil'. 

• - İstekliler umum mUesseselertD bil tln ihtiyaçları nya blr mUe88Caenio bir ıartname dahillnde bulunan bUtUn ihtl· 
yaçlan için teklifte bulunacaklardır. 

6 - lttekUler 1940 :yılı ticaret odliiı veslkaelyle 2490 sayılı kanunda yuılı vcalkalıı.r ve muvakkat carantl makbuz veya 
baıık.a mektuplarım kal)alı sal'flaruı lçeriıiııe koymaları lAzımdıl'. (~99) l27TJ 

A. LEVAZIM AMİRLIC.l M. M. Velc§leti Satın Alma Ko.: nalı (61) lira 50 kuruııtur. ıJl' ~:.. 
590 adet ampermetre kılıfı pa7:arlıkla sa- İsteklilerin temlnnt meı<t10 

Toz teker alınacak 
Ankara Levazım Amir/ili Satın 

Kornisroaundaa : 

tın alınacaktır. Pazarlığı: 2-l. 6. 940 pazar- buzla ticaret odası ves1Jt8.S1>';..,ı 
test gUnU saat 11 dedir. Kntı teminatı: 111 z11 geçen gün ve saatte cısı"' .A 

Alma lira olup numunesi komisyonda g6rU1Ur gelmeleri. tl:/ 
Tıı.llplerin muayyen vakitte M . .M. V. Sa. Buna alt ke§lf ve ııartns.ı::eJi,t 

1 - 120 ton toz ıekerin kapah zarfla 
eksiltmesi 26-6-94-0 saat 15 de Ankara Lv. 
&mirliği aatm alma komiıyonunda yapıla -
caktır. ı 

2 - Muhammen bedeli 45600 lira ilk te -
minatı 3420 liradır. Şartnamesi 228 kuruı1 
mukabilinde komisyondan alınır. İçinde ka. 
nunt ve ticaret odası veıikası da bulunan 
teklif mektuplan aaat 14 de kadar kabul o-
lunur. (2701) 12740 

Un nakliyatı 
Ankara Levazım Arnirlili Satın Alma 

Ko.: 
1 - Ankaradan Boluya naktedilocek 500 

ton un kapalı zarfla ek&iltmesi 29. 6. 940 
saat 11 de Ankara levazım amirliği satm 
alma komisyonwıda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher ton kilo
metresi 10 kuruDtan 11 .000 lira ilk temina
tı 825 liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. İçin.de kanuni ve bu işlerle uğraştı
iına dair veslkalır da bulunan teklit mek
tuplarmm ıaat 10 a kadar komisyona ve-
rilmesi. (2870) 12867 

Buğday öğüttiirülecek 
Ankara levazım amirliği satın AI. KO: 
1 - 5800 ton buğday öğütmesi kapalı 

zarfla ekıiltmeıi 1/ 7/940 saat 15 de An
kara Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 87000 lira ilk te
minatı 5600 liradır. Şartnamesi 435 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. İçinde 
kanunt ve ticaret odası vesikası da bulu
nan teklif mektuplarının saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. (2850) 12860 

İçme ıuyu alınacak 
Ankara Levazım Amir/ili Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 300.000 litre içme suyu açık eksilt

mesi 21-6-940 saat 15 de Ankara Lv. Amirli
fi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1950 Ura, ilk te
minatı U6 lira 2~ kuru§tur. Şartnamesi ko-
misyonda görUlllr. (2696) 1269~ 

Dr. 
birinci 
ıınıf 

SITKI FIRAT 
GÖZ Hsatalıkları 

mütehassısı 
(stanbul Haydarpaşa tıaataneıl aabılı 
göz mütehassısı ve Gülhane hasta 
nesi sabık röı ba, muavini Mutye. 
ne: sabah: 9 dan 19a kadar. Beledi. 
ye ııra11 Talu Ap kat: l Tel: 3592 

Al. Ko. da bulunmaları. natıa mUdürlUğUnde görebileC Y 
(2998) 12096 (2927) . 

Pijama diktirilecek Köprü tanıitİ 
M. M. Vekileti Satrn Alma Komisyonun-

da A~nvilim~~: J, 
n : ,.r.~· 

Yalnız bezi vekllletçe verilmek Uzere Seyliptan hasara uğny~ el~ 
7000 takım pijama diktirilecektir. Beher tanbul yolunun 126 + 1711 1" ı> 
takımına yirmi kuru5 ücret tahmin edil- ain.deki ~yırhan köprilsÜJl~., ııı'J 
nıiştir. İ&teklilcrin 210 liralrk kati temi t .,.- 11' 
n.atlan He birlikte pazarlık günü olan 26İ 8-7-1940 pazartesi günü satı. f19' 
haziran/940 çarşamba günil saat 11 de An· ta daimt enclimentle ihalesı tJI' J 
karada M. M. V. satın alma KO. da bu- re açık eksiltmeye çıkarılınJ~ ) ~) 
lunmaları. (2988) 12989 Keşif bedeli (6787) lira (7:) 

Üstüpü alınacak vakkat teminatı (508) Ura <9 ~ 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyonun- İsteklilerin teminat me1'tııP ~e 

dan : buziyle ticaret odası vesik8'1 (Sl 
Beher kilosuna tRhmin edilen fiyatı: 40 nı" aı · .ıı 

kuru, olan 20.000 kilo U&tüpü paı:arlrkla n Y<!Pılacağı elinden en e<I''"' 
satın alınacaktır. Pazarlığı: 27161940 per- vilayet makamına müracaat. 1~1 

ııembe günü saat 11 dedir. Kati teminatı: lan ehliyet veı;ikalariyle bır~ 
1200 lira olup şartname, evsaf ve ntimu- sözü geçen gün ve uatte d3 ~ 
nesi ltomiıyonda görülür. Taliplerin mu- gelmeleri. fİ 
ayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko: da bu- Bu işe ait ke,if ve ıart~f 
lunmaları; (2943) 12980 nafıa müdtirlüğtinde cöre~bileC 

Kundura almacak 12995 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
Beher çiftine tnhmln edilen fiyatı (800) 11 

sekiz )1lz kuruıı olan (10.000J on bin çift NAFIA VE"" ;.ı.t 
okul kundurası kapalı zartla mUna.kasaya l'\o 
konmu ııtıır. Kundurıı.lnr için üçer binden 
aşat;ı olmamnk oarUyle teklifler kabul e
dilir. İhalesi 6. 7. 940 cumartesi gUnU ııaıtt 
on buçuktur. İlle tcmlııat1 (5.250) beş bin 
iki yüz elli liradır. F.:vsat ve şartnameııl 
(400J kuru§ nıuknbllln<lc ll. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. tstekllle
rln kanunun emrettiği belgelerle lhnle 81\• 
atından en a.z bir saat evellnc kadar teklif 
zartlarmı komisyona vermeleri. 

(2989) 129{)0 

ENSTiTÜLER 

Alakadarlara 
Ankara lsnıetpaşa Kız Enstitüsü 

Müdürlüğünden : 
1936 senesinde kooperatifimize his

sedar olarak kaydolunanlar eski his
se senetlerinin bu kere bastırdığımız 
yeni hisse senetleriyle deği§tirmek ü 
zere ilan tarihinden itibaren 25 hazi
ran 1940 salı gününe kadar okulumu· 
za müracaat etmeleri cira olunur. 

(2926) 12939 

Zayi - Ankara belediyesinden almıı ol
duğum ıımatör votör ehllyetnameslnt zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin kıy
meti yoktur. 

Arif Çubukçu nezdinde mUhendla 
Göbel 24'0 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan le: ıı~ 

1 - Maniuda kunı çaYı"~~tfl il 
yatağı ile Marmara gotüne

5
'56S) 

liyatının ke$if bedeli (14 · 
kuruştur. ·ııııı'11 

2 - Eksiltme 28/ 6/940 tar~e!C~ 
cuma gıinü ı;aat ıs de nafııı 15~ı; 
leri reisliği su eksiltme kor1\11c•~ 
da kapalı zarf usuliylc yaP1 tfl 

3 - İstekiler, eksilme .ş~~rı I' 
kavele projesi bayındırlık ıs "~' 
namesi, fenni şartname "d~ ,ıı 
lira (28) kuruş mukabilin 
liğinden alabilirler. . elt ıt 

4 - Eksiltmeye girebıllll f\l,ı~ 
!ilerin (8.528) lira (28) ıcuıısilt 

11 kat teminat vemıesi ve c, ~~ 
pılacağı günden en az setcı birl 1~1 
!erinde bulunan vesikalarla ur•' ~ 
lekçe ile nafıa vekA!etine ııı ,.e§1

1 
bu işe mahsus olmak üıereetıl'' 
ları ve bu vesikayı lbr~ 
tır. t•I' 6' 

Bu müddet içinde ve~i~~r61t ' ~ 
lunmıyanlar eksiltmeye ı~ eıctıı? 

5 - İsteklilerin teklif ~ıı ıı~ 
kinci maddede yazılı sa•1•5ııti11 
veline kadar su işleri reı ıııcll''ı 
'Tlukabilinde vermeleri 11%1 1"bll 1 

Postada olan recikıncıer 
(2628) 



ULU~ 

5 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme&! 29-
Ha • - 940 cumartesı gÜnü saat 11 de Ma
mş'ta subay gazinosunda yapılacaktır. 

Sığn"eti alınacak · 
Lüleburgaz Ashrl Satın Almı IComls

yonundan : 

'l>t ıa l&k • 
tti it erı hastanesi için 92000 
~ ltıalı zarf uıullyle eksilt -
ru tınur . 
"lllr. ıııı · Muhammen bc~elı 
ıa.6..94 t~lnatı 3450 liradır. Mü-. o o;;_ •• 

14 i!iıı··""'·"U saat 16 dadır. Şart-
te lztııı ~ İstanbul'da komutanlık, 

ıı,.0111 r de Lv. fi.mirlikleri satın 
f l!ıeJc arıııda görülebilir. İstekli
~r t tupJaruu 28-6-940 rüuii sa-
"tııı •tarıbul'da Fındıklı'da ko -
) llına komisyonuna verme -

12788 
Sıtrr . 

llcaıı r- et1 alrnacak 
Srı ~~ Satın Alma Ko. dan: 

le 12Q O::,aeı için Trabzonda teıı· 
~~itme 1 kilo sığır etinin kapa
~t l:ıi 11 l temmuz 940 pazarte: 

1( orııu:: Erzıncnnda tUm satın 
~ın a Yapılacaktır. 

ı 22~n bedeli 30.000 lira olup 
r. 1'e liradır. Şart.namesi ko -
ttı bı;ıır rnektuplannın ekallt
<28ıo ;ıaaı evel komisyona ve-

1\ 12808 

111 ;Yun eti ahnacak 
·~ oıııutı 1 . 

: il ıl: Satın Alma Komıs-
)'lı 

tt1 ~kert hastanesi için 45000 
~tılrıı •Pah zarf uıu!iyle eksilt -
ldır ıı:ıtur. Muhammen bedeli 
~ 6..940 t~inatı ı620 lira.dır. MU-

14 ıı: ~unu saat ıı dedir. Şart -
~t lııııi~ htanbut'da komutanlık, 

1~~1,,: de levaıım fi.mirlikleri ıa
C::f llıc~ıııarında görülebll1r. İstek-
,~ ı,~uıııarını 28-6-940 giin!i aa

tııı '1ıııa tıbnt'da Fındıklı'da komu
koınisyonuna vermeleri. 

"'" 12790 'ttdıı,}' .... . 
tt 0 güttürülecek 

ltıııı " • . 
~ıı : lllırlıfi Satın Alma Ko-

.ıı..~ lrı.liıt~ı.t_ ki b" l'kl . &..:."" lıiJo .... ..,em mcv ır ı en 
~lırı.e.. bufday öğütmesi kapalı 
""'! . .-e lto 
11 tıı 3.t ıunu~tur. 
..._ ~ ta ~ınuz-940 çarşamba iil
.'111 ~rde kıılada İzmir Lv. i
l'~ lroınisyonwıda yapıla -

l''~ tdileıı tutarı 2S800 liradır. 
~ llıııvakkatc akçeal 193S li-

1~ eıı her ıün komisyonda g8-

liler ti 
~ ~r ~ret odasında kayıtlı 
ı. tler "tııka cöstcnnck mecbu -
'lı•u~ 
~llıı i'e i=tirak edecekler 2490 
ı lılde >'l ve 3. maddelerinde ve 
llıtlıtııııı zıJı vesikalarla teminat 
ttcı lıo ar.ını ihale saatinden en za 
' (2g3S) 11111Yona vermiı buluna -

~\Jcı· 12924 
, 4ı. 1}'11,• 

•~ı/Jt ' Yaptırılacak 
lı~: : IJ.lllirliii Satrn Almı Ko-

loıı llıliıtahk 
~· kara enı mevki birlikleri -
~•ltıtıc,.e n:kliyeıi kapalı zarf u -

ıı- f Cai 2&.Ji 0ıunuştur. 
'lJı ıllıir•d az. - 940 cuma günü sa
l'a ll~ ıı: kışlada İzmir Lv. lmir -
l'~İıı Cd~1•Yonunda yapılacaktır. 

hıaı1 ~en tutarı ı S7 50 liradır. 
~ tıvakkate akçesi 1182 ıı. 
• eıi b 

'•ı•L er gijn komisyon.da gö-
-.;J• 

lltr U 

1~tr Vtg~~ret ~dasında kayıtlı ol-
tLtr, a eoıtermek mecburi-

b_"l'J 
.~ ı lılıt>'e • 
'-rı,,~1111 ııc· ıştirak edecekler 2490 

lıı •~tai11
1d "e üçüncü maddelerin

~ b~tlılif ~ Yazılı vesikaları ve 

1
,_ ~ •r •aat ektuplarr ihale saatın
"'13) rdır. eveı komisyona vermiı 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 29 • 
HRz. - 940 cumartesi saat ıo da subay ga
zinosunda askeri satın alma komiıyonunda 
müteşekkil askeri aatın alma komisyonuna 
verecek veya göndereceklerdir. Bu ıaatten 
sonra gelen mektuplar alınmıyacaktır. 

(2807) ıuıo 

Et, soğan ve odun alrnacak 
Sankamış Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Sankamııı garnizonu birliklerinin 

ihtiyacı için 462 ton sığır eti 2000 ton odun 
180 ton kuru soğan kapalı zarfla alınacak
tır. 

2 - Sığır etinin tahmin fiyatı 83160 lira 
ilk teminatı 6237 liradır. 

3 - Odunun tahmin fiyatı 21000 lira, ilk 
temin.atı 1S7S liradır. 

4 - Soğanın tahmin fiyatı 15300 lira, 
ilk teminatı 1148 liradır. 

5 - Eksiltme 3-7-940 çarp.mba günii Sa
rıkamııı satın alma komisyonunda yapıla -
cağından sığır eti saat 9 da, odun ıaat ı4 
de, soğan ı6,30 da ihale edilecektir. 

6 - Teklif mektuplan ckıiltme saatin -
den bir saat evci komisyona vcrllmi~ ola -
caktır. 

7 - Şartname ve evsaftan kolordunun 
tekmil gamizonlannda İstanbul, Ankara 
Lv. imirliii satın alma komisyonunda &'Ö -

rebllirler. (2937) 12926 

Koyun eti alınacak 
Erzurum Levazrm Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan : 
ı - 54.000 kilo koyun eti senelik muka

veleye bağlanacağından eksiltmesi kapalı 
zarf usulUnc tevfikan 5-7-940 cuma ırünii 

saat 16 da yapılacaktır. 
2 - Toplu tutan 1620-0 lira ve ilk temi -

natı ı2ı5 liradır. 

3 - Şartnameler komiıyonda mevcuttur. 
4 - İhaleye iştirak edecekler muayyen 

ıriln ve saatten .bir saat cvellne kadar tek -
lif zarflannr Erzurum Lv. &mirliği satın 

alma komiıyonuna vermeleri. (2898) 
ı2895 

2 Hangar yaptırılacak 
Çorlu Kor Satın Alma Komısyonundan: 
1 - İki adet hangar kapalı zarf usuliy

le yaptırılacaktır. 
2 - İhalesi 21/61940 cuma gfuıU saat 16 

da Çorluda kor satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli (ı85535) lira (46) ku
ru, olup ilk teminatı (10528) liradır. 

4 - Keşif ve şartnamesini görmek ve 
almak iıtiyenler 9 lira 27 kuruş mukabilin
de her gün Çorlu'da ıatın alma komisyo. 
nuna müracaatla alabilirler. 

5 - İsteklilerin kanunun ikinci ve ii
çüncil maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli gün ve ıaattcn bir saat evci teklif 
mektuplarını komisyona vermiş bulunma-
ları lSzımdır. (2682) 12688 

Sade yağı alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
Kapalı zarfla (22) ton sadeyağı alına

caktır. İhalesi 8. 7. 940 pazarteııl gUnU sa
at 11 de Edlrnede eski mllşlrlyet dairesin
de satın alma komlsyonundR yapılacal<
tır. Tahmin edilen tutarı (27500) ve temi
natı C2063) liradır. Evsaf ve eartnamesl 
her gUn komisyonda g6rlllebillr. tstekllle
rin sözU geçen gilnde ihale saatinden en 
geç bir saat evel teklif mektuplarını ko -
misyona vermtı olmalan lwmdır. 

(2933) 12922 

Odun alınacak 
Tümen Satın Alma Ko. dan: 

1 - SıvM garnl~ 1nıJnun ihtiyacı olan 
1650 ton odun kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli (3i9Ml lira olup 
muvakkat teminatı da (2846) lira (25) ku
ruştur. 

3 - İhalesi 4 temmuz 940 per§embe gü
nü saat 15 te tümen komutanlık binasın -
da.'lci komisyonda yapılacaktır. 

4 _ Şartnamesi her ıttın komlsyonda ıı;ö 
rUlebllir. 

5 - Kapalı zarf kanun tarlfatı datrestn
d hazırlanmıt ve ihale saatinden bir saat 
evet komisyon relııllğ'fne verilmiş olacak -
tır. Postada gecikmeler mazeret kabul et-
mez. (2934) 12923 

Koyun eti alınacak 
Balıkesir Kor. Satın Alma Ko. dan: 
ı - Balıkesir merkez ha.ııtaneııl ihtiya

cı tc;in 35 ton koyı.ın eti kapalı zarf usum 
ile ihaleıye konmuştur. 

2 - İhale 3. 7. 940 çarşamba günü saat 
16 da Balıkesir kor. sa. al. ko. da yapıla· 

caktır. . k 1 ti 3 - Evsaf ve ıartıannı görme s yen-
ler her gtın iş saatlerinde komisyonumuz
da gllrebt1\rlcr. 

4 _ Muhammen bedeli 15750 Ura olup 
muvakkat teminatı 1181 lira 25 kunıştur. 

5 _ İhaleye ıııtırdk edeceklerin kanunt 
v slkalarlyle birlikte ihale saatinden bir 
saat evel teklif mektuplannı ve teminat 
makbuzlarını komisyona makbuz mukabnt 
vermeleri garttır. t b 

ti _ Postada vaki gecik.meler mu e er 
olmaz. (2936) 12925 

Odun alınacak 
1 - Mukaveleye bağlanmak ıart_iylc aa

tın alınacak Kara.kösenin 61 762S kılo Iğ. 
dırm 862700 kilo ve Kaırm~ın 1.694·500 
kilo odunu kapalı zarfla ekııltmeyc çrka-

rılmııtır. . d·ı bed l 
2 - Iğdır odununa tahmın ~ 1 en e 

23293 lira ilk teminatı ı 747 hra.dır. d"l 
3 - Karaköse odununa tahmın ~ ı en 

bedel ı5441 lira ilk teminatı 1158 !ıra 50 

kuruştur. d'l b 
4 - Kaııman odununa tahmin e 1 en. c-

del 38127 lira ve ilk teminatı 1860 !ıra-
dı~ 40 S - Eksiltmesi 3/temmuı/9 çarşam-
ba günü saat ıs de tümen satm alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını. saat 14 
e kadar komisyona teslim etmelerı şarttır. 

6 - Evsaf ve ,artnamesi Kanr.manda ı81 
kuru' mukabilinde di~erlcri par!s!z k?l.or
dunun her verinde her zaman gorillebılır. 

(2874) 12885 

t..:
1
"".t8,_ Et ve ot alınacak 

~~da . 'tf!rf 
~l>\ı tın,..,, 8~tın alma komi~yommdan 
fııııt 1 ~~rf} e .tnıktarlan yazılı üç kalem yiyecek ve yem satın alınacak
li/1~ ha ıhaleai Edirnede eski müşiriyet dairesinde satın alma ko-
ı, t, Pılacak • .. k . d .. 

ttltı·ı tır. Evsaf ve şartnamelerı her gun omısyon a go· 
la l Cri . • d b' ~ona n tektıf mektuplarını en geç ıhale saatın an ır saat 

ıı.. \~ "errn· b' "likdarı 1~ olmalar. Ulzımdır. 
t ttl l'o utarı İlk Te, 
)\ıı. lS~ Lira Lira İhale gUnil 

tıı fit '1 30 54000 4050 29. 6. 940 cumartesi 
ıı00 37500 2813 ı. 7. 940 paıartesi 

49500 3713 3. 7. 940 çarşamba 
(2808) 12821 

Saatı 

11 
11 
11 

1 - Mikdarlarr 45050, 4180, 6351 kilodan 
ibaret olmak iizere gösterilecek dört mahal 
için ccman 644000 kilo sığır eti kapalı zarf 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 45000 kilo sığır eti tahmin bedeli 
ıs750 lira, ilk teminatı 118ı lira 25 kuruı. 
54000 kilo sıırr etinin tahmin bedeli 18400 
lira ilk teminatı 1407 lira 50 kuruı 186000 
kilo sığır etinin tahmin bedeli 65ıoo lira, 
ilk teminatı 4505 lira 350000 kilo ıığır eti
nin tahmin bedeli ı22SOO lira ilk teminatı 
7375 liradır. 

3 - İhaleleri 26. Haz .. 940 çarp.rnbı gii
nü saat 11 de Lüleburgaz askeri aatm alma 
komisyonunda ayn ayn veya aynı saatte 
yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan belli ıi!nde belli 
saatten bir saat evci komisyon reisliıine 
verilmiş veya posta ile cönderilmiı ola -
caktır. 

5 - Şartnameleri her gün komiıyonda 
görülebilir. (2770) ı2752 

Sığır eti alınacak 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Askeri ihtiyacı için pülümUr teslinı 

şartiyle 50.000 kilo ıuiır etinin kapalı zarf
la eksiltmesi 2/temmuz/940 salı günU ıaat 
ıs de Erzincan askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 11.000 lira olup 
ilk teminatı 825 liradır. Şartnamesi her 
glin komisyonda görüliir. Teklif mektupla
rının eksiltme ıaatından bir saat evci ko-
misyona verilmesi (2875) 12886 

inşaat münakasa11 
Eskiıebir Kolordu Satrn Alma Komisyo. 

nundan : 
Eskişehir garnizonunda bir miiessesede 

yapılmakta olan erbat yatakhanesinin yüz. 
de yirmi harici noksanlarının ikmali kapa
lı zarf usuliyle eksi itmesi 27. Haz. 940 pcr. 
~cmbc günü saat 16 da Eski5ehir kolordu 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ke
tif ve ıartnamesi komisyonda görülebilir. 
Keşif bedeli 24853 lira 15 kuruştur. Mu -
vakkat teminatı ı864 liradır. İsteldilerin 
kanunda yazılı vesaik ve teminat makbilz
lar;nı havi teklif mektuplarını belli cünde 
ıaat ıs c kadar komisyon riyasetine vermiş 
bulunacaklardır. (2681) 1273S 

Sade yağı alınacak 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı için iki defa.. 

da alınacak olan kırk beşer bin kilo Mke· 
rl evsafta sadeyağ kor satın alma komıs. 
yonunca ayrı ayrı pa:o:arhğa konulll\u;,tur. 

2 - Pazarlıkları 28. 6. cuma ve 29. 6 
eumart~sı gllnlrrl saat JO da yaıııllleaktır. 

3 - Beher kırk beş bin kilo sadeyağının 
muhammen bedeli 411500 lira olup teminatı 
7'2:S liradır. 

4 - Bir zarfında teslim edilmesi 
me§ru olan bu yağlar için talip olanların 
kor satın alma komisyonuna milracaA.tlar:ı. 

(2812) 12809 

10 adet kamyon alınacak 
lstanbul Taltkim Komutanlıtmdan 

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

2 - Kamyonların her birisine tahmin e
dilen bedel 4000 lira hcu.biylc 10 kamyon 
için 40.000 liradrr. 

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

4 - Kamyonlar 2ı haziran 1940 tarihine 
müsadif cuma günü saat ıo da İstanbul Top 
hane deniz yollama binasında tahkim ko -
mutanlığı irtil>at subaylığı dairesinde pa -
zarhkla yaptınlacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 3000 liradır. 
6 - Pazarlığa gireceklerin teminat mek

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

(2986) 12978 

Sığır eti almacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Komis

yonundan : 

Komutanlık birlikleri senelik ihtiyacı i
çin 450.000 kilo arğır eti kapalı zarf uıulii 
eksiltme ile aatm alınaca.ktır. Eksiltme 
4 tcmmuz940 günü saat 16 dadır. Muham -
men bedeli 166500 lira olup ilk teminatı 
9575 liradır. Şartname her gün iı ctinil An· 
kara ve hmir levazım !mirlikleri ile İ&
tanbul komutanlık satın alma komisyonun
da görülebilir. İııtcklilerin teklif mektup
larını belli günde ihale saatinden bir ıaat 
evetine kadar 2490 1111yılr kanunun istediği 
veıikalarla birlikte Fındıklı'da komutanlık 
satın alma komiıyonuna makbuz kartrlışı 

teslim etmeleri. (2913) 12903 

Süt, yoğurt alınacak 
lstanbul Koınutanlılt Satrn Alma Komis

yonundan : 
HayJarpaşa askeri hastanesinin bir se -

nelik 70.000 kilo süt ile 66.000 kilo yoğurt 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 29-6-940 gilnU saat ı2 
dedir. Muhammen bedelleri ıiitiin ı0500 yo
iurtun 16SOO liradır. Siit ve yoğurt ayrı ay
n taliplere de ihale edilebilir. İlk teminat 
ıUt için 787 lira SO kuruıtur. Yoğurt için 
1237 lira 50 kuruştur. Şartnameler her gün 
komutanlık satın alma komisyonunda gö -
rülebilir. İsteklilerin 29-6-940 günü aaat 
11 c kadar teklif mektuplarını makbuz kar
ırlığr İstanbul Fındıklıda komutanlık aatın 
alma komisyonuna vermeleri. (2798) 

ı2789 

Sığır eti alınacak 
Mufla Satın Alma Komisyonundan 

ı - 450 bin kilo arğır eti kapalı zarf u
suliylc eksiltmeye konulmuştur. Muhtelif 
garnizonların ihtiya~ları ayrı ayn veya iki 
veya üç grup halinde de ihale olunabilir. 

2 - Heyeti umumiyesinln tahmin edilen 
bedeli ıot880 lira ve muvakkat teminatı 
7641 liradır. Parça parça verildiğine göre 
muvakkat teminatı da bu nisbette azaltılır. 

3 - Hepsinin ihale rünil ıo - temmuz -
940 çarısamba gilnii saat ıs dedir. İhale 
Muğlada komutanlık satın alma komiıyo • 
nunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin teklif mcktuplarmr tc • 
minata ait makbuzlariyle birlikte üçüncii 
maddede yazılı aaatten bir saat evci sa.tın 
alma komisyonuna vcrmiıı olmaları prttır. 

(30ıO) 13001 

Yulaf alınacak 
lsunbul Levazrm Amir/iti Sat.rn Alma 

Komisyonundan : 
300 ton yulaf alınacaktır. Pazarlrkla ek

ailtmesi 24-6·940 pazartesi a-ünü .aat 14 de 
Tophanede İstanbul Lv. !mirliği satm al
ma komisyonunda yapılacaktır. İıtckliler.in 
kad teminatlariylc belli aaatte komlıyona 
gelmeleri. (3007) ı2999 

Buğday öğüttürülecek 
Balıkesir Kor. Satın Alma Ko.: 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 

her ay 300 • 500 ton buğday bir sene mUd
detle un yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 22. 6. 940 cumartesi günU 
saat ıo da Bo.lıkeslr Kor satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek lstiyenler her 
gün komisyonda görebilirler. 

f - Taliplerin muayyen saatte komis
yona mtiraca.atınrı. 

(3008) 18000 

Yemeni alınacak 
Kayseri Satın Alnuı Komisyonundan 
ı - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 

300 kuruştan 11110 çift yemeni muteahhit 
nam ve hesabına aı;ık ~itme surctıyle 

mubayaa edilecektir. 
ı - Muhammen bedeli 33330 lira olup 

ilk teminatı 2499 lira 75 kuruştur. 
3 - lhale&i 5/71940 cuma gunu aaat ıs 

de Kayıeri askeri aaun alına komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Ş:ırtname9l Ankara, lıtanvul Lv. 
Amirlikleri Ada.na, Kayseri askeri aaun 
a.lma komiıyonlannda görülebilir. 

5 - lsteldilerin kanunun 2, 3 maddele
rinde yazılı vesaik ve ilk teminatla birlik
te belli gun ve aaattc komisyona müraco.-
a.tlan. (2983) 12988 

Sade yağı alrnacak 
Kayseri Satrn Alma Komısyonundsn : 
1 - Kaysen gamiıon birlik ve müesse

ıatmm senclık ihtiyacı olan 50000 kilo sa
deyağı kapa.1.ı. --.rf uauliylc alınacaktır. 
ı - İhales;i IV7/!ıl4-0 ı>aza11ı.caı gunu sa-

at ıs de K~ as'k~~i aaUA alma ko
misyonunda )'&pııaeıu. .... 

3 - Muhamm~ u<-u " 55000 lira olup 
ilk teminatı 4ıı:ı lınwu. 

4 - Şııı uıaınew ısta..uul, Ankara Lv. 
!mirlikleri ve .K"ayserı nskeri satın alma 
komisyonlarında gorülur. 

5 - lsteklıler ilk teminatı ve ke.nunun 
ı; 3 maddelerinde yazr!I vesaik ile birlik
te teklif mektuplarını ihale gaatlnden. bir 
saat evetine kadar komisyon başkanlığına 
vcrmili olmaları 15.zrmdır. (2982) ı2987 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Erzurum garnizonu ve kıtaatı ihti

yacı için 576.000 Jı:ilo ıığrr eti kapalı zarf
la eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Mczkiir ıığır etinin ihalesi 10/7/ 
940 çar§amba giinü saat 16 da Erzurumda 
Lv. imirligi ıatın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyonlarda olup her 
&'Ü!l cörülebilir. 

4 - Toplu tutarı 97920 liradır. İlk te
minatı 7344 liradır. 

S - İsteklilerin ihale gününde ve aa
aatinden bir saat eveline kadar teklif mek
tuplannı ve tcminatlan ile birlikte komis
yonumuzda bulunmaları. (29977) 12986 

Sığır eti alınacak 
Hadımköy Satın Alma Komisyonundan: 
Çatalca müstahkem mevki birlikleri ih

tiyacı için 100.000 kilo sığır etinin kapalı 
zarfla eksiltmesi 8/7/940 pazartesi ~nu 
saat ıs tc yapılacaktır. Muhammen tutan 
30.000 liradır. İlk teminatı 2250 liradır. İa
tclclilerin ilk teminat makbuzu veya mek
tupları ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde yazılı veıikalariylc birlikte 
ihale saatmdan bir saat cvelinc kadar tek
lif mektuplannı Hamdiköyündc satm al
ma komisyonuna vermeleri. (2976) ı2985 

M. M. V. Hava Müsteıarlığı 

Bilyalı yatak alınacak 
M. M. VeUleti Hava Satın Alma Ko.

dan: 
1 - 23 kalem bilyalı yatak pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 3500 
lira olup kati teminat mikdarı (525) lira
dır. Pazarlığı 24. 6. 940 pazartesi günü sa
at 11 de bava satın Jılma komisyonunda 
yapılacaktır. idari ve fenni şartname her 
(Ün öğleden sonra komisyonda görülebilir. 
isteklilerin mu.1yyen gün ve saattfl kati 
teminat ve kanuni belgeleriyle komisyon-
da bulunmaları. (2948) 12952 

LiSELER 

Talebe alınacak 
Heybeli ada Deniz Lisesi Müdiirliilün -

den: 
Deniz lisesi iklncl sınıfına glrmeğe ia

teklı okurların müsabaka sınavları 24 ha· 
ziran 9'0 pazartesi gUnU sa.at 9 da yapıla
caktır. 

Bu tarihe kadar kayıt muamelesini yap
tırmııı olan okurlar berab.:rlcrinde siyah 
mürekkepli kalem, cetvel, mınkalc, pergel 
ve 1&.atık olduğu halde okula müracaatları. 
(4932/2923) 12945 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

2 Binek arabası kiralanacak 
D. D. Yolları Satın AlmA Komisyonun

dan : 
Senelik icar bedeli (3360) lira tahmin e

dilen iki adet binek arabası 517/940 cuma 
günü saat ı5 de Ankarada idare binaııında 
açık eksiltme yolu ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek istiycnlerin 252 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları hamilen aynı gi.in ve saatte 
komisyon reisliğine müracaatları lbımdır. 

Bu ise ait şartname Ankarada malze
me dairesine müracaatla görülebilir. 

(~62) ı2982 

Çankaya Tapu Sicil Muhalızlılrndan : 
Araplar köyiindc Mişelik mevkiindc ver

ci kaydına nazaran biri İmamoğlu İımail 
ve oğlu ve Ali diğeri Ali oğlu İsmail ve 
Abdullah çuuş ve Tarik ile mahdut iki par 
ça tarlanın Helvacıoğlu Hacı Mehmedin 
60 seneyi mütecaviz bir zamandan beri se
netsiz tasarrufunda iken vefatiyle kendile
rine intikal ettiğinden namlırma kayıt ve 
tescilini veresesi istemektedirler. 

Tapuda kayıtları bulunamıyan bu gayri 
menkullerin 15-7-940 günü mahallinde kc -
şif ve tahkikına gidileceğinden bu yerlerde 
bir hak iddia eden varsa ilan tarihinden iti
baren ellerindeki belgeler! e muhafız lığa 

yahut keşif günü mahallir.de bulunacak me
murumuza müracaat etmeleri liizumu ilin 
olu.nur. 2435 

ASKERi FABRiKALAR 

300 Ton toloul alıncak 
Askeri Fabrikalar Umum Mudürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (91.650) lira olan 

300 ton toloul askeri fabrikalar umum mil· 
dürlilğil merkez satm alma komisyonunca 
28/ 6/ 1940 curna giinü ıaat ı6 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (4) Ji. 
ra (59) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5832) lira (50) kuruşu havi teklif mek
tuplarını mezkQr günde saat ı5 ıe kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiylc mczkiır gtin 
ve saatte komisyona müracaatları. (2784) 

12824 

Ankara' da gösterilecek mahalde 
yaptırılacak betonarme in,aat 
Askeri Fnbriluılar Umum lllüdürliJğii 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Keşif brdell (58001 lira olan yukarıda 

yazılı lnşao.t aııkerl fabrikalar umum mü -
dllrlllğU satın alma komisyonunca 29.6.940 
tarihinde cumartesi gUntı saat l 1 de a -
çıl< eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me (29) kuru11 mukabilinde komisyondan 
verilir . Talip! rlrı muvakkat teminat olan 
(435) lira ve 2400 numnrh kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesalkle muayyen gün 
ve saatte komisyona rntıracaatıan. 

(28ô9) 12861 

Nümunesine göre 300 metre 
çuha alınacak 

Asekri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
Merkez Satrn Alma Komisyonundııı : 

Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira olan 
300 metre çuha Askeri Fabrikalar umİım 
mUdürliiğü merkez satın alma komisyonun 
ca 1. 7. 940 pu.artesi günil saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (337) lira 
(50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaiklc komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle ala.kadar tiiccardan 
olduklarına dair Ticaret Odası vesikasly
le mezkur gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (2888) 12876 

Müteahhit nam ve hesabına 9 
kalem bezli zımpara kağıdı cam 

kağıdı ve zımpara tozları 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütiı 
Merkez Satın Alma Komisyonı. ı:J:ırı : 

Tahmin edilen bedeli (5590) lir:ı ol:ın 9 
kalem bezli zımpara kağıdı, cıun k~r ıdı ve 
zımpara tozları müteahhit nam ve hesabına 
Askeri rabrikalar umum müdürlüğü mer· 
kez satın alma komisyonunca 31-7-940 çar
~amba günü uat ıs de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi -
nat olan (4ı9) lira (25) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mczkiır günde saat 14 de ka -
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde -
ki komisyoncu olmadıklarına :ve bu iıle a
Iakadar tüccardan olduklarına. dair ticaret 
odası vesikasiyle mtzk<lr gün ve saatte ko
misyona müracatlan. (2393) 12905 

1 O Ton zeytin yağı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Jıfüdürlülil 

Merkez Sııtm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 5200 Ura olan 10 

ton ze:ıhlnynğı aakert fabrikalar umum rnU
dUrlii{",'1.1 merkez sa.tın alma komisyonunca 
2. 7. 1940 salı gUnU saat l:S te kapalı zarf
la lhale edilecektir. Şartname parruıız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 390 lirayı havl teklif 
mektuplarını mezkftr günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun !! ve 3. maddelerin
deki vesallde komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alflkadar tUccardaıı olduklarına 
dair ticaret odası vealkaslyle mezkftr glln 
ve saatte komisyona mtiracaatlan. 

(2915) 12912 

200 Ton mete kömürü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MüdiJrlülii 

Mer1cez Satın Alını Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (12.000) lira olan 

200 ton meşe kömiirü askeri fabrikalar 
umum müdürlüğii merkez satın alnın ko
misyonunca 2n/!l40 sah gilnii saat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarn.k komisyondan verilir. Talip
lerin muvıı.kk:ıt teminat olan (900) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkQr günde 
saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3, mo.ddelerindcki vcsaiklc komisyoncu 
olmadıklarına ve bu i5le alakadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesika
siylc meıkür gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (2924) 12917 

Müteahhit nam ve hesabına 
118673 kilo elektrolit bakır 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Miidürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (83071,10) lira o -

lan 11&673 kilo elektrolit bakır müteahhit 
nam ve hesabına Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca ı-8-940 perşembe günü saat 14 te kap.t
lı zarfla ih:ı.le edilecektir. Şartname 4 lira 
ı6 kuruı mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 5403 li
ra 56 l:uruşu havi teklif mektuplarını mcz -
kur günde saat 13 e kadar komisyona ver -
melcri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -
miısyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadır 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiylc mczldir gUn ve saatte komisyona 
müracaatları. (2894) 12943 

1 adet buhar kazanı ile 1 
adet Turbo - Generatör alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü 
Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
Şartnamesinde değişiklik yapılın ve tah

min edilen bedeli (32.400) lira olan 1 adet 
buhar kazanı ile 1 adet Turbo - Gcneratör 
Aıkcri Fabrikalar Umum MüdürlilE;ü mer
kez s:ıtın alma komisyonunca 3.7.1940 çar
ııamba günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname 1 lira 62 kuruş mu • 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 2430 lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkQr gijnde uat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve kendile -
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 v" 3. 
maddelerindeki vesalkle komiıyon':."ll olma-

dıklarua. n bu itle allkadar tllccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiyl• 
meıkür gUn ve saatte komisyo:ıa miıraca -
atları. (2931) 1- {i 

Nakliyat yaptırılacak 
Krnkkale'dc prtnamcsine göre mukavele
nin imzası tarihinden itibaren 3ı-S-941 t~ 

rihinc kadar 10.000 ili 15.000 ton eşya 
naklettirilccek 

Askeri Fabrikalar Umum MudurliığtJ 

M erlcez Satrn Alma Korrıisyonundaa : 
Beher tonuna 85 kuruş bedel tahmin edi· 

len yukarda yazılı nakliyat Askeri Fabri
kalar Umum Miıdürlüğü merkez ı;atm al -
ma komisyonunca 4-7-1940 perşc-mbc eunü 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarllk komisyondan ve -
rilir. Taliplerin muvakkat tcmin:ıt olan 
(956) lira (25) kuru§u havi teklif mektup. 
larmı mczkQr günde saat 14 de kadar ko • 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vc
u.iklc mezkdr gün ve saatte komisyona mU-
raeaatları. (2947) lZ!lSl 

Beher topu 20 metre muro.bb:ıı sathında ve 
38 - 4-0 kilb ağırlığında nümuneleri evsafın
da 600 top Roberoit ile beher ındıkta 2 
tenC'kc olmak üzere ambalajlı 500-0 ikilo 
Roberoit macunu 

Askeri Fabrikalar Umum lıfüdiirlıiğQ 

Merkez Satın Alma Komisyomuda.D ı 
Tahmin edilen bedeli (ı3.200) lira olan 

yukarda yazılı 600 top roberoit ile 5000 lcflo 
roberoit m.acwıu hskcrl fabrilralar umum 
müdilrlilşfl merkez s1tın D.lma komisyonun
ca S-7-1!)4-0 cuma g{ın{l s:ıat ı6 da lı:apah 

zarfla ihale edilecektir. Şartname parasıs 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu.
vakk:at teminat olan (990) lirayı havi tek -
lif moktuplanm mczkQr glindc saat 15 19 
kadar *omisyona vemıclcrl ve ke.nd!lcrlnia 
de 2490 numaralı kanunun 2 vo 3. madd• 
!erindeki vealklo lromlsyoncu olmadı.'kla • 
rnıa ve bu itle alilcadar tüccardan old~ 
rrna dair ticaret odur vesikl!Biyle mczkftr 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 
(299ı) 12991 

SIHHAT VE lÇTlMAl M. V. 

Matbaacılara 
Sıbat ve içtimai Muavenet Vekaleti~ 

den: 
1 - Mulı:tazl klftdı ve kaplık Jı:lğıdı V• 

kiletc ait olmak üzere 1940 mali yılı isin
de beher sayısı (8 - l 2) forma hcsAblyle 
((101, 102, ıo3, 104, ıos, 106,) sayılı ııhlye 
mecmualarının tabı işi açık eksiltmeye ko
nulmuljtur. 

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

3 - İhale 2/7/1940 sah gilnil ıaat 15 de 
vckAlette müteıekkil hususi komisyonda 
yapılacaktır. 

'4 - Şartname her g{ln komisyonda g&
riilebilir. 

5 - Nakit olarak teminat vermek istl
ycnlcrin daha eve! müracaat ederek parayı 
vcıneyc ya.tımuılan ve makbuzunu komis
yona tevdi eylemeleri lizımdır • 

(2834) 12882 

Ehemmiyetli konefranslar 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessese 4 

sinden : 
.Merkez hıfııssıhha mllcsscscsin.de kan 

nakli ve vcliyet tayini hııkkında fevkaUl -
de chcmlyctli olan kan gruplarına ait na • 
zari ve teknik olmak üzere haziranm 14 Un
cü cuma, 17 inci pazartesi, 20 inci perııcm
be günleri saat 16 da üç konfcrnruı verile -
ccktir. 

Alakadar olan meslek arkadaşlarının a,._ 
nı tarih ve saatlerde bu konferanslara is -
tirik etmek üzere müesseseye teşrifleri ri-
ca ol~ıır. (2825) 12817 

TiCARET VEKALETi 

MatbaacıJara 
Ticaret Vekiletindea: 

1 - Ticaret V ekAletl tarafından 1.7..940 
- 81. 5. 941 günleri zarfında ne~rolunacak 
75 forma haftalık enformasyon bült nlnln 
tabı işi fenni ve umumi şartnameleri dahi
linde açık ekslltmcye konmu§tur. 

2 - Bir forma için muhammen bcdelt 
45 lira olup muvakkat temlnat 253 Ura ıs 
kun.13tur. 

S - Açık ekslltme 27. 6. 940 gUnU saııt 
u te yo.pılacaktır. İsteklilerin ihale gU
nUnden bir gUn evel muvakkat teminatıan
nı merkez muhasebeclllğine yaptJrmalnn 
ve ~'Uknnda tayin edilen gUn ve saatte 
unvan ve ruhsat tczkercler{yle birllltte 
vekdlet zat işleri vclevru:ım mUdUrlllğün -
de topJanaca.k satın alma komisyonunda 
hazır bulunmalan UO.n olunur. 

4 - Bu işe alt şartnameler her gün Ve
ka.let zat iıılerl ve levazım mOdilrll.lğUndeD 
alınabilir. (2824) 12S16 

DAHiLiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Dahi/iye Vekalcti'nqcn : 
Vekalet makam otomobili için açık 

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

şartnamesinde yazılıdır. Eksiltme 
27. 6. 940 perşembe günU saat 15 de 
vekalet binasında toplanacak, satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin eksiltmeye girebilmek için 
2490 sayılı kanunda yazılı şeraiti haiz 
ve vesikaları hamil bulunmaları ıa
zımdır. İstekliler şartnameleri para
sız olarak her gün vekalet levazım 
müdürlüğünden alabilirler. 

(2783) 12780 

KAMP ELBİSELERİ 
Gayet ucuz ve gUzel elbise is

tiyenler Anafartalar caddesi Be
lediye karşısı Kınacı han 8 nu
maralı Terzi evine şimdiden si
parişlerini vermeleri. 2288 

... 
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- 1100 adet direk alınacak -- -Kiralık daire -- Turgutlu Belediyesinden : --- -- -
Y enitehir Demirtepe U- § 

= nınc sokak (3) numaralı ~ : 
§ evin dört geniş oda ve bir ge-§ 
: nit boldan ibar~t olan ikinci : 
: katı kiralıktır. Tel: No.6334: 

-- 13161940 tarihinde ihalesi icra edilecek 
olan muhtelif tQl ve kuturlarda "1100" a
det direğe talip zuhur etmemiş olduğundan 
24-90 numaralı kanunun 43 üncü maddesi 
mucibince eksiltme 16/6/940 tarihinden i· 

-
t!baren 10 gün müddetle temdit edilmiştir. 
İhale 27/61940 tarihine mlisadif perşembe 
günü saat 14 Je Turgutlu belediye daire
sinde mütesek4dl enciimende yapılacağı i-

........................................... lan olunur. ("5001"/2972) 12984 

KOK FİATLARI 
Eti Bank ~reğli Kömür işletmeleri Müessesesinden 

2112889 No.lu Heyeti Vekile karariyle tasdik edilen 5 No.lu Kooridinas· 
yon Heyeti kararı mucibince kok kömürü işlerinin tanzimi müessesemize 
tevdi edilmiş olduğundan, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirler için tes 
bit edilen satış fiyatlariyle umumi satış şeraiti aşağıda bildirilmiştir. 

1 - FİATLAR (Karabük gazhane sömikok için aynı !iytit Tonu 
a) ANKARA T. L. 
- Asgari bir vagon, hamule senedi üzerindeki D. D. Yolları tartı-

sı mucibince olmak üzere müessesemizin veya müessesemiz şe
raitinde çalışacak olup Belediyece gösterilecek tali depoların 
satış fiyatı 23.30 

- Müessesemizin merkezi depolariyle yukarda tavzih edilen şekil-
deki tali depolarda müşterinin vesaitine teslim satış fiyatı (gaz-
hane deposu merkezi depomuz mahiyetindedir.) 24 

b) İSTANBUL 
Müessesemizin ve yine müessesemiz ıeraitinde çalışacak olup 
keza belediyece gösterilecek tali depo sahiplerinin depolarında 
ve gazhanelerde müşterinin vesaitine teslim 21 

c) İZMİR 
- Alsancak'da Belediye gazhanesinde müşterinin vesaitine teslim 

(İzmir kok satış işleri İzmir Belediyesine verilfi!iştir). 24 
d) Diğer şehirler 

Bu şehirlere Banka tarafından satışlar ancak (fob) yapılabilece
ğinden fiyatlar şöyledir: 

Sömikok Karabük 
Fob Zonguldak 
Fob Karabük 

NOT: 

15.50 21.60 
18.50 

Bu şehirlerde kok almak istiyen satıcılar, eğer o şehir belediyesi Eti 
Banka bir bayi göstermemişse kendi namlarına serbestçe sipariş verebilir
ler. Ankara, İstanbul, İzmir haricindeki a,keri makamlar veya sanayi mil
esseseleri ihtiyacı için kok kömürü almak istiyenler Ankara'ya Eti Banka 
müracaat ederler. Bu şehirlerdeki teshin koku satış fiyatı yukardaki fob 
fiata nakliye ve ton başına muayyen bir karın ilavesiyle mahalli belediye
lerce tesbit edilecektir. 

Yukarda mevzubahs askeri makamların ve kıtaatın talepleri müteahhitle
re mukaveleleri muhteviyatına göre teslim edilir. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Eti Bank merkezi depolariyle, gazhaneler 
ve Eti Bank ıeraitinde çalışacak, yani onunla aynı fiyattan satış yapacak 
olup Belediyece gösterilecek tali depolar haricinde kalacak semt depoları 
keza belediyelerce gösterilir ve bunların satış fiyatları mahalli belediyeler
ce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ: Telefon No. 
3006 

44767 
ANKARA: Eti Bank Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesi 
İSTANBUL: Ereğli kömürleri İşletmesi kok servisi Tophane 
ZONGULDAK: Ereğli Kömürleri İşletmesi kok servisi 
DİÔER ŞEH!RLER: Eti Bank Umum Müdürliiğü Ticaret 

Şubesi, Ankara 
ı - TAL! DEPOLAR: Tali depo adresleri Belediyeler tara

fından ilan edilecektir. 
4 - TEDİYAT: Kok bedelleri tamamen peşin olarak tediye 

edilecektir. 
S - TESLİMAT: 

145 

3006 

Resmt devair ve mllessesatın derhal bağlantılarını yapmaları ve ihtiyaç
larını azamt 31.10.1940 tarihine kadar tesellüm etmeleri mecburidir. Aksi 
takdirde mllessese taleplerinin vakti zamaniyle is'af edilmemesinden mesul 
bulunmıyacaktır. 

Ankara ve !stanbul'da kalorifer tesisatı bulunan hususi bina sahipleri ih· 
ttyaçlarını mahallt belediyeler vasıtasiyle en geç 15.7-1940 tarihine kadar 
müessesemize bildirecektir. 

6 - KOK CİNSLERİ: 
Ankara - İstanbul - İzmir için.her cins kok kömürü için tek sahş fiyatı 

kabul edilmiı olduğundan bunların sureti tevzii hakkında tanzim edilmiş 

talimatname mucibince tevziat yapılacaktır: Hususi tevzi şartları aşağıda 
gösterilmiştir. 

- Kaloriferi olan resmi devair ve müessesat, apartman ve sair binalar 
Karabük ve bu kısım Gazhane koku kullanacak, mütebaki Gazhane 
kokları gazhanenin bulunduğu semtin ihtiyacına tahsis edilmiştir. 

- Sömikok, talep edildiği ve stok vaziyeti müsait olduğu takrlirde. so
bada yakılmak üzere mübayaa edeceklere verilecektir. 

1- STOK: 
Ankara, İstanbul ve tzmir'de talepleri karşılıyacak miktarda stoklar te

ıis edilmiş olduğundan ihtiyaçların sırasiyle karşılanması için albadarla-
rın yukardaki adreslere müracaatları. 2420 

Kok fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 
Koordinasyon Heyetinin 5 numaralı kararile Kok satıılan 

Eti Bank tarafından yapılacaktır. Toptan ve perakende sa
b! ıekilleriyle fiyatları aıağıda gösterilmittir : 

1- Eti Bank kendi deposunda nakil vasıtasına tahmil 
ıartiyle beher tonu ''24,, liraya verecektir. 
2- Tesis edilen tali depolar ( Koç ve Kooperatif mües

seseleri ) Bankanrn birer şubesi vazifesini görecekler ve 
kokun beher tonunu nakil vasıtasına tahmil şartiyle 24 lira
ya satacaklardır. 
3- Halen mevcut semt depolan " Yenişehir, Bent deresi, 

Hapishane arkası ve Soğukkuyu' da bulunan depolardır ,, 
kokun beher tonunu 25 liradan, beher kilosunu da 2,5 ku
J'Ultan vereceklerdir. 
4- Semt depoları. Bankada·n kok alabilmek için beledi-

yeden vesika alacaklardır. ' 
5- Şehrimizde mevcut kalorifer tesisatı olan bina sahip

leri asgari mevsim ihtiyaçlarını 15 temmuz 1940 tarihine 
kadar belediyemize bildireceklerdir. Bu tarihten sonra va
ki olacak müracaatlar hakkında belediyemiz hiç bir külfet 
kabul etmiyecektir. 

lleride zorluklarla kartılatmamak için sayın halkımızın 
kıtlık kalorifer ve sobalan için kok ihtiyaçlarım şimdiden 
tedarik etmeleri tavsiye ve ilin olunur. "2994,, 12994 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 15-6-940 v 
AKTI F 

Kasa: 

Altın: Safi lı:ilogra.m 71.721,362 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm safi kilocram 6.691,890 
Altına tahvili kabil ıerbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirin& 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 1ı:ar1ıhiı 
Kınunun 6-8 lrn:I maddelerine tev
fikan bazlne tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Tieart senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
) Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - (karşrlığı esham ve tahvillt (İti· 
)bari kıymetle 

B - Serbest esham ve tahvil:lt 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli ava.na 
Altın ve döviz üzerine 
Tabvlllt üzerine 

Hissedarlar 

Muhtelif 

Llrı 

100.881.833,62 
10.564.717,

l.818.ii7,27 

161.045,05 

9.412'.678,10 
60.422,·U 

21. 775.629,69 

158.748.563,-

19.310.196,-

251.370.865,66 

,8.156.538,93 
8.259.629, 75 

6.437.000,-
8.620,18 

7.808.722,-

Yekfuı 

1'trl 

118.265.327,89 

161.045,05 

139 . .:38.367,-

251.370.865,66 

56.416.168,68 

14.254.842,18 

4.500.000,-

20.465.982.49 

631.120.829,15 

PASI F 
Sermaye 

İhtiyat akçesi: 

Adt ve f evkallde 

Hususi 

Tedavüldeki BanknotlaT: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte ed!. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kareıhğı tamamen altın olarak illve
ten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili illveten tedavüle 
vazedilen 

Mevduat:: 
Tilrlı: Lirası 
Altın i Safl kli-

Döviz Taahhüdatı: 

Altma tahvili kabil dövizler 

65.541.9:10 

Diler dövizler ve alicakh klirinıı 
bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 

6.188.666,15 

6.000.000,-

158. 748.568,-

19.310.196,-

139.438.367,-

17 .oo<i.ooo.-

195.~.ooo.-

Sl.087.063,73 
78.124.167,90 

8.265,54 

26.862.660,92 

YekG.n 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren~ hl<onto 1-İRddi % 4 Altın üzerine a'lıJJ'. 
------------------------------------------------------------------
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Baş makinist ve santral 
makinisti aranıyor 

Toprak mahsulleri ofisinden : 
Silolanmızda çalıştırılmak üzere imtihanla bir Bat Maki

ni&t ve Santral Makinisti alınacaktır. 
Verilecek aylrk ücret 100 - 80 liradır. lsteklileri·n lüzumlu 

evraki müsbiteleriyle 27 6.1940 tarihine kadar tahriren veya 
bizzat Ofisin Teknik Büro Reisliğine müracaatları ilan olu • 
nur. (2941) 12947 

ANKARA DEFTERDARLIC 

Hükümsüz ilan 
Ankara Defterdarlığınd:An 
Vergi borcundan dolayı haciz edi

len Hızır varislerine ait gayri meku
lün 17 haziran 910 tarihinde satılaca-

Zııyl - Bfıld kaznsı nU!us idaresinden 
aldığım nU!us te:ı:kercmei ve içinde knydı 
bulunan Danca 10 cu alayın terhis vesika
sını ve ihtiyatlık hl:r.metiml göstf'ren ka· 
yıllan kaybettim. Yenilerini alaca#ımdan 
eskllerhıln hUkmU yoktur. 

Adliye sn.rayı civarı Altan sokak 
No. 5 İzzet Oğ. Mehmet Çoruk 325 

ğı bu gazetenin 25 mayıs 1940, 1 ha • ,:!11111111111111111111111111111111111111!:, 

ziran 940 cumart::si ve 12 haziran 940 : Su tesı"satı 
1
•10 ... nı : 

çarşamba günleri çıkan nushalarında E : 
ilan edilmişti. Bu ilanlarımızın bil - - -
'cümsüz olduju ilan olunur. (2993) : Türkiye Demir ve Çelik S 

12993 : Fabrikaları Mü.essesesi Mü-: 
E dürlüğünden: : 
: 1 - Türkiye Demir ve Çelik E 
: Fabrikaları Müessesesi şehir su -
E tesisatı, deposu, ve pompa binası : 
: vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf: 

Satılık arsa 

Ankara Deltcrdarlıiından : 
Cinsi : Kaydım hane halen arsa 
Mevkii : Hacı I~shap mahallesi 

çeşme sokak 
Kayıt numarası : 929.6~ 
Ada. : 100 
I'arscl : 5 
I\:ıymet : 600 (lira) 
Mllttar : 200 ?.I. 

86 Al. yola verllmlı 
114 M. s:ıtılacak kısım 

(şııyulııdur) 

Sahibi : öıu Hı:ı:ır VC'rCSC'SI 

Acıca 

Yukarıda «ı\•s:ı!ı ve kıymeti yazılı arsa, 
sahiplerinin entış bcdcıllndcn doğma borç· 
lan için hazinece haciz edilmiş ve açık ar
tırma ile 20 ha:ı:lrnn 940 perşembe giinlin
dcn ltihıu·cn 2l gtln mllddctle sntışn çıknnl· 
mıştır. İstcldllerln % 7,5 miktarında temi
n-~ nltçesl yatırdıktan sonra ihalesi olan 
l l temmuz 940 p3l'şembe gUnll saat lG da 
viUl.yct ldnre heyetine mllrncruı.tlnn lllln o· 
lumır. (2992) 12992 

Muhtelif elektrik malzemesi 
alınacak 

Turgutlu Belediyesinden : 
13 hazlrnn 940 tarihine mll.<ıadit pereem

be gUnU saat 14 de Turgutlu belediye dai
resinde mlltcşekkll dnlmt encllmende iha
leleri yapılacak olnn (31GOO ı lira bedell ke
şifli lokonıobll ve teferruatı (27485) lira 
bedeli lceşlfli santral elektrilt teçhizatı ve 
yUksek tcvettllr oebekC'sl ve muhavvllelcr 
(20507) lira bedri! keşifli alçıık tcvettllr!U 
şebeke malzemesi ve montnjı ve (18098) 
llnı bedeli keşifli 114030) kilo bakır tel ve 
(3G50) lira bedeli keşifli konsol demir ve 
cıvatn işlerine tnllp zuhur etmediğinden 
dolayı (2490) numaralı kanunun 43 ncU 
maddesi mucibince eksiltme l 6. 6. 940 tari· 
hinden ltlbnrm 10 glln mlicldetıe temdit e
dilmiştir. Yukarıda yazılı lşlcı1n ihalesi 
27. 6. 940 tarihine mllsadl! perşembe gtlnll 
sant H de Turgutlu belediye dairesinde 
mllteşckkll encUnıen huzurunda yapılaca
ğı ildn olunur. 

(5002/ 2970) 12983 

E usuliyle eksiltmeye konmu§tur. _ 
: 2 - İşbu inşaatın muhammen : 
: keşif bedeli 40,224.75 liradır. E 
: Eksiltme evrakı 2.50 lira muka : 
_ bilinde Ankarad:ı Sümer Bank : 
E Muamelat Şubesinden, İstanbuldaE 
: Sümer Bank Şubesinden ve Kara : 
: bükte Türkiye Demir ve Çelik : 
: Fabrikaları Müessesesinden alı - : 
: nabilir. -
: 4 - Eksiltme 24.6.1940 pazar- E 
_ tesi günü saat 15 te Karalıükte E 
- Türkiye Demir ve Çelik Fabrika-: 
: ları Müessesesinde yapılacaktır. : 
: 5 - İstekliler teklif evrakı : 
: meyanına şimdiye kadar yapmış E 
E oldukları bu kabil işlere, bunların: 
E bedellerine, hangi Bankalarla mu-: 
: amelede bulunduklarına, Ticaret : 
: Odasında kayıtlı olduklarına da- : 
: ir vesikalarını k{lvacaklardır. : 
E İstekli kendisi .yüksek mühen- E 
: dis olmadığı takdirde, teklif ev- E 
- rakı meyanına inşaatın fenni ci- E 
: betlerini deruhte ettiğine dair : 
: bir yüksek müherıdisin imzalı te- : 
- ahhütnamesi bulunacaktır. -
E İstekli teklif evıakı meyanın- S 
E da fenni teşkiHitının kimlerden : 
:; ibaret olduğunu da ayrıca işaret E 
: ve tasrih edecek•ir. E 
: 6 -Muavakkat teminat mik-: 
E tarı 3,025 - liradır. = 
E 7 - Teklif m~ktuplarını havi E 
: zarflar kapalı olarak ihale günü : 
: saat 14 e kadar Karabükte Tür- : 

~============="- E kiye Demir ve Çelik Fabrikaları E 
:: Müessesesi Muamelat Şubesine : 
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Umumı Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

MUeıısese MUdilrU: Nq!t ULUG 

ULUS Baıımevi ANKARA 

makbuz mukabilinde teslim edi- = 
: lecektir. Posta ile gönderilen § 
: tekliflerin nihayet ihale saatin- : 
E den bir sat eveline kadar gelmiş : 

ve zarfların kanuni şekilde kapa- : 
: tılmış olması tazımdır. Postada : 
: vaki olabilecek gecikmelerden : 
: dolayı Müessese mcsuliyet kabul E 
S edemez : 

8 - Bu inıaatı Müessese ta- : 
_ tiplerden dilediğine vermek ve- : 
- yahut münakasayı hükümsüz say-: 
_ makta tamamen serbesttir. 2320 : - -"'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

------- Yeni 
. 

mevsım 
. . 
ıçın --------- KOK KÖMÜRÜ 

§ Satıtlarma başladığımızı sayın müşterilerimize ştı 
§!§ FİYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( asgari bir J 
_ Depoda teslim tonu 24. - lira. 
E: Vehbi Koç ve ortağı; Ulus meydanı. Ankl'l.ra. 'f 
== 3450, 3451,3452. := Ankara Memurlar Kooperatifi; Anafartalar cad 
:E kara. Telefon : 1428. 
E: BilQmum evlere ve kaloriferliklere teslimat yaparız. Sa 
:= peşindir. 
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Eaa.1 
No. 

1134 

948 

950 

951 

952 

953 

1090 

1091 

1092 

Emlak Eytam Bankasından : 
Peıin para ve acık arthnna ile 21- 6 -1~ 

cuma günü sahlacak emlak: 
?ıı{uıcA 

Mevkii ve nevi )oy:rııeP 
EUlk Yukarı fnclrllk mevkii kadııstronun 178 ada 1 
parselinde kayıtlı 7160 M2. bağ yeri D. Şerafettln ba-

71
6..,.... 

tının §arkındadır. 
Hocapa,,a Mah. kadastronun 118 ada 19 parselinde 
kayıtlı 16 M2. arsa (bu arsa Zevk loknntıuıının yanın· 
dakl 6-13 taj No. hı evlerin ortasındadır.) 160·.,... 
Kavaklıderede, kadastronun 1122 ada 26 parselinde 
kııyıtlı 2840 M2. harap bağ (Kavaklıdere yolu Uze
rindedir.) 
Kavaklıd<'rcde kadastronun 1122 ada 36 parselinde 
kayıtlı 1200 M2. tarla (Yukarı Çılganın Uzerlndcdlr.) 
Kavaklıdcrede kadustronun 1122 ada 37 parselinde 
kayıtlı 6520 M2. tarın (Kflcllk J<~ıınt yolunda Çanka.
ya'ya giden <;ılganın tizerin<lcdlr.) 
Kavakhdercde kadastronun 1122 ada 80 parselinde 
kayıtlı 11 O M2. tarla (i:> taj No. lu İsmail ile 76 taj 
No. lu Atiye bağları civarında.dır.) 

Peıin para ve a(ık arthrma ile 25 -6 -19A0 
--~._.--~--~._. __ ........ ____ ~._.--........ __ ~._.--~-

cuma günü sahlacak emlak: 
Maltepe, Zeyrek cad. kadastronun 1182 ada H parse
linde kayıtlı 6ifi M2. nrsn (Yaltırak köprlisU Ue 
ı No. lu parsel arasındadır.) 
Maltepe, Ze;>Tek Cıı.d. kadastronun 1182 ada 15 par
selinde kayıtlı 676 1112. arsa (Yal tırık köprllsü ne 1 

2366
_,..... 

N o. lıı parsel arnııındadır. ı 
:Maltepe, Ze;>Tek cad. lcadastronun 1183 ada 1 parse-
linde kayıtlı 835 M2. arsa (jandarma melctcbl civarın-

29
.,3 ....... da Kuronlar sokağı karşısındadır.) " 

10!13 .Maltcpede, kadastronun lll.10 ada ıs parselinde ka-

, 
110, 

1105 

1152 

yıtlı 500 M2. arsa (Akıncılar ve Onur sokağının bir- .,.... 
leştlği köşede 3 taj No. lu npnrtıman yanındadır.) 1750· 
Maltepe civarı, Çiftlik asfaltı üzerinde 1219 ada 2 par-
selde kayıtlı arsanın 1013 hissede 6SG hissesi (Çiftli· 
ğe giden asfalt ll:r.erlnde tayyare meydanı karşısında-

2744 
...... 

dır. Tıı.manıı 1013 M2. dır.) 
Maltepe civarında, kadnstronun 1219 ada 1 parselin-
de kayıtlı 832 M2. arsa (Çiftliğe giden asfalt Uzerln· 

1
,.1141,-

dekl 2 parsel No. lu arsanın arkasındadır. ı ııou 
Cebeci, Yeni Acun sokak, kadastronun 1825 ada 26 
p:ırııt>llndc kayıtlı arsanın 721 hlsııcd(' 70 hissesi <ta· 
mamı 721 ~12. dır. Üzerinde hls..'!Cdarı n. l\lalımut Ce- sS,..... 
ltılettınln 21 taj No. hı bir evi vardır.) ·; 

l - Yukandn mevkiler! ve mesalınları ya:ı:ılı enıU\k, peşin para ve 
ile satılıktır. url 

t ~ 2 - Art ırmaya lştlrAk ederekler l<'indP, mllhllr kullıı.nnnlr.rın ın r Jtl' 
den tasdik ettirmeleri ve ml\zaycdc sırasında verilen bedel nıukııddC rl 
~I takdirde, taliplerin depozltolarını nlsbet d:ılreslndc te:r.~it cvırme~~ O 

3 - İhale, yukanda gllst€'rlldlğl lizcre, blrlnrl kısım için 21. 6. ıı 
11aıı.t 14 te, ikinci kısım için 2r,. 6. 1940 anlı ı;:ünll .sruıt 14 te bnnkıuı1ı d,.? 
yomındn. yapılacaktır. İsteldllerln o glln depo:ı:lto ıı.kı:csl, hllvlyet dl' 
slka fotoğrafı ile emlAk servisine mUrncnntları. (2746) 
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YENİ SİNEMA 
Bugl,ln bu gece 

TenzllAtıı 2 el program 
GörUnmlyen adam 

aramızda 

kahkaha !ilmi llk defa 
olarıı.k 

Seanslar: 
Saat: 14,30 - 16.30 • 

18,30 ve 21 de 

Fiyatlar: loca 160, bal

IEon 83, salon 20 kuruaı 

HALK SINEMASI SUS 
Buglln bu gece iki film 

birden 
1 - Mıı!ıkQmlar kanunu 
2 - Yıkılan zından 

Seanslar: 14 30 - 16.30 -
18.30 - 21 de 

Fiyatlar : Balkon M 
Salon 20 Kr. 

Saat 12.15 de ucuz 
matlne 

Kaçak korsanlar 
Cebeci Yenidoğan 

Toıru.ııpqa tUrk filmi 


