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ransız delegasyonu görüştü ve döndü 
ernden gelen bir habere göre 

uhasematın bugün veya 

rın kesilmesi muhtemel 
..... • ·i· • ' . • • ~' • • • 

İspanya vasıtasiyle İtalyan 
etinden de mütareke talep etti 

Bordeaux, 20 a.a. - Fransız radyo-
su, mütarcıte: murahhaslarının cenubt Alman nert un-
Er•naa'dan bir hava meydanından aurlanmn &1rdtk· lerl haber vert-
kalkan bir tayyare ile hareket etmit len Lyon'un, •<>-
olduklarını bildirmektedir. Murah· nuna kadar mu-

kavemet edecek 
hasları götüren tayyarenin kanadlan olan Toulon'un 
altında uzaktan gödlkebilecek beyu 

1 
vazfyetıerlDl g!Sı-

renkte hususi işaret vardır. tertr harta 

Ketumiyet '""'"''"'''''"''''"' 
111111111111111111111111 Bordeaux, 20 a.a. - Bu sabahki 1 

franıız radyosu, alınanlarla görilıecek 1 
olan fransız degelerinin isimleri hak
kında büyük bir ketumiyet muhafua 
edildiğini bildirmektedir. 

Elindeki bUtün vasıtalarla 

Bu radyonun spikeri ıunları ilin 
etmittir: 

''- Mil%akerat hakkında tabii ola
rak tam bir ketumiyet muhafua edil
mesi icabeder. Bunun neticesi olarak, 
gerek 1elAhiyettar murahhasların i
ıimleri, gerek içtimaın mahal ve tari-ı 
hi halka bildirilmiyecektir. Bunlar 
bildirildiği .saman dahi, herke• ıükQt 
ve ıüktinet içinde mllukeratın batla
maıını beklemelidir." 

F rann~ mıırahha lıeyeti 
Londra, 20 a.a. - Mütareke ,eraitl-

ni almak üzere Almanya tarafından 
tayin edilen tehre gitmekte olan fran
sız murahhasları ıunlardır: 

Hariciye nazırı Baudouin, Orgene
ral Hutzinger, büyük elçi Leon Noel. 

Almanytlda alınan tertibat 
Berlin, 20 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Franaız bükümeti, mütareke mu

kaddemati için tayin ettiği murahhas
larının isimlerini alman hükümetine 
bildinnittir. Bu murahhaılar, Qrgene
ral Huntziger, büyük elçi Noel, Vis 
amiral Leluc ve hava generali Berge-

, ~onv ~ -ncı '•vlad11 ı 

.. 

Toulon mevki kumandanı 
şehri müdafaa edecek 

Alman ileri unsurl rı lyon'e girdiler 
Frınsa'dı muhırebe cfeyım ediyor 

Toulon ıehrinden bir görüniif 
Bordeaux, 20 a.a. - Bu sabah, franıız radyosu, alman ileri unsurlarının 

Lyon ıehrini iıgal ettiklerini bildirmiı ve bu ileri unsurların arkasından 
daha kesif kuvetler gelmekte olduğunu ilive etmittir. 

Amerika tarihinde 
ilk· defa, olarak 

Bir koalisyon 
kabinesi kuruldu 

Cumhuriyetçi muhaliflerden 

Stimson harbiye, Albay Knox 
bahriye nezaretine getirildiler 

B. Hull ini iraf~lları ılddelle tenkit etll 
Amerika R. C. A. radyosunun dün akf&Jll aaat 22 de "Nnlili Wr _..._ 

re .-öre .Amerika'da efkar lnsilt-. Ye harp lehine bir cereyan almala 
baılamqbr. Amerika'da ilk defa olarak cümhuriyetçiler hlıklwatte 
DMTki almaktadırlar. Cümhuriyetçiler, efklrr Aılclo - Sabon, aisum 
lehinde bazırlamaia çabtmaktadırlar. Neteldm daha seçea s11a 
"Amerika harbe sirmelidir" diye beyanatta bulunan Ye baııua -ıcil~ 
sebeplerini izalı eden Stimaon, hükümette mnki almqbr. 

Dtter taraftan Amerika hariciye nazı. 
n Cordell Hull Harvard UDlveraiteılnde 
bir nutuk aöylfyerek Birletlk Amerlk&'nın 
Dazf tehlikesine kar§l mücadele etmek 
mecburiyetinde olduawıu i&ah etmtıttr. 

Bu husuata Aııadolu Ajan11na &18'1daki 
haberler gelmiıtfr: 

B. Ruzuelt'in tqebbüaleri 
Vqlngt.on, 20 LL - B. Ru:svelt, bir 

koalllıyon k&blDeal tetkut lçlD tqebbüa
lerde buluıunaktadır. B. Ru:svelt, son rel
alcUmbur intihabatında cUmhuriyetÇllerln 
Udncl relılite namzet gösterdikleri mira
lay Frank Knox'un bahriye nezaretine, B. 
Stlmııon'un da harbiye nezaretine tayinle
rini bugiln Ayan mecliılne teklif etmtıttr. 
B. Stlmeon, Hoover'ln cl\ınhurretııllğl za. 
nwwıdaki cümhurtyetçiler bttlrilmetlııde 
ıwarlılc 7&PJIUltL 

Koaliqon h6btai lıaral4• 
Londra radyoıru Aba.ha karıı yapblı 

nefJiyatında Amerfka'mn tarihinde fiil de
fa olarak cümhurrelıt B. Ruzvelt'ID koa • 
llsyon kabtnealnl kurdutunu ve bahriye 
nezaretine albay Knox•un, harbiye nezare
tine de B. Henrt Stımson'un getlrllmtı ol
duklıı.nnı s6ylemtııtır. İki nazır da cUmhu
rty~tçl muhalif partiye mensupturlar. 

Londra radyosunda bu mesele hakkın
da tefsirlerde bulunan bir amerikan gaze
tecisi, franmzlara hitap ederek kendileri
nin Amerlka'da ıso milyon dostları bulun
duğunu da UA.ve etmııtır. 

Yeni nazırlar aatlalıat yemiıai 
ettiler 

Filadelfiya, 20 a.a. - Climhuriyet partl
ıi reiıi John Hamilton. Stimson ve 
Knox'un timdi reiaic14mbm'a aadatrat ,.... 
mini ettiklerini ve bundan böyle ona söre 
konupcak ve hareket edeceklerini beyan 
eylemiı ve ıuna ilbe etmiıtir: Kno:ır ve 
Stimson'un, Avrupa iılerine müdahale U'· ı 

r Sonu 5. iner uyfad• ) . MaTetal Petain 

Mareşal Petain radyo ile Fransız 

milletine verdiği nutukta dedi kj : 
_Fransız radyosunun verdiği mütem- ,--

mım malfimata göre, şehirde sük(in 

hüküm sürmektedir ve halkı tam ve- 1Alman ordusu nezdinde 22 1 k• d 
karını muhafazaya davet için, Rhone - '"' sene eve 1 n en 
~~111e~i prefesi, Lyon kardinali ve ma· p • f• f 

1 1 imzas:d~::d:i~ ~~~n=:~e~~o::~ arısın men aat er • • • 
muııu·~orılon miiJalaan a. Chlappe tarafından daha az kuveth ıdık 

Bordeaux, 20 a.a. - Fransız rady~ 
sunun bildirdiğine göre, Toulon ınev· 
ki kumandanı amiral, ıehre hücum e
dilh se tehrin elde m.wcut bütiln 9811-
talarla müdafaa edileceğini bir beyan
name ile il&n etmittir. 

Franatlda harp devam ediyor 

Londra, 20 a.a. - Alman radyosu, 
Fransa'da harbin devam ettiğini bil· 
diriyor. Fransız kabinesi hası, silah· 
ları terk etmekte tamamen müttefik 
değildirler. 

Frarua'da alarm 
Bordeaux, 20 a.a. - Bu sabah saat 

6/30 dan saat 7 /15 e kadar Franaa'nın 
cenubu garbt mıntakasında hava bil· 
cumuna kartı alarm ifateti verilmit
tir. 

lıviçre'ye Utica eden lrannz 
muhacirleri 

Montreux, 20 aa.. - Son iki gUn 
zarfında Jura"'larda İıviçre hududu 
boyunca büyük faaliyet kaydedilmit

General V eygand ue delqeler tir. Kadın, ihtiyar, çocuk, bir çok 

tll'auwla Umi •~•n B. Beaıuloin (Sona ı. lam A7/aü > 

temsil olunacak 

Eıki Pati. polia müJürii B. 
Jean Clıiappe 

(Yuıa ' ;""'uy/ad•) 

Ayni zamanda daha az dostlanmız, daha 
az ordmnuz, daha az müttefiklerimiz vardı, 

Mağlublyellmlzln sebebi tıte budur 
Bordeaux, 20 a.a. - Marepl Petain. ı 

bugUn öğle üzeri, franaıa milletine hi-

taben bir nutuk aay1emi1ti~. .. • Bordeaux dün dört defa 
Marepl, eveli, franaız hükumetinın 

muha~tın lıceıilmeıini tale~ eım:e- bombardıman edildi 
si netıcesıni veren ukert hadıselerın 
bir tablosunu çizmit ve demiıtir ki: 

.. _ Bu kararı, kalbim aızlıyaralıc al
dun. Fakat ukert vaziyet, beni buna 
mecbur etti. 13 hazirandanberi, bir 
mütareke talep etmek gayrikabili iç
tinap bulunuyordu. 

Marepl Petain, bundan sonra 1917· 
1918 de ve bugün Fransa'da elde bulu
nan lıcuvetler arasında bir mulıcayeae 

1 

yapmıı ve 1öyle demi1tir: 

Fransız hükOmetl 
ıehri lerkeHI 

Buna sebep şehrin fazlq 
tahribini önlemektir 

(Yuıa s iaoi UTIMI•) 

1 mayıs 1917 tarihinde. öldüriicU Uç 
ı harp seneliııe ntmen, f ranaız ordusu 

1 (loııu S. iııci aq1.-, .............................. .. 
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G~miıten geleceğe örnekler 

Silô lı millet 
Yazan: Tümgeneral Baki VANDEMIR 

Bir elinde insanlık ve med.eniyet 1 kın silfıhlı milleti görürsünüz ... Onla
çırağı, öte elinde bu çırağı söndürmek J rı tanımıyan millet söylemiyen anane 
istiyecekleri yok eden silahı ile bü- var mı?... . 
yUk bir millet akını; Orta Asya ku- Fransa' da Şalon ovalarında gene 
rakhğından Fırat ve Dicle'nin yeşil türkten olan (Alanlar, Gotlar) olma
au boylarına göçüyor ... Kolunda ku • saydı Aetiyus'un meydanı serbest bul
vet, kafasında kudret, yüreğinde te • ması mümkün miydi? .• Netekim Ro
miz kanının coşkunluğundan doğan ma gene boyun eğmedi mi?.. Çapul, 
eşsiz tükenmez ctiret taşıyan bu bit- zafer mestliği, tedbirııizlik nihayet 
yük mi1let (Türk Sumer milleti) dir... gaflet ve ihmal olmasaydı Orlean bas-

Biliyoruz İsa'nın doğumundan beş kınına Şalon çekilmesine uğranır mı 
bin belki daha çok binlerce yıl önce idi? Attita ölüyor türk ölüyor mu? ..• 
medeniyet ve kuvet dehalariyle birlik- Hayır: Avarlar, Oğuzlar, Peçenekler, 
te orta Asya insan akınlarından ko - Hazarlar, Macarlar ve hatta Bulgarlar 
pan bu millet (silahlı türk milleti) kimin evlatlarıdır? 
dir... Onlar da silahlı millet oldukları 

Silahlı milletin göçtüğü yerlerde gUn varoldular ..• Defne dalları, altın 

kurduğu medeniyet, sanat ışıkları fış· bastonlar, çıtkırıldım insanlarla de· 
kırtıyor ... O sanat ki ııervet doğur}! - ğiştikleri gün erimeğe başladılar ... 
yor; o m::dcniyct ki gö.ı kamaştırı - Yürüyünüz ... Tarihin seyriyle be-
yor .. Kendinde olmıyanlara hasret, nimle geliniz ... Timuçin - Cengiz - ge-
haset uyandırıyor •.. Plaçka, ganimet, liyor •. Türk Mogol orduları geliyor, 
aç karnı doyurmak için salmak saldır- taçlar tahtlar devriliyor .. Bütün Av
mak isti yen komşular; hazıra konmak rupa boyun eğiyor ... Gene aynı dert
sevdasiyle yanıp tutuşan barbarlar o le ... Cengiz oğullarının ufulü ... Fakat 
büyük ve birlik halindeki türk alemi- türk yaşıyor... Bir elinde sanat ve 
nin dört bucağına saldırıyorlar ... Si - medeniyet çırağı, öte elinde türkün 
Jahlı millet ı. .. Türk Sümer milleti 1... istildal silfilıı Selçuk oğullarının si
Tam iki bin yıl bir elinde medeniyet lfilılı milleti yükseliyor... Anadolu 
çırağı öte elinde kahramanlık ııilahı... yaylalarındaki türk nağraları bütlin 

ihraç lisansı alcbilecek 
yeni maddeler 

Ticaret Vekaletinden tebliğ edil. 
miştir: 

Yabancı ülkelere ihraç edilecek 
mahsulat ve mamulatın lisansa tabi 
tutulması hakkındaki 2/ 13477 sayılı 

kararnamenin tatbikına mütedair tfi
limatnamenin ikinci listesine gümrük 
tArifesinin 233 numaralı pozisyonuna 
giren tııgala yağı ve tortusu ve tarife
nin 409 numaralı pozisyonuna giren 
keten ve kendir elyafı ilave edildiğin
den bu maddelere lisans verileceği bil-
dirilir. ( a.a.) 

B. Rahmi Apak'ın 
Adapaıannda konferansı 

Adapazar, 20 a.a. - Tekirdağ me -
busu Rahmi Apak, vilayetimiz mebus
larından Ali Dikmen'le beraber şehri
mize gelmiş ve Halkevi salonunda bir 
konferans vermiştir. Hatip bu konfe
ransında bugünkü dünya hadiselerini 
ve bu hadise karşısında bizim duru
mumuzu izah etmiş ve milli birliğimi
zin esasları ve bu birlikle milli şefi
mizin etrafında nasıl toplanmış bir 
varlık olduğumuzu beliğ bir şekilde 
anlatmıştır. 

Camhk tüneli bitti 

Paraşütçülere dair 

bir konferans 
Maraş, 20 a.a. - Alay subaylarımız

dan ytizbaşı Cemal, Halkevi salonunu 
dolduran ytizlerce memur, ııubay ve 
münevver bir kütle karşısında, hava 
taarruzu, paraşütle inmelere karşı ted 
bir ve onların imhası hakkında çok 
değerli bir konferanıı vermiştir. 

Bu konferans bugün halki için tek
rar verilecektir. 

İzmif'fe Af afü1k günü kullandı 
İzmit, 20 a.a. - İzmitliler dün Ebe

di Şefimiz Atatürk'ün buraya ilk ge
lişlerinin 19 uncu yıldönümünü te
zahüratla kutlamışlardır. Bu miinase
betle şehir bayraklarla süslenmiş ve 
saat 17.30 da villiyet konağı bahçesin
de Atatilrk'ün on dokuz yıl önce İz
mit'teki tarihi nutku söyledikleri yer
de vali, komutanlarımız, cümhuriyet 
halk partisi müfettişi, parti, Halkevi, 
belediye başkan ve mensupları, daire 
müdür ve memurları ile İzmit halkı 
toplanmıştır. Merasime istiklal marşı 
ile başlanmış ve bir dakika sükut edi
lerek Ebedi Şefimizin hatırası tbiz 
olunduktan sonra İzmit'i şereflendir
dikleri günlere ait hatıralar anılmış 
ve burada söy ledikleri nutukları tek
rarlanmıştır. Bu merasimi müteakip 
Halkevi tarafından bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Yılmaz ve asker benliğiyle, ülküsün- Avrupa'yı titretiyor •.. Haçlı ordula - İzmir, 20 a.a. - Kuşadası civarın· 
den ta§maz birliğiyle kayalar gibi riyle, Mısır islfım halifesi Gaudefrois daki çamlık tünelinin inşaatı ikmal e- Devlete ait müesse5elerde çalııan 
karşı koyuyor... de Bouillon'larla türkler aleyhine it- dilmiş ve yeni tünelde yolcu ve mar- mütekaitlerin tekaüt maaşları 

Sümer'in barbarlarla boğuşması ve 
~af eri tam lki bin yıl aUrUyor: ona 
.ürkten başka bir örnek gösterin! •• E
erlerine bakın; büyüklüğUnU göriln !. 

tifak yaparken Gerbuğalar, Kılıçara- şandiz katarları geçmeğe başlamıştır. Sermaye::;inin en az yarısı devlete 
ı ] Al 1 1 b "ki · Bir buçuk milyon liraya malolan tü-an ar, pars an ar aşına geçtı erı ait olan müesseselerle mcmumiriyet 
büyük ııilahlı milletle varlıklar yara- nelin açılma resmi ay sonuna doğru derece ve aylıkları kanunla tesbit edil. 
tıyor... yapılcaktır. miş olan müesseselerde vazife alan 

Selçuk'un aanat ve medeniyetini mi mUtekaitlerin tekatit maaşları hakkın-

ı Dış ticaretimizdeki 

Mayıs ayındaki ihracatıJJl 

12. 140.000 lirayı ithalatı 
9. 104.000 lirayı buldu 

• ".r:icaret vekfileti konjonktür bülteninin 
6 mcı nüshasındaki rakamlara nazaran 
mayıs ayındaki ihracatımız 12.140.000 li
ra ve ithalatımız da 9.104.000 lirayı bul
muştur. Bu vaziyete nazaran ihracatımız 

1931 aenesi.ndenberi mayıs aylarında kay. 
dedilcn ihracatın en yüksek rakammı bul
muş ve ithnlitımı:ı ise henilz geçen sene
lerin yüksek rakamlarına varmamakla be
raber harbin başladığı ilk sekiz aydanberi 
ayda vasati olarak 6 milyon lira civarında 
olan ithallitımız % 50 aı;arak bu devrenin 
en yüksek rnkıımıru bulmuş ve hattfi son 
on beş sene zarfında en ~Uçük dıı; ticarcıt 
mübalielelerinin kaydedildil:i 1933 - 1936 
aenclerinin mııyu; aylarındaki ithalatı da 
tecavüz etmişti r. 

ihracat : 

Mayıs ayındaki ihracatımızın takriben 
% 90 runı temsil eden muhtelif mahsulle
rimizden bui;"<i ıı.y, arpa, fasulye gibi hubu
bat ve bo.kliyat lhracaumızm % 19 unu, 
fındık, üzüm, incir ve emsali meyvalar 
% 18 ini, tütün % 13 ünü, pamuk, keten, 
tiftik ve sıı.jr mensucat ham maddeleri % 
12 sini, madenler % 8 ini, Y'Umurta ve ba.. 
!ıklar % 7 s!ni, zeytin ve zeytinyağı ~,. 5 
ini, palamut ve hu15sası % 4 ünü ve deri
ler de % 3 ünü teı;kil etmi~tir. 

Maddeler itibariyle ihracatımız 
(L. L . 1000) 

Maddeler 

Yiyecek v~ 
içecekler : 

Mayı& 

1939 
Nisan 
1940 

Mayıs 
1940 

Fındık, fıstık 4()8 ~ 

Balıklar 122 410 

Yumurta 492 361 

Ham maddeler : 
Kendir, koza 66 436 
Pamuk 526 329 
Yiln 461 78 
Tiftik 689 83 
Madenler 1 312 348 
Deriler 594 zso 
Palamut ve 
Hülbası 282 110 
Diğer 2 167 1 766 

YekQn 10 460 10 037 

Yukarıdaki mukayeseli rak ,. 
kikinden mayıs ayı ihracatındll F 
ki§afm b ilhassa buğday, fmdtk• 
tinyağı, pamuk ve palamut " 
tevellüt ettifi görülmektedir. ~~ 
racııt miktar lan da geçen sene"• 
rakamlariyle mukayese edilince: 
racatmm 500 tondan 33.000 toıı'ı 
450 tondan 3.200 tona, zeytin tP 
tondan 1.200 tona, balıkların ı . 
6.700 tona çıktığı ve pamuk ile 
ihracat kıymetinde görülen teJ• 
yalnız fiyatların yükselmiş 

ileri geldiği anlaşılmaktadır. J:tf 

İhracatımızın memleketlere F · 
ıı bir ay evelki rakamlarla 
lince İtalya ve müttefik devletle!' 

Fakat bir an geliyor ki büytlyen 
lilkenin idaresinı: nfunertler karışıyor. 
Türk olmıyanlar ordu içine katışıyor. 
Çelik silah yerine altın bastonlar; aa
nat ve asker ruhlu insanlar yerine 
züppe türediler; vatanseverler ye -
rine yalnız menfaatseverler ürüyor •• 
Ordu, gençlik, yurt müdafaası kaygı
ları yerine güliıtanlarda l§iii1retler 
zevkUaafalar, riya ve tekapular revaç 
buluyor .•. büyük ailahlı millet bu ya
bancı tUredilerin, melek maskeli zeba· 
nilerin kemirici ve yıkıcı sulh perile
!'inin uyuşturucu sademelerl altında 
yavaı yavq eriyor •.. Fakat ölmüyor ... 
Kurduğu me<ieniyet milletten millete 
üreyip yayılırken düşen SUmer sildhı
nı gene Orta Aaya kuraklığından gö
çfip gelen (Eti) milleti yerden ka~dı
rıyor; bir elinde sanat ve medenıyet 
çırağı öte elinde kuvet ve kudret si
lllıı binlerce yıl yaşatıyor. 

görmek istiyorsunuz? Anadolu içle. A b" k da ne §ekilde muamele yapılacağı Ma-
rindeki yüksek göz kamaıtırıcı ölmez CI I,. ayıp liye Vekaletince teslıit edilmiştir. Ve-

Tütün 1 836 1 746 ı 607 

rinfn gerilemesine mukabil Ba . 
manra ve Amerika B. D. nin ııı 
artmıı olduğu mUı;ahede edilınet'~ 
YIS ayında da birinci ınrada gel~ 
nın ıilir.acatımızilaki hissesinin fl 
% 23 e mfittcfik devletlerin ~ . 
19 a düıtutU ve buna mvı.al>U V il' Zeytinyafı 236 1 168 486 

eserlerine bakınız ..• Selçukun silahlı Ankara elektrik şirketi miidürü Bay kalet bu kabil müesseseleri ayrı iki 
milletini mi görmek istiyorsunuz 60 Osman Nuri Göver'in eşi, İzmir'de Ay- cetvel halinde alakalılara yollamı~tır. 

% 8 den 17 ye, Almanyruım ~ ddl L, ,ili 
ve Amerika B. D. nin de ~ 9 -~di 

Hububat ?16 992 2 153 
Bakliyat 156 692 168 

Büyük silahtı Eti tUrk milleti ..• E
serlerine bakın: Hatusaslar, Piteriya
lar, Kargamışlar, Kültepeler ... BütUn 
Anadolu yaylaları, türk gücüntin türk 
birliğinin azamet ve haşmetini göste
recek zenginliktedir. Buna binlerce 
yıllık türkten başka örnek gösterin 1. 

Mıaır'ı mı ? Finike yi mi ? Yunan'ı 
mı, Aaur'ı mı, Roma'yı mı • Bi1ans'ı 
mı göstereceksiniz? Sümer ve Eti, lcu
vet ve medeniyette onların da üstadı
dırlar. Arkeoloji milzelerine bakın 1 
Alem ilminin yığınlar dolduran yeni 
eserlerine bakın!.. Büyük ailShlı Eti 
milletini bütün heybetiyle görürııil -
nilz! .. 

bin erle 200 bin kişiyi yok eden Ma- d f d B R G ,. k Vekalet, bu gibi dairelerde ça11§CU1 
ın eşra ın an . agıp ermen ın ı- ti k.ai 

1 
• k .. 

lazkirt meydan muharebesini incele- zı, B. M. M. reis vekili Dr. Mazhar ~ te f tker1~nd te. aut maaşlarının tah
yin r... G ,. k d . h t B k sısat ev a u esız veya nısıf olarak 
Lakin yine aynı hastalık: gençlik ae- m::U:7a~~nda~r ;;1

1

51 ~~rm!'ina~a~s: v
1
erilmt esi lazım geldiğini karar altına 

f hat k ·-· l"k d "B N b a·· d .. h t amışır. a ve can ayguauna, yıgıt ı mcs- eşı ayan ev are ruver un aya a 

Damga resmine tabi olmıyan 
balo, müsamere ve temsiller 

kenete; uyanıklık gaflete dönmeğe gözlerini kapamıştır. Cenazesi bugün 
başladı mı ? .. Silahlı millet parçala- Kavaklıderede.ki evinden kaldırılıp öğ
nıyor ..• Ölüyor mu ? Bayır .• Av- le namazı Hacı Bayram camisinde kı
rupa'ya aşan Oğuz boyundan Osman- lınacaktır. B. Göver'irı ve Germen aile-
oğulları, Aaya'ya parlıyan Barlas bo- ııinin acısını payhışırız. Maliye VekSieti, aldığı yeni bir ka-
yundan Timuroğullan yeniden silahlı rar ile menafii umumiyeye hadim cc-
milleti kuruyorlar. miyetlerle, C. H. Pairti:ii'nin bir kolu 

Yır • . • olan Halkevlerinin verecekleri balo, Sırp aındıkları, Kosovalar, Siliatre -
ler, Nikbolular, Varnalar . . . Sillhh Biliyorsunuz: henilz dünkü tarih .. müsamere, temsil ve 'lenzeri eğlence .-
milletin birer kudret zaferleri bir • Akıllı gecinen fitne ocakları : Ebedl tere ait biletlerle dilvetiyeler ve ilan
lik, kuvet, kudret sembolleri olarak 81_ ve Milli Şefleriyle kükriyen Türk si- ların mikdar ve zamanla mukayyet ol
raya diziliyor. lahlı milletini hasım dünyasiyle bir .: maksızın damga resminden muaf ol -

tikte arkadan vurmak isterken diyor - duğunu alakalılara bildirmiştir. 
İstanbul •• Türk'Un incisi .. Dünya tardı ki : milyonlarca müttefikimiz 

coğrafyasının kilidi .•• İııtanbul Bi - varken başaramadığımız bir harbı bu -
zans'ın dejenere elinden biricik layikı gün silahsız bırakılan bir avuç Türk'le 
Türk silahlı milletine, ebedi sahibine tek ba§ına nasıl başarabilirsiniz ? Ne 
geçiyor, ıil~lı millet Ortaçağ'ı kat>,! - yazık ki onlar Türk'ü ve silahlı mil -
tıyor. !eti bilmiyorlardı ••. Bilmiyorlardı ki 

Çaldıranlar, Mııırfar, Muhaçlar, küçücük bir paket dinamit, muazzam 
Nemseler hep yine o silahlı milletin beton binaları bir saniyede berhava et
yolu önünde birer birer boyun eğiyor· meğe yeter ı . . . İşte Türk böyle bir 
Jar •. Avrupa kaleleri kapılarına (Rab- dinamitti ve dinamittir • • • Ondan 
hım, sen bizi gökUn ve Türkün afetin- sonra biliyorsunuz : dinamit patladı, 
den sakla • • . ) diye yazdıran yine o hasım dünyası yere serildi ... İstikUU 
büyük sil~lı millet • . • harbiyle Türk CUmhuriyeti ile parıl 

LA.kin ne oldu ? Dünya rönesansta parıl parlıyan silahlı milletin bugünkil 
harıl harıl yükselirken Pasarofça'dan tarihi yükseldi ••• 
başlıyan düşüı bu ıilılhlı -milleti geri Yine bir elinde istiklal ve medeniyet 
sürüyor. Silahlı milleti bir taraftan çırağı, öte etinde kuvet ve kudret si • 

lsabey camii 

İzmir, 20 a.a. - Selçuk'taki İsabey 
camiinin restorasyonu bitmiş ve cami 
büttin ihti§amı ile meydana çıkarıl
mıştır. 

Mevlud 
22. 6. 940 yarınki cumartesi günü sa

at 3,30 da Zincirli camiinde merhum 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti mils -
teşarı Adil Okuldaı'ın mevlildü var -
dır. Dostlarının ve kendisini sevenle
rin teşrifi rica olunur. 

Lakin gene dört tarafın uyuşturucu 
aı:ıdemeleri altında. kemirici sulh peri- hasım dünyası diğer taraftan ııaray be- 15.hı yine ayni Şeflerin elinde ayni si-

·1 k lası esir etmcğe çalışıyor. Şeref sil~- Hihlı millet hazır duruyor .•• Evlenme töreni 
]nrmin gevşetici telkinleri ı e oca 
imparatorluk göçmeğe başlıyor t.. A- !arının parladığı harp alanlarında bol Parola şudur : 

bol Türk kanı akarken Snadabatların, - Millt Şef'ln, htiklbnetin, Bilyilk 
ıur'un, Mısır'ın, garp komşularının a-

• .. ediyor Lale bahçelerinin, Boğaziçi mehtapla- Millet Me<:lisi'nin etrafında bir vucut 
mansız ellerıyle gune, &urup . ·• rının kuytulukları içerisint1en ııafahat halinde hazır ( ailahlı millet ) 1 

Gazetemizin Tarsus Bo.yll Tahir Altın· 
oluk ile Bayan Vahide Ioın'ın evlenme tö
reni dUn Tareusta icra edUml§tir. Tara
feyne aaadet dileriz. 

Mesut bir düğün 
Fakat ölüyor mu? .. H~y~r •.• T~r~ me- kahkahaları yükseliyor .•. Sanat çıra- - Ak alınla yaşamak, eğemen yap.
şales~. ~Urk .silfilı~ An~ 0 tu [ai a. a~ın: ğı, kaplumbağa sırtlarına, kuvet ıilahı mak için yediden yetmişe kadar bütiin 
da Fırıglerın, 1:ı?lerın, s ıt er~' a afyon çubuklarına anberbulara yer varlığiyle ganlı şerefli ölüme güvenle 
dalarda, Akdenı.z de Akaları?, nos- veriyor .•. Kokmuş Halifelerin defne hazır ( büyük millet ) • • • eümhuriyet gazetesi yazı telert mUdUrü 
tarın, Mikeenlerın ve Avrupa ya taşan dall . l • T aakalladyle silalü bo1 - Dinamit gibi sessiz ve fakat bir arkada,ınuz B. Feridun Osman Mentt>oe-
Et ·• ı..1 • r de yükseliyor! arıy e, ıncı ı oğlu tle B. Mahmut Şeretli kızı Bedriye 

rus,. erın e ın . . .... kafaları, çökmilş vezirlerin ıulanmış anda ateşlenince yıldırımlar yaratan şere!ll'nln evlenmeleri mUnasebctıyle dUn 
Silahlı milletler .. bır el~n.de sanat beyinleri önUnde nihayet Osmanlı im- hazır ( silahlı millet ) . • , ı ak§am İstanbul'd.11. Tokatlıyan salonle.nnda 

Çırağı, öte elinde kuvet sılahı Avru- paratorlug~u da mukadderatını bulu • SiM.hlı Ti1rk milleti; sana yalnız is- samı elmyetnıblrktodplankltı yapılmadaı,tır. Genc;aadevllt· 
· ·· k b 1 . er ur u arı yuv uzun s e -pa'ya dört bucaktan men tur oy a- yor •.. Fakat Türk ölüyor mu ? Ha • tıklat yara§ır ! . . . ıer dileriz. 

rı sanat çırağından medeniyet ııığını, 

Üzüm, incir 197 829 847 çı:Ktı;. ıörülmektedir. 'dı 

~~ 
,, t Memleketler itibariyle dhracatırnu 

(Niıbl rakkamlar %) 

Seneler 

1938 
1939 

Almanya 

42,9 
37,3 

İtalya 

10,0 
10,0 

İngiltere 
Fransa 

6,7 
10,1 

Amerika 
B. D. 

12,3 
14,3 

Balkanlaf 

4,7 
3,7 

194-0 
1 1,7 14,8 M,2 14,1 4,9 

1I 3,1 33,2 22,2 3,6 17,6 
ili 11,6 24,3 23,1 14,3 8;2 
iV 5,6 34,9 24,3 9,2 7,8 
v 14,1 22,8 18,5 11,9 16,6 1. 

İta.lyaya yapılan 2,8 milyon ihracattan tlin, Çekoslovaiya'ya 14-0 bin ıi 
takriben 640 bin lirasını pamuk, 540 bin ve fmdrk fçi ile 140 bin liralık~ 
lirasını tütiln, 390 bin lirasını balık, 380 mu ve ıuaam, Arjantin'e 125 
bin lirasını arpa, 230 bin lirasını yumurta zeytinyağı ihraç edilerek t~ 
ve 150 bin lirasını da tiftjk t~il etmiş- tir. 
tir. Almanya'ya yapılan 1,7 milyon liralık 
ihracattan 1,1 milyon lirasını fmdık, 350 ithalat : 

' bin lirasını tütün, 100 bin lirasını yağlı to
humlar ve küsbeler, ve 70 bin lirasını da 
zeytinyağı teşkil etmiıtir. Amerika B. D. 
ne yapılan 1,5 milyon liralık ihracattan 
550 bin lirasını bakır ve krom, 420 bin li
rasını tütün, 120 bin lirasını av derileri, 
120 bin lirasını fındık ve fıstıklar, 60 bin 
lirasını haşhaş tohumu, 40 bin lirasını ku
zu ve koyun derDerl ve 4-0 bin lirasını da 
palamut teşkil etmiştir. İngiltere'ye ya
pılan 1,4 milyon liralık ihracattan 500 bin 
liraımı fmddc ve üzüm, 250 bin lirasını af. 
yon, 160 bin lirasını yumurta, 130 bin li
rasını palamut ve hülbıı.sı, 100 bin lirası

nı kendir ve keten, 90 bin lirasını av de
rileri ve 70 bin lirasını da tiftik te:;'kil et
miştir. Yunanistan'a yapılan 1,3 milyon 
liralık ihracatın % 815 sını buğday te$kll 
etmiotir. Fransa'ya yapılan 800 bin liralık 
ihracattan 320 bin lirasını krom, 180 bin 
lirasmı kendir, 120 bin linmnı fındık ve 
ilzüm ve 100 bin lirasını fasulye teakil et
mlştlr. Romanya'ya yapılan 600 bin liralık 
ihracattan 200 bin lirasını pamuk, 110 bin 
Uruını pamuk iplikleri, 100 bin lirasını 

sanayide kullanılan balık yağlan, 70 bin 
llraımı palamut ve hillbası, 35 bin lirasını 
susam ve miltebaklslnl de uskumru, zey
tin, balmumu gibi maddeler teşkil etmit
tir. Diğer memleketlere yapılan ıevkiya
tm kıymeti 2 milyon lirayı bulmua ve bu
ow:ı. takriben nısfı da İspanya'ya 460 bin 
ltralık buğday, Mısır'a 210 bin llralrk t!l-

Mayıs ayındaki ithalltımızSS' ~ 
temsil eden muhtelif maddele e 
cat ve mcn&uce.t ham maddde~ 
makineler, da.kik illetler ve 
lan '7o 15 ini, demir ve diğer ~ 
mamQlatı % 13 ünU, mayi ınalı f 
linü, tıbbi ve kimyevi maddele:! fi 
gıda ma.dtlele~i % 9 unu, ka~rtff 
Ultı % 3 Unil, llstik mamQlit 
balar % 3 ünü, camlar ve ~j.ıı t 
% 2 sini, deriler ve deri maınO 'O 
sini te~il etmi~tir. / ~-

Maddeler itibariyle itb•Ii tııı 
(T. L. 1000) 

..,,·~ 
Mayıı A~ 

1939 ıg.fD 
Maddeler 

İstihsal vaırtaları 
Makineler 3 006 
Demir 
ve çelik 3 105 
Diğer madenler 
ve mamtllitı 
Nakil 
vasıtalan 

Çimento, 

725 

732 

tuğla v. ı. 313 
İstihlS;k maddeleri 
Giyim : 

çelik silahından kuvet sembolünü alı
yorlar .•. 11111111111111111111111111111111111 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mensucat 
(pamuk-ylin) 1 531 
İplikler 
(pamuk-yün) 706 
Merinos, &evyot 51 
Hazır ~ya v.ı. 339 
Deriler 363 

Roma: Etrüsklerin şakirdidir ... İ
talyan müzelerine göz atın: otanik 
tarih sayfalarını karıştırın; Roma'ya 
ilk hm veren Tarquiniyus'un ilikle· 
rindeki kanm kqveti nereden aldığını 
bulursunuz ..• Mal Etrüsk'ündür •.. Ör
nek bu silahlı türk milletinindir. 

Silah yerine defne dalı ... Uyanıklık 
yerine gaflet 1 •• Ahlak yerine zillet ve 
riya, coıkun gençlik yerine mis~in ve 
rahatına düşkün yığınlar türedikçe 
silahtı millet husufa doğru gidiyor ... 
Fakat şarktan gene türk güneşi do -
ğuyor! .• 

Orta Asya'nın Hun boyları yurdun
dan bir elinde sanat ve medeniyet çı
rağı öte elinde kuvet ve çelik silfihı 
gene yüz yıllarca Orta Asya'dan co
§Uyor Avrupa'ya doğru uzanıyor Ural 
eteklerinden türlü adlarla bütün Av
rupayı dolaşıyor ... Silahlı millet: türk 
- Hun imparatorluğu sanat, medeni· 
yet, silah ve her şeyiyle türk olan bu 
büyük silahlı millet asırlar işletiyor. 
Efsaneler doğurtuy . Rua 'lar. Mun. 
cuk'lar, AttiHl'lar f•şkırtıyor ... 

Attila!. Bu orta çağlar türküne t 

Atalar sözlerimiz 

ve psikoloji 

Bay Hamdi Akverdi, "Halk için 
atalar sözüne tatbik edilmi~ 

ruhi bilgiler'' isimli gUzel ve fay
dalı bir kitap çıkarmış. Bana da lut
fen gönderilmiş olan bu esere te
~ekklJr ederim. 
Kitabın gözüme çarpan en büyük 

hususiyeti, halktan alınıp halka ve
rilmiş bilgileri ihtiva etmesidir. Mu
fassal başlığından da anlıyacağınız 
gibi kitap, ata sözlerinin kısaca, sa
dece ifade ettiği psikolojik haki
katleri işlemiştir. 
. Muharririn bu vecizeleri nasıl iş· 
lediğini kitabı alıp okuduğunuz za. 
man görürsünüz. Ben, burada eserin 
fasıllarına baş olan güzel ve ar du· 
yulmuş ata sözlerinden birkaç tane 
sir•• nakledeceğim: 

Hayvanın alacası dışında, insa
., .. • Taca<:• içinde .. .'' 

....Cıirük tahta mıh tutmaz!" 
~fit priinen yıldırımdan 

IAN l~l IL7'R 
korkulmaz/' 

"insan göre göre, hayvan süre sil
re öğrenir." 
"Bakı ile usta olunsa köpekler 

kasap olur!" 
"Geç gelen bulutta yağmur çok 

olur." 
"Dilden gelen elden gelse her 

yoksul bey olur!' 
"Köpeğe gem vurma, kendini at 

sanır!" 
"Yavaş tükrük salcala bula~ır.• 
"Aç it fırını yıkar." 
"Değirmen iki taştan, muhabbet 

iki baştan .... " 

••• 
Otobüs ve taksi ! 

Bir fıkra anlattılar : 
Norveç harbi sırasında Bay Cham

berlain Bay Bitler için · 
- Otobü.<ıü kaçırdı! demişti ya. 

Şimdi Fransa'daki felaket üzeri
ne ltalya'da şöyle bir afiş yapıştır
mışlar: 

"Chamberlain otobüsi1 kaçırdı!" 
Fakat ertesi sabah, bu af işlerden 

birisinin altında elle yazılmış bir 
cümle görülmüş: 
"Parası vardır, taksi otomobiline 

biner". 

Yarı - Pari I 

Vakit gazetesinin bir fıkrasında 
Pari Nasyonal radyo istasyonunun 
adı, Yarı Nasyonal çıkmış. Bir tek 
harf hatası ama, bir ismi yüzde eJJi 
kuvetinden düşürüyor. 

Eski harflar zamanında olsaydı, 

hatayı daha küçük ~ötür, bit tek 
noktası çıkmamış, derdik/ 

Bir nükte : 

lngiltere Başvekili, evelki günkil 
nutkunda ingiliz konuşma ananesi
ne sadık kalarak ironi ile dolu bir 
niJkte de yaptı: 
"Düşman deniz tarikiyle pek mü

him kuvetler nakletmek ve bunları 
daimt bir harp halinıie tutmak mec
buriyetindedir. Unutulmamak icap 
eder ki biz de bir bahriyeye malikiz. 
Musolini'ye, Cebelütcarık boğazın -
dan serbest mürur hakkı vererek ke
mali tehaltikle oynamak istediği ro
lti ifa etmesine meydan bırakmakla 
pek mesut olurduk. Çünkü donan -
mamızın öğrenmek istediği bir nok
ta vardır : o da, italyanların son 
harbiumumt esnasındaki dereceleri 
ayni halde mi kalmıştır, yoksa daha 
mı aşağı düşmüştür :> .. 

Bu nüktedeki "bırakmakla': keli
mesi, bizim gazetede "bırakma
makla çıkmış. Bu vesile ile onu da 
düzeltelim. 

T t. 

Gıda : . 
Kahve, çay, 
kakao 
Şeker 

Muhtelif : 
Tıbbi ~e 
kimyevt Mad. 
Dakik llctler 
Kağıt ve 
mamGHltı 

177 
228 

667 
535 

549 
Cam, ampul v.s. 158 
Lastik, :zı2 
muşamba 289 1 os• 
Mayi mahrukat 753 

15
s ı 

Dlğ;:knn 1! ~~! 6 7 .. 1 

ı re 16"/ 
İthalatımızın memleket e .,ııl~ 

şı bir ay evelki r.ıknmtnrlıı f.dlef'. 
lince mUttefik devletler "e bil ~ 
hisselerinin artmasına ınukll ,ııı 
nın hissesinin ualmakta de"dl lı 
rfilmektedir. Mayıs ayında tlt~ 
rada gelen müttefik devi~ ı~ ~· 
mızdaki hissesi % 19 dan 

1 
tft ı 

ıerok Bnlknnlar gerek ttal~ ı' ~, 
bit kıı.lmı&, Amerika B. p . 0 ı{f S 
ya çıkmış, Mısır % O,S detl~ 5 1 

ve Almanya da % ıo dan 
tcmi~tlr. J 

...ııd' 
( Soıru 4. üncü sır• 



.. 
6 
1 
1 

ı 
o 

a' etin; 1939 harbine müttefik 
kit khlağlubiyetleri yüzde 

hlc u ettiği ve bu neticenin 
ıo11.rn olduğu bir sırada gire-
ly, 'Yenler haklı çıkmt§lar• 
'ıı111 i~en aencdcnberi Al
Uh llıuttefiki idi. Fakat ey• 

&.reb b 
!'l dı. e a§ladığı zaman, 
' ••tıda" k ld y . h k "lta.flı. a ı. anı u U• 

~ h :•nı rnuhaf aza etti. 1-
~-t~r e.k~l"§ı vaziyeti, aske
~ııl Rıdı§ine göre deği~ti. 
· ar Al ı · ı iht• manya'nm ga ıp 

• 1llıa)' 
lı llt k ı Pek azdı. ltalya, 
ııed a tan seyretti. Bir taraf-
, en h .. b • . .k . 
•ıah . ~r e ı§tıra. etmıye • 
'iı ta edıp durdu. ittifak İm· 
İJec ~an, §U kadar sene har

CakJ lernıiı. Bu kadar sene 
l İıtedj~l'tnıı. İtalya üç sene 

•ne ~· halde Almanya beı 
1'1ya.' a kafi geldiğini bildir
e il.ra~'ll harbe girmemek için 
t~. ıfı, bu bahaneyi buldu

t t d;;.,.
1 

de kendi efkô.rıumumi
..... y .. 
tı a.ııı Yı buna inandırmıya 
tti aıılrnakta idi. 
i ha.r k• 
ıı~4af e at Almanya'nm le· 
bırı ı..;; etrneğe ba§ladıkça, f. 
O ..... tt f'l . ç e ı tıne kar§ı aadaka-
lea~ene)ik, beı senelik müh-
hlr~~~utulmu§tu. Almanya 
~ete 1 kazandı. Fakat ltal-
01dıı· Reçnıedi. Almanya'nın 
b~ıı~~rıu ~e kuvetli olduğunu 
'tla.d <ı l ıktifa etti. Belçika 
ı 'e ı. la.lya'nın Almanya· 

r ltıpat .• 
~ ltluh ısı arttı. Almanlar, 
lar h• arcbeııini kazandılar. 

Dırıllttll'~iı .İngilizlerle mÜ7ake· 
~~i L_ ıdıler. Artık Almanya· 

, .._'t.a 
il' l.:i b 'tırıccı.ğına kanaat ge-
, illa h \l nıüzahereleri keıti

İl eraber, harbe girmek· 
er t· k. 

, a11.1 " • a ı "Fransa muha-
•a.. er") 
~""'~ 0 d 1 en rnuharebe baıla-

,, ,I ~il~ Ulnrı ricllt ettiler. Pa· 
''lla.ı~~rdu. Franıa'nm tes
~ tird· ort gün kalınca, ltal· 
~~e ltai· n,aha evel harbe gir-

ti Ilı e.1tı Ya Yı muahaze etmek 
1 e,i11•

111dan geçmez. Hatta 
lhltlt~ ~Üttefiki olan alman· 
~~ita 1rnsenin muahaze et· 

l!ltet Yoktur. İtalya bildiği 
· "tııao~·tnıekte serbesttir. Bir· 
t ~I! hi ılli'nin bu ihtiyatlı hn· 
~ lı bar bbı~2!İyet de görürler. 
Gı,lte.ıy;, e l§tirakin garip olan 

tt ...... nrn timdi Fransa'yı 
it .. ,1§ b' 
' lta.ly ır devlet tavrı takın-

i. dı. f' il haı-be gireli bir haf
'1 d. ranı • i , kİld· a Ya karır harekete 
01~ d' ır. Avrupa'da tek bir 

~Ut~ •il~h18ir tayyaresi dü~me· 
,d.ıti h atılmadı. Bunu her
~ r,/~de İtalya, bugün 

:
1
'trdi .. !hı rolünü oynamakta '1'" !a.flı Fransa'ya dikte edi
~lad rtların tesbiti ile meı· 

t,~. ır, 

Cı lhlj h') 
1tırıı41 1 e hazmedilebilirdi; 
ta.ıet ~ d'ltalia gazetesinin 

~ ~ıı 0~ erde çıkan bir fıkrası 
l ~ij, hu '~Ydı. İtalyan refiki
i~~ıı ~Unkü sulh tartlarının 
i d llaltıeraay sulh ıartlarınm 
ı ~let ederek diyor ki: 
~llll)J~dlltnı ( Hitler ve Mu· 
~ la.b1ıc ~aki meseleler üze-
; ı,_l!)an ed~lrnıılardır. Fransa
,~illll11.rın 1!ecek ıartlara ge • 
h la,""'ıı bı'=zarure ağır ola
.tta.her b edilmektedir. Bu • 

\ .: flltat \t tartlar mağhip e· 
lıliı 'hir it aldatılmıı bir Al· 
d.:~ı:ı Yit a)Ye.'ya 1918 de tah· 
."111. '<>n'.. • 
lt,ıı ttrıjt .. n 14 maddeıın· 

( 1 "e daha haklı ola-
•~t 

t? e.yl O){ 
d ~"" "Yanlar ne zannede· 
• 1' ltaıyrıedebiJirler ki 1914 
~ l!r, llit~'ke Almanya mütte· 
• \ıaılltalt\ 1 

le harp yapmıtlar. 
~~ ~~ İten~!:ar: Fakat aldatıl • 
•it •ı:t s I erıne Versay'da &• 

' ~Ya.n u h tartları tatbik e· 
~il\~ h:tetesinin aözlerin· 
lıqç dlil h Çıkar. Halbuki haki • 

)\! '1 bı L 
d. ~ lti... r«ezde ulmadığı-.. ,,,.. .... ,e k V \b "'ltı \> Yo tur. eraay 
fj~~I' A..ı'lle bu •ırada Versay'· 

~ti l!tirıe • il.tıya'nm o zamanki 

~ ~.aiır ltrt:ta ettirilen mua· 
ı' h

11 
•lletıe~ll~llarında.n şikayet 

"1)' lllilletı ulunabilir. Fakat 
\l' A.ıbl er arasında değil· 
~.. arıya• .. 
~I tl:ıtth nın du~manlan 

'-41! ltıarıYa•"tebe etrni, ve Ver· 
~lı : Olan Ya empoze edilme· 

l~'ıı1:1'tle.r1:artıa" hazırlamıf
~ >e.ı tle kad hazırlanmasında 
~· ~illıl\ da llr hleauliyeti var· 
tıh.~llerı. 1 ° derece meauliyeti 

,, - 11) .. <ıyh v 
(j ıı~ v" ltaı • erıay, doğru· 
~hiU er•ay~; rıın da eseridir. 
t t~!· f:' alt lln bazı ıikiıyet
. .\ı~Yetıer~l bunlar Alman· 
)fil~, arı)il \, llıahiyctinde de • 
''-. ''tıd eı-say'm b' " ~ 'Ilı ln ~ ır yag· 
~ 41.ttlll ka;1U§tekidir. ltalya 

\ b~ a.ı,.,,,. 1 derecede daha 
ti~Utc "e ~~Yurabilecek de

)etçid~\tntullü olmama
ır. lierkes bilir ki 

ULUS 

D 0·' N ·y A .... H A'.::~li.~: ~ R" l..< E ,R _r · 
. . . 

~ .... ~-·. . . .. • .~. '\,•.. '·· ···~ ~.;tiıı6: ... 

İngiltere ve imparatorluk, harbe 
devam için hazırlık yapıyorlar 

Kanada'da askerlik 
hizmeti mecburi oldu 

Hind orduları da kuvetlendirilecek 

lspanyol gazeteleri 
lngiltere'ye çatıyorlar 

Bir~ok İngilizler 

İspanya'yı terke 
hazırlanıyorlar 

.MadrJt, 20 a.a. - Royter: İspanyol ga· 
zeteleri, artık butUn bitıı.raflık lddlnlarını 
bertaraf ederek, ingtltereye karşı eiddetu 
hUcumlara başlamııılardır. 

Birçok lngl.llz tebaası, icabında memle· 
keti terketmek Uzero eııyalarını hazırla
maktadırlar. 

Arrlba gazetesi, L'Öylo yazıyor: 
Falanjist parU•I, &imdilik milleti htı.11· 

sulhta tdar cdon'J)olltlk bir tı.letten ibaret
tir ~ .. tcat harp halinde, pek muhtemeldir 

'lcl kudretli bir askeri kuvet olacaktır. 

Harp karıısında 

Mısır' ın vaziyeti 
Kahire, 20 a.a. - Royter: Btl§vekll Ali 

Mahir Paşa. dUn parltı.mentoda 8fağldakl 
beyanatta bulunmuııtur: 

"- Parltunento tarafından ittihaz edll
mlı olan politikayı hUkUmet kemall lUna 
ile tatbik ederek, memleketi bir harp te • 
lllketlnden kurtarmak için bUtUn gayret· 
terini sıırteuneğe azmetmlııttr. 

HUkUmet, mUsellAh kuvetlerine kendi· 
nl mUdl\faa etmemE'ııl için emir vermemlt· 
tir . .MUda!aa tabii bir ıeydlr. Fakat verdi· 
ğl emir taarruza geçmemektir. 

HUkUmet ve parlAmento, memleketin 
lehine olacak vaziyet hakkında kararını 
vermeden evel memleketin harp halinde 
bulunmuıı olmasına mani olmak için, hu· 
duttakl bazı kıtaat halihazırda birkaç mil 
geriye alınmıııtır.,, 

Bir ingiliz tebliği 
Londra, 20 a.a. - Royter ajansı btldlri· 

y9r: 
Söz söylemeğe aall\hlyettar re~ml bir 

eahaiyet, BUyilk Brltaııya"nın Mıaır ı İtal· 
yaya ilfınhıırp etmeğe tcıvlk ettiği hak
kında. aalAhlyetslz cıahı11lar tarafından ya
pılan oayiaları tekzip etmlıtır. 

BUyük Britanya'nın talep ettıtl ıey, Mı
sır'ın d\lrUst bir 11urettt İngiltere ile ~lan 
muahedesine riayet ederek. Br!tanya nın 
Mısır'de.ki askeri harcJdl.tına mania teşkil 
eedbilecck her ıeye. gene kemall dUrüstl 
ile manl olmasıdır. 

Avam ve Lordlar 

kamaralarının 

gizli celseleri 
Londra, 20 a.a. _ Lordlar ve avam ka

maraları bugUn öğleden sonra her iki ka
maranın birçok A.zası huzuriyle, hati cel· 
seler yapmıııtır. Mllzakerat dahllt mUda· 
taa etrafında ecrcyan etmıour. Başvekil, 
avam ko.marası arzu ettiği ~kdlrde, lnşe 
nezaretinin masarifi meselesınln de, önU· 
mUzdekl pergembe gtlnU bir haft celsede 
mUzakere edilebileceğini nave etmiştir. 

Gelecek hafta yapılacak 
gizli celseler 

Londra. 20 a.a. _ Royterln öğrendiğine 
göre önilmllzdekl hafta içinde avam ka
m~ının ikinci bir gizli celse akdE'tmesl 
için tertibat alınması dUşUnUlmektedlr. Bu 
gizli celsede pek muhtemel olarak laııe va
ziyeti görti~Ulecektır. 

Yeni Sovyet elçisi 
dün. Bükreş'e geldi 

Bllkreş, 20 a.a. - Rador ajansı bildiri
yor: 

Sovyetler Birliğinin ymi Bilkreı .. elçi~! 
B. Lavrentief buıün ıaa.t 7,55 de Bukre~ ~ 
muvasalat etmit ve garda Sovyet elı;~1'.!'. 
ba§kitibi B. Mihailof ile Sofya elçılıgı 
müsteşarı B. Potopkin, hariciye protokol 
müdür muavini ve birçok gazeteciler ta
rafın.dan sellmlanmıştır. 

ltalya Verııay yağmaama ittiri.k et· 
' 1 mittir. Bu yağma ya Almanya nın 

ve yahut da Almanya'nm o zaman· 
ki müttefiklerinin zaranna yapıl • 
mııtır. Almanya bu yağmadan tiki.
yet ederken, ltalya kendisinin tat• 
min edilmediğinden yani yağmanın 
az yapıldığından tikayet ediyor. 
Biribirine zıt olan bu iki nevi şikaye
ti, aynı irniş gibi göstererek Verııay'ı 
yapan bir devletin kendisini timdi 
bundan şikayet edenler arasına koy· 
mıya çalıımaaı, tarihte misli görül
miyen bir politika hokkabazlığıdır. 

A. Ş. ESMER 

Londra, 20 a.a. - Reuter'in parla -
mento muhabirinin bildirdiğine gö
re, bütün partilere mensup elli kadar 
mebus, evelki gün yaptıkları bir top
lantıda anavatan müdafaası meselele
rini tetkik etmişlerdir. Bu mebuslar, 
dün de yeni bir içtima yaparak baş
vekile gönderilmek üzere bir seri ka
rar suretleri kabul etmişlerdir. Bu ka
rar suretleri ezcümle bütün müdaafaa 
vasıtaları ve müdafaa tedbirlerinin har 
biye nezaretinin kontrolü altında bu
lundurulmasını teklif etmektedir. Ka
rar suretleri arasında, bütün ferdle
rin ve malların müdafaa ihtiyaçları i
çin seferber edilmesi, bir enter~asyo
nal liva ve yahut yabancılar le1yonu 
kurulması ve casusluğa karşı lüzumlu 
bütün tedbirleri alacak bir nazır ta
yin olunması da vardır. 

KanaJ a' J a mecburi aıkerlik 
Nevyork, 20 a.a. - Ottava'dan bil

dirildiğine göre Başvekil, memlekette 
umumi mecburi askerlik hizmeti ih -
das etmiştir. 

Mexico'dan gelen diğer bir haber, 
Meksika'da da böyle bir karar ittihaz 
edilmiş olduğunu bildirmektedir. 

Avuıturalya kabine.ai fevkalade 
ıelahiyet istiJor 

Camberras, 20 a.a. - B. Menzies 
meclise, hüküinete fevkalade selahi -
yet veren bir kanun Uiyihası te':di et
miştir. 

Camberras'ta bir nutuk veren B. 
Menzies, başhca şunları söylemiştir: 
"- BritanyJ milleti, serbest millet

lerin varlığını teşkil eden her şeyi 
müdafaa etmektedir. 

Eminiz ki büyük Britanya, kendi 
kendini de Avrupayı da kurtaracak
tır. Büyük Britanya bunu, halihazır 
şeraitinden daha çok çetin şerait da
hilinde yapmıştır. 

Bu vazife, ne lafla ve ne de dini his
lerle ifade edilebilir. Bu vazife ancak, 
Britanya dünyasının her köşesinde 
bulunan kaynaklarımızı seferber et· 
mekle ifa edilebilir." 

Hindistan umumi valiıinin 
• meıaji 

Simla, 20 a.a. - Hindistan umumi 
valisi, Hindistan halkına radyo ile bir 
mesai neşrederek demiştir ki: 
"- Hindistan halkının, uğrunda 

çarpıştığımız ideallerin zaferine ka • 
dar mücadeleye devam hakkında ingi
liz hükümetinin azmine bütün kalbi 
ile müzaharet edeceğinden emınım. 
Hindistanda müdafaa tertibatının en 
yüksek müessirlikte bir dereceye var
ması için her şey yapılmıştır. Randı
manımızı fazlalaştırmak ve aynı za -
manda Hindistanın tecavüze karşı mü 
dafaasını imkanın en son derecesine 
kadar temin için yardımımızı fazla -
laştırmak bahsinde ingiliz hükümeti 
ile temas ve müzakere halindeyiz. Bu
günün parolası şudur: Birlik, cesaret, 
itimat." 

Hint hükümeti zırhlı otomobiller 
yaptıracak 

Simla, 20 a .a. - Hind ordularının 
kuvetlendirilmesi hakkında verilen 
karar neticesinde, Hind . hükümeti, 
Kanada şasileri üzerine zırhlı otomo
biller inşasını düşünmektedir. Bu 
plan yakında tatbik mevkiine kona • 
caktır. 

Dört yeni ıınıf ıilah altına 
· alınacak 

Londra, 20 a.a. - Temmuzda dört yeni 
ımıfın 1906, 1907, 1908, 1909 ıiUih altma 
alınacafı Avam Kamarasına bildirllmiştlr 

Temmuz sonunda kaydedilmiı buluna
cak askerin yekunu dört milyo:.ıu a:eı;e
cektir. 

27 temmuzdan evet yirmi ynşına varmış 
olanlar da •silah altına alınacaklardır. 

Bir Amerikan kruvazörü 
• 

Montevideo'ya geldi 
Londra, 20 a.a. - Cenubi Amerikanın 

gark sahillerinde yapmakta olduğU bir se· 
Yahat esnasında 10.000 tonluk amer1kBD 
kruvazörU, dUn Montevide6'ya gelml§tir. 

Nevyork Tlmes gazetesi ıayauı ltlmat 
§a)1alara istinaden. Qufncy knıvazörUnlln. 
alman becılncl kolunun faaliyetine karı.n 
bazı cenubi Amerika memleketlerini koru· 
mak için seyahate çık.mıtı olduğunu yaz· 
maktadır. 

İmtiyazh mmlakadaki 
japon ablokası kalkıyor 

Tokyo, 20 a.a. - Tiençin'deki ingi· 
lu ve fransız imtiyazlı mıntakaları 
nm japonlar tarafınan ablukası, bu · 
gün ıaat 18 de kaldmlacaktır. 

Son 24 saatte 

İtalyanlar 
15 tayyare 
kaybettiler 

Londra, 20 a.a, - Resmen bildirildiğine 
ıöre, dün İngiliz bombardıman tayyareleri 
tarafmd:ın Fransada iki düiiman tayyare 
meydanına yapılan hücumlar esnasında, 

yerde birçok tayyare tahrip edilmiş, bl'n· 
zin depolarında yangınlar çık.anlmıı ve 
hangarlar yrkılmıı;trr. 

Rouen'de ingiliz bombardıman tayyare
lerinin attığı bombalar hangarlara tam su
rette isabet etmiş ve 25 elman tayyar<=si 
tahrip olunrnuııtur. 
Amienı civarında dü~n işgali altında 

bulunan bir tayyare meydanında yangın çı
karılmrıtır. İki hangara tıı.m isabetler vskı 
olmuş ve yerde 13 tayyare tahrip eJilmiş-
tir. 

lngiltere'de alarm 
Londra, 20 a.a. - Royter ajansı bildırı 

yor: 
Dün yapılan akınlar esnasında. birçok 

nuntakalarda halkın şafaktan evel sığuuk 
!arı tcrketmediği ve hattli birçok ki:nse· 
nin bütün geceyi sıf;ınaklarda gCçhmi~ 

oldukları bildirilmektedir. 
Şimali şarki sahillerinin bazı mmtakala

rmda, birçok alGrm işaretleri verilmiştir. 
Harbin bidnyetindenbcri ilk defa ot.ırak 

halk bu katlar uzun müddet sığınaklarda 

kalmağa mecbur olmuştur. 
Yüksek infilak kabiliyetli bir bomba, bir 

evin üzerine tam isabet ederek bu evi ve 
diğer iki evi tamamen imha etmiştir. An· 
kaz altında bir ana kızın cesetleri bulun· 
muş ve babası da ağır yaralı olarak çıka
rılmıııtır. 

Altı italyan tayyareıi yakıldı 
Kahire, 20 a.a. - Er.itre'nin üzerinde ge 

ce icra edilen hlll'el:it esnasında, İngiliz 

hava kuvetleri tarafından altı İtalyan tay
yaresi yakılmıştır. 

Sabahleyin diğer bir tay)"ll're Sollum'da 
yere düşürülmüştür. Tayyareye ateş veren 
mürettebatı esir edilmiştir. Son 2'4 saat 
zarfında ceman 011 beş italyan tayyaresi 
imha edilmiştir. 
Beş ingiliz tayyaresinin imha edilmiı 

olması muhtemetdir. 
(İngiliz tayyarelerinin yaptıktan mııh· 

telif akınlarla İngiltere üzerine alman 
tayareleri tarafından yapılan hücumlar 
hakkındaki dlfer hıı.berlerimU: resmi teb
liğler şütunumuzdadır.) 

Yukarı Macaristandaki 
seçimler tehir edildi 

Macar baıvekili 
harbin yakında 

bileceğini söyliyor 
Budapeşte, 20 a.a. - Maacr başve

kili kont Teleki, Macaristan'a yakın
larda ilhak edilmiş olan yukarı Maca· 
ristan'da 30 hazirana kadar yapılması 
icap eden seçimler h

0

akkında parlli· 
mentoda sorulan bir suale cevaben de
miştir ki: 

Bu seçimler başka bir zamana tehir 
edilmiştir. Zira iki kolordu ve bir dağ 
livası seferber edilmiş bulunduğu i· 
çin, seçicilerin pek çoğu yerlerinde 
değildir. Mamafih bu seçimlerin pek 
yakında yapılması muhtemeldir. Zira, 
son hadiseler, harbın yakında bitece· 
ğini göstermektedir. 

Çin kıtaları bir 
şehri geri aldılar 

Chungking; 20. a .a. - Çin ajansı bil 
diriyor : 

İki glin devam eden kanlı muharebe
lerden sonra, Çin kıtaatı, lcbang ~eh
rini istirdat etmiştir. Bozgun halinde 
olan düşman, ayni gtin öğleden 50nra 
bir mukabil taarruz teşebbüsünde bu
lundu. Elan ~hrin ~arkında muhare • 
beler devam etmektedir. Şehrin dış 
mahallelerinde çinliler 1800 düşman 
cesedi gömmüştür. 

Fransız Hindi~inisine 

gidecek vapurlar 
HongKong, 20 a.a. - Fransız Hin

diçinisine hareket. edecek olan bir 
Norveç ve bir de İngiliz vapuruna 
müsaade edilmemiştir. 

Zannedildiğine göre, alakadar ma· 
kamat, Hongkong'dan fransız mÜs· 
temlekelerine gidecek olan bütün ge· 
milere hareket müsaade5i verilm~me 
ıi cihetini tetkik etmektedir. 
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Cumhuriyet 
Fransa kendi varlığını kurtara· 
caktır: 

Nadir Nadi, bu ba.§hk altında, Fran· 
sanın ııorduğU mütareke &ıarUarına Al
manya'nın henUz cevap vcrmedl~lnl, 
totaliter radyo merkezlerinin Musollni· 
HIUer mUltlkatından sonra: 

1918 de Alman b31kumaııdn.nlı~ mU
taı·eke §artlarını sorduğu zaman bir ay 
sonra cevap alnbllmlştl. Şimdi birn.z da 
bunlar bekle!linlcr eekllnde neoriyatta 
bulunduğUnu slSyllyerek diyor ki: 

"Her ne kadar resmt bir dilin ita.de
st değilse de bu gibi haberleri işittikçe 
Avnıpa mukadderatı haltkındı:ı nikbin 
bir gö~e sahip olmak, halt.al hayal ka
bilinden uzak ümitlere kapılmak bile 
iınklı.nsız görUIUyor. Esasen gilıitin me'
eelesı; Almanya tarafından Frruıırayn 
gönderilen mukabil teklltlerin kabul 
mu, yoksa red mi edileceği değildir. 
Fransız ordusu, mukavemet kudretini 
kaybetmltı, mağlQp olmuııtur. Harbe de
vam bahsinde memleket fkl Uç partiye 
aynlmıştır. Muharip bir mlllet için el
zem olan fikir ve ruh birliğini - lıUcum 
pek beltlcnmcdik bir tarzdn yspıldı~n· 
dan olacak - Fransa temin edemem!§· 
Ur.,, 

Fransada bilhassa bir eylüldenb rl 
d~ vam eden fikir ve kanaat ihtila!ları
nıo mlllt birliği tehdit edici manzarası 
na işaret eden muharrir, marut bir 
franııız muharririnin alman ordusunun 
ileri hareketinde devamı karşısında dU· 
§UnUş tarzını tebnrllz ettiren bir makn· 
leden bir noktayı iktibas ettikten son
ra, Fransanın acıklı vaziyeti üzerinde 
durarak diyor ki: 

"Fakat Fransa ölsUn. bu mUmkUn 
değıldlr. HMlseler ne kadar §a§ırtıcı 
bir hızla vUrllrse yUrUsUn bu mUmkUn 
değildir. A\•rupıuıın bu etısiz milleti, ge
ne kendi kendini bulll.C!lk ve içine dllo
tliğü !cllkct uçurumundan muUalca kur· 
tulacaktır. İtalyan şairi Danunçlyo'nun 
söylediği gibi Fransruıız bir Avnıpa, 
nıh!uz bir cesetten farksız 11ayılacak 
kad:ır zavallı ve pertuan bir hale dU"er.,, 

Yeni Sabah 
Fransa'nın vaziyeti 

Hlliıeyin Cnhlt Yalçın, bu başlık al
tında almanların mUtareke ı:ıartlanna 
dalr bir haber alınamdığını söyllyerck 
diyor ki: 

"İtalyan gazetelerinden birinin neş
riyatına bakarak sulh tartları hakkında 
kati bir t'lktr edinmek kabildir. Bu !larl· 
lar doğru ise, bllyUk bir devlet sıtatlyle 
Fransa ortadan kalkmak IAz.ım gelecek
tir. Hatta. küçük, takat mUstakH bir dev
let acldedllmeıılne bile imkA.n olmıya
caktır.,, 

Şimdi tamamen intikamla tahakküm 
esasına istinat eden bir muameleye on· 
hlt ola.cağımızı SÖ)'llyen muharrir, fran
sız donanmr..sı ile hazı fransız kuman
danlarının harbe devam kararından b:ıh· 
ııcdcrek diyor ki: 

"Frnllsa ile aktedllecek sulhta fran
sız donanmasının bUylik bir rol oyna
ması zan.ırldlr. HcnUz bltmlyen ve bit
mekten çok uzak olan harbin mukadde
ratını tayın hususunda bugUnUn en bU
yUk kuveUE!ii W'nsında bulunan fransız 
donanması, elman ve italyanların dik
katlerini çok celbetmek icap ederdi. Bu 
donanmayı ele geçirmek hiç değilse fa· 
allyetten mahrum bırakmak bUyük te
dakrırlığa değerdi.,,, 

HIUerle Musollnlnln Fransayı İngll· 
tereden ayırmak içto zuhur eden bir 
fırsatı kaçırmak Uzere olduklarını ve 
Fransayı zorlıı İnglltemln kucağına a.. 
tacııklanm kaydeden mUhnrrrl, lngUlz· 
lerin müşterek bir imparatorluk kur
mak hususunda Fransaya yaptıkları tek· 
littcn bahsederek diyor ki: 

"Fransız devleti, hıglllzlerin bu tck
lltlnl kabul etmedi. Kabul etmedikten 
bqka dllşmn.nlarlyle mUnferit sulh yap
mak teııebbUBUnde bulundu. M. Reyno 
istifasını verdi. Ve yerini ruıkert bir ka-

Eski Litvanya Cümhur 
reisi tevkif olundu 

Kaunas; 20. a.a. - D. N. B. ajansı 
bildiriyor : 

Sabık Lituanya reisicümhuru B. Vol 
demaras, bugünlerde Lituanya'ya dön
müş ve tevkif edilmiştir. Aleyhinde 
tahkikat açılmıştır. 

Reisicümhur vekili Paleckis, radyo 
ile neşredilen bir nutkunda Lituanya 
ile S~vyet Rusya arasındaki mesai bir
liğinın takviye edilmi1 olduğunu, şim· 
diki parlamentonun feshedildiğinı, Li
tuanya dahilinde siyasetin cezri bir 
surette tensik edilmiş bulunduğunu 
söylemiştir. 

a.a. Matbuat Servısi 

b!neye bıraktı. Mare§al Pcten rlyas 
tindeki aııkerı lrablne yüksek Frıı.rı a 
maha!llJnde c:.-reyan eden bir traj din n 
neticesidir. Fakat bu neticeye ne glbl 
heyecanlı sa!halardnn geçilerek, ne gibi 
mUnaknşalar ve mUcadelcler netice in· 
de varılmı§tır. Ne gibi Amiller faally t 
göstermiı,;lcrdlr? Bunlar eimdilık m ç
huldilr ... 

Muharrir maltalcslnl ş8yle b!tlriyor: 
"BiltUn 1'rruısız donanması, b.r kısım 

tuyyare kuvetlerl fo .... iltcr ye ilUhalt et· 
tlği gtbJ mUteb:ı.kl fra.nsız ordu un n 
malzemesinden ve efrndından mUhlm bir 
kısmını d:ı. şimnıt Afrlkaya na.kleln k 
kabil olursa harbin yeni ba§lıyae k "İn· 
gtltcre muharebesi,, safhn.on almanl 
ve ltalyanlara hayırlı ve Umit veri l 
oarllar altında açılmıı.rnı§ sayılabmr.,. 

TAN 

Yeni bir Akdeniz meselesi ı 
M. Zekeriya Sertel, bu bB1lık altın

da diyor ld: 
''Fransanm mat;IQbiyeU, ortay ye

ni bir Akdenl:ı: meselesi çıkarnmıtır. 
Mare§al Peten'ln müracaatına cevap 
verebilmek lçln Hitlerın l\1uso1Jnl ile 
görllşmcğe !Uzum ı:orn1 si, 1 a.ııya nın 
da mUzakr.reye dıl.vct cdild.~nın blldl
rllmesf, Akd nlzde halle muhtaç y n1 
meseleler çıktığına deIMet eder,. 

Fralll!la teslim olunca Akd nlzd ld. 
donanmasının, Suriycdeld lrnveU rlnln, 
elmalı Afrika mlliıten !ek ı rlnin. Akd -
nlz s:ıhlllerinln, Surlyenln IUab tinin ne 
olaca.t;ını sornn muharrir, bu muht.C'li! 
ihttmallcrl tetkik etmekte, Almanyanın 
Akdenlze l(ı.knyt kalnınıyacnğını ya.r:
maktndır. 

İKDAM 

lngiltere'nin harp karan : 
Abidin Davcr, bu ba§lık altında .al

man cevabının gccikmeslnl tnblt göre
rek diyor ki: 

"Alman ve ltalyruı §Cficrlnlo r;örll§Up 
kararlarını bildirmekte hiç bir 1stleale 
ihtiyaçları yoktur. Hatta belki !ransız 
ordulnn bUsbUtUn çöztllsUn de !ranınz 
hUkUmcti için yapnca.kl!U'l ağır tcklıf
lerl kabulden btı§ktı çare kalmıısın dl· 
ye biraz ağır davranmakta oldukları da 
tahmin edilebilir.,, 

Muharrir devam ediyor: 
"İngilizler sonuna kndar dayanmak 

Uzcre harbe dcvnm edebilmeleri için 
fransız donanmasının teslim olmaması 
ve Afrlkadakl traruıız mllsleml kel rl· 
nln bilhassa almall Afrlkad:üti fraı ız 
mUstemlelielerlnln :l ant F:uı, CC'-alr ve 
Tunus'un İngllterenln emrinde h.:ırbe 
devam etmeleri 10.Zım gelir,., 

Vakii 
Sulh yapmaktaki zorluklar : 

.Asım Us, bu ba,,lık altmd:ı dıyor ki: 
"Hltıcr ordularfyle Fran83d:ıld ıt

te!ikler ecpheıılni yararak ve İngtltcre
den yardım gelmesinin önUnc ı:;e rek, 
!rnnsız yatıınını istila. etmekle hattlı iki 
memleket arasındaki ittite.k batını kır
makla kalmadı, lld mlllct arasında sar
sılmaz gibi görün n dostluk havasını 
da daha §lmdld n bulandırdı. Bunu §im
diden tnglllz, fransız devlet nd:ı.mlan
nın sözlerinden anlıyonız.,, 

Asım Us, almanlann istedikleri f~v
kala.de salfı.hlyeUI muralüıaslıırın kabul 
edece,ğl §artların, dahilde çok za~,f ol· 
duğu muhnkkak olıın yeni hükUmct ta
ra.tından tatbik edilip edilemiy c n1 
araştırornk diyor ld: 

"Franseya teklif edllE'cck sulh şart
larının yerine getlrllcbllmesl için .ııad e 
~cretll mahiyette olması da kQ!i d ğil
dlr. Aynı zamanda tatbik ve !er ı ha
rice olduğu kadtı.r memleket dah llnde 
de zayıf olan fransız hUk\im"Unln tm
kAn ve iktidarı dahilinde bulunm ı da 
lA.zım ı;ellr . ., 

İngiliz radyosu günde 
altı defa Fransızca 

neşriyat yapaca 
Londra, 20 a.a. - Londra'daki fran

sız sefiri B. Corbin dün al·şam iıstü 
radyoda şu sözleri söylemiştir: 
"Fransızlar tarafından fransızlar i

çin hazırlanmış olan haberlerin, bu 
akşamdan itibaren. günde altı defa ol
mak üzere, ne redilmesi için, ingiliz 
radyosu Iazımgelen tedbirleri almak 
lutfunda bulunmuştur." 

B. Corbin, sözlerine şöylece devam 
etmiştir: 

"Günler geçtikçe bu serviste, ana-

A vrupa devletlerinin vatanımızın istikbali hakkında imanı-
nızın baki kalması için daha emin se-

A "k 'd k" • • bepler bulacaksınız. Fransa daha baş
merı a a ı araZISI ka imtihan günleri görmüştür. Her 

Vaşington; 20. a.a. _ Avrupa dev. zaman bunlardan muzaffer çıkmıştır. 
Jetlerinin yeni dünyadaki arazilerinin Bugünkü anlar ne kadar acı olursa ol
mukadderatJ hakkında müzakerelerde sun, memleketimizin felfiketle takviye 
bulunmak üzere Havana'da aktedile • edilmiş olan irsi kabiliyetlerinin. va
cek olan Amerikalılar ittihadı içtimaı- tanım:~ın yeniden canlanrn.:sını temin 
na intizaren Amerika par18mentosu-

1 
cdec~gınden emin olabilirsiniz." 

nun hariciye encümenı, Avrupalıların, 
Amerika'daki arazilerinin muslihane 
vasıtalarla ve yahut para ile satın al
mak suretiyle terk ve feragati temin 
etmesi için reisicümhur Ruzvelt't: sa
lahiyet verilmesine matuf olan teklifi 
müsait surette karşılamıştır. 

Almanya Uruguay'ı tehdit 
ediyor 

Nevyork, 20 a.a. - Nevyork Times 
gazetesinin Montevidco muhabirinin 
bildirdiğine göre, Almanycı., eğer U
ruguay'daki Nazi partisi liderlerin -
den her hangi birisi nefyedilir&e, U
ruguay ile dipoJmatik münasebeteri
ni kesmekle tehdit eylemiştir. 

flabeş vi!ayetlerinde 
isyanlar baş dı 

Cibuti; 20. a .a. - Royter ajansı bil· 
diriyor : 

Habeşistan'ın her v!Jayetinde ital • 
yanlara karşı isyanlar başladıgı bildi· 
rilmektedir. 

İngiliz hava kuvetleri tarafından 
Habeşistan'da bulunan italyan iıslcri 
üzerine yapılan akınların yapmıs ol • 
duğu hasarat, habcşlere bUyük Britan
ya'nın fnikiyetini i bat etmiştir. 
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Fincanda çayı karıştırırken ... 
Çayı hiç şekersiz içenler yahut luncaya kadar kan verme usulün -

tekeri ditlerinin arasına sıkııtıran den çıkan sakatlıklar da hep bun
meraklılar varsa da çay içenlerin dan ileri gelmiıti. Şimdi bir insana 
en çofu tekeri çay fincanmm yahut kan verilirken o kanm kendi kanına 
'-rclaimm içine atarak kanthrıP uygun olmaama muflaka dikkat e
.-iHikten aonra içerler. Şeker kesme dilir. 

ULUS 

Hollônda hariciye nazırı 

Von Kleffens diyor ki : 

Hollanda teslim 
olmuı değildir 

Londra, 20 a.a. - Hollanda hariciye n~ 
zın B. von KleffeJlll. Hollandamn hakiki 
vaziyetinin ne oldufu hakkında her tUrıtl 
sultefehhllme mani olmak için, Times g~ 
zetesine yazdığ"ı mektupta ıunlan yazmak-

Dış ticaretimizdeki inkişaf 

Seneler 

1938 
1939 
1940 

1 
II 

ili 
ıv 

v 

Almanya 

47,5 
50,9 

40,1 
13,8 
%1,5 

9,8 
5,4 

( B a11 a Jaci sa:,lada) 
Memleket.ler itibariyle ithalat 

(Nisbi rakkamlar %) 

l talya 

4,8 
8,5 

H ,8 
17,1 
20,2 
16,6 
16,9 

İngiltere 
Fransa 

12,5 
8,1 

9,6 
14,5 
14,6 
18,8 
22,3 

Amerika 
B. D. 

10,5 
9,9 

14,1 
16,1 
6,S 

13,7 
16,0 

Balkanlar Diğer 

2,3 22,4 
3,4 19,2 

4.9 16,5 
13,3 %5,2 
10,5 26,8 
16,9 . 24.2 
16,9 22,5 

--( Ro<lyo Dltüzyon pof.~~· 
TÜRKİYE Radyosu - ~-1t11 
----( Dalga u.zunJue-: 
1648 m. 182 Kcs./120 
31. 7 m. 9465 Kes./ 20 
19.Ua m. 15195 Kes./ 20 

CUMA: 21.6.1948 

12.30 Program, ec mcilll~et 
lZ.35 Ajıuu •e meteorol 
lZ.vO Mıizik: muhtelif 
13.30/14.00Müzik: lı:an 
18.00 Program, ve 
18.05 Müzık: uvertürler, 

pliüdar. olursa katıkla üzeqne aıkıca basa- Bu bakımdan inaanlarm kanı A, 
nk .uneai kolaylatbrılır. Fakat 8, O ve AB adlariyle dört grupa ay
Wiabütün to• haline geldikten aonra nlır. Fakat bir inaandan kan alıp 

tadır: lngiltore'den yapılan takriben 1,5 mil- eoda teşkil etmiftir, Fransa'dan 11lPılan 18.30 
"Hollanda hükümetl Alnumya'i'a karşı 19 10 

M iızıiı:: kantrk 
Müik. ÇaJaıılar: 

kaplda kanıtmlarak tozlar da- bir batka insana vermek için ikiıi
r.•lldılbaıaaaa bir araya toplanırlar ve nin de mutlaka aynı gruptan olmaıı 

Jılç bir mutavaat harekeUııde bulunmaımı- yon liralrk ithalattan 430 bin lirasını me- 500 bin liralık ithalattan 150 bin lira.mı · 
tır. rinos ve sevyot yünleri, 240 bin lirasını mensucat ve iplikler, 120 bin lirasını tıbbi 

Refik Fersan, F 
1- Okuyan: 

g•e geç erir •• Çaya, iaterae - ıart deiildir. Meaeli kanı AB gru
pek ince öfülmüt teker tozu a- pundan olan insan her hangi bir 

' · • • Taneleri, biribirlerinden lfl'Upla bulunanlardan tehlikesizce 
de azak olmamak ıartiyle, ayrı kan alabileceği gibi O grupundan 

•Jl'I abanı& ela taneler geae topla· olanlarm kanı da her hangi bir 
IUrlar ve çayı kanıtmnak lazım o- gruptan olanlara tehlikesizce veri
lar. l'bilir, batka türlü yapmakta - a

Herkeain aördüiiit bilcliii bu ha- iman ve verilen kan aynı gruptan 
tliMnin •bebi çay auyunun tekeri- olmazsa - büyük tehlike vardır. 
p. tehlikeli bir madde olmuıdır. Bir imanm kam hangi ıruptan o-
ir fe7i eritmek onun varlıiuu yok lacakaa, annesinin kammdayken ü

jdnllek elemek oldujunclan bir teh· çüncü ayda belli olur. Bundan dola
E~~:edir' • lek• taaelerinin kendileri- yı çocuiun kam anneainin kam ile 

• eritecek bir madde ile ka11ılaım- aynı gruptan olmaaı liznn gele
bir ar&J'& toplanmaları mütterek ceği düıünülmüııe de yüzde on bet 

an t.hlikeye miifterek olarak kar- niabetinde çocuğun kam annesi için 
k~ içindir... tehlikeli olduğu meydana çıkmııtır. 
'9 hlcliae hekhnlDcte çok ite ya- Demek ki kan srupunun aoya çek

Jr'+llıı.ıl!• meaell tifo hutalıima tutulan 111eai muhakkak deiildir. 
fnMnm kamadaki serom, hasta· Fakat bir insaam kam hangi 

blm ı..,laclıimdan birkaç gün aon gruptan olursa bütün ömründe öy
-n o llattabfm mikroplarım telef lece devam eder. iman türlü türlü 
edecek bir haua kazanır. ·O aerom yemek yer, yatama tarzlanm deiit
~e tifo mikroplan konulunca tirehilir, bir Dclimden pek baıka bir 
mikroplar tehlDceyi hiaaettilderin· iklime geçer, türlü türlü haatalrkla
cl- Mr araya toplamrlar ... Tifo hu· ra tutulabilir. Bunlarm kan grupu 
ta1ıimm irice tethiai için bu uaul üzerine hiç teairi olmaz ... Yalnız her 
pek çok tatMk edilir- hangi kan grupwadan olursa olaun, 

Çay fincanmdalıi teller taneleri • bir iwa ihtiyarlayınca kanmm -
• bir ara7a -.plmeleriy)e mikrop· gali6a faydası zaten az olduğu için 
lann Ml'Olll içeriainde bir araya top• - batlr:a gruptan olanlara zarar 
lamaalarmm f .. dilinde aJl'I ayn vermediğine dikkat edilmiıtir. 
adlan olmakla beraber o iki türlü Kan grupu ferdler araamda aoya 
toplamna aym tabiat kanununun çekmemekle beraber, muhtelif ırk-
'laicliMliclirı bir tehlikeye kartı hir lar içinde dört grupun arala@ldaki 
ara7a .. ı ... ek kuYeti arttmaak ... niabet ataiı yakan sabit kalır. Bun
Bir memlekete dGpaan hücum edin- dan dolayı ırklann araamdalı:i kan 
ce o .....ıeketi miidaf- edebilecek &TUPlarmı biribirleriyle mukayese 
olanlarm bir araJ'& toplanarak yurt. ederek bir Diıbet çıkarırlar ve bu 
lanm bir arada müdafaa etmeleri niabete göre her ırkm - kan grup
tle aym hldiM elemektir, çünkü İn· lan bakımından - aynbklanm ve
...ıarm İçtİlllaİ hadiaelel'İ ele tabiat ya münasebetlerini tayiıa ederler. 
bnaalarma söre cereyan eder... Bir çoc:ufun babamı henüz kati 

lmanlarm kan &TUPlarma ayni • olarak belli edemiyen ba kan grup. 
........ ........ o topla""Mk Wi- • 
..udir.8irlDlalMl .. Wruka#'• 1vı~-.~ ....... a~ 
aatak kanın Jnnmzı kürecikleri ile edDmeaıne yarar. 
Ml'Ollldl aynldıktan aonra ikiai tek· 
l'al'1.ir araya ptiriline lamnsı küre 
cilder toplanmazlar. Çünkü bir ada· 
.... kam keadiai için, tabiidir ki, 
t.hlibli olamas. Fakat bir inaandan 
kan almarak onun lunmn kürecik· 
leli baflca bir inunm ,bamdan çı· 
kanlan lel"Olllla birlettirilirae birinci 
....... kanmclaki lmmaı kürecik
... - he Takit ve muİlaka eleiilae 
de - Wr araya toplanırlar. DCllDek 
ili Wr adamm kanı ba;ka b& acla· 
- kam içia t.blilreli olabilir. Kan 
,,__. ...ıı ele iki adamm kanma 
ltirl..Wmlk demektir. iki kan biri· 
Wriae tl7PD olmaz• kendiaine k~ 
wrn.. ..... pek biyik tehlike, 

G. A. 

Bugiin ---~ 
ULUS Sinemasında 

iki filim birden 
14,30 • 17,30 ·~ 21 de 

Aşı OYUllLARI 
LORETIA YOUNG 
TYRONE POWER 
PON AMECJtE 

18ve 19 da 

MASKELi SüYARİLER 
tllpnanmı ricuclunun içeriaine aok- Aynca p ARAMONT Jurnal 
mat olmak tehlikeei karpsmda bu-
hnv. Kan paplan bilsiai hasıl o-

HAdlsat şöyle cereyan etmiştir: §imal- pamuklu maısucat ve pamuk iplikleri, 190 ve kimyevi ecsam, 70 bin lirasını demir 
deki ve bll&hare cenuptaki orduların ku- bin lira.mı lralay, 130 bin liraaınr malrine- malzeme ve muhtelif lıletler, 60 bin Hra
mandanları, kısa ve kahramanca bir mü-
cadeleden sonra mukavemete devam etme- ler· ve dakik iletler, 100 bin lirasını deınır sını vagonlar ve 30 bin lirasını da otomo-
nin, gerek Hollıında, gerekse rnlltteflkler ve çelik, 100 bin lirasını boyalar ve kim bil llstikleri teıtcil etmistir. Almanya'dan 
noktasından, ııfvU halkın çekeceği ıstırap. ye.l ecsam, 80 bin lirasını göztaşı ve 30 yapılan 500 bin liralık ithalittan 190 bin 
larla kabili telif olamıyacağını gördükten bin lirasını da otompbil listikleri teşkil lirasmı mensucat .,. ipl.i.tler. 180 bin lira-
sonradır ki siltıhlarını terketmtılerdlr. . . l , . · 

Hollanda hUkUmetl, gerek Avrupa'dakl ·etmiştir. talya dan yapılan 1,5 mılyon li- smı tıbbi ve kimyevt ecsam, 100 bin lira-
arazlst, gerekse denlzaşın arazisi noktala- ralı:k ithalattan 330 bin liramu demir ve sım . da .makiıM aksamı ve dalrlı: iletler 
rından, hiç bir sureUe arzı teslimiyet et - mam4litı, 260 bin lirasını boyalar ve kim- tetkil etmittir. 
memtıttr. • 230 b' ı · Di"er memleketlerden - 1en -•anm Binaenaleyh, fstllAcı devlet Avrupa yevı ecsaın, ın ırasmı mensucat ve • .... ..,, 
Hollandasındakl otoritesini men takviye iplikler, 210 bin lirasını makineler ve da· kıymeti takriben 2.2 milyon lirayı bulmuı 
edebilir. Fakat bu hareketle Almanya, kik iletler, 110 bin lirasını kağıt ve ma- ve banun en mühinı kısım Mmr'dan 440 
mell'U hUkümet tarafından yapılmıı olacak mtllitı, 70 bin liraaını cam ve mamftlitı, bin ve Küba'dan 175 bin lifthk .-er, Hin-
btr mutavaat hareketinin kendisine vere- diıtan'dan 90 bin ve Sevlio'dan 30 bin Ji-

ıM h k··.. hf bir akit elde 4-0 bin Urunu motoıidı:let ve bisikletler ve ' cee• u .... veya unvanı ç v ralık ça•, cenubi Afrika'dan 110 bin lir~ 
etmtı olamaz.., 30 bin lirasını da limon tetkil etmiftlr. ' 

lık merinos, Rusya'dan 70 bin Urahk ma

lstanbul'da fiyat 
mürakabesi başladı 

Amerika B. D. den yapılan taeriben 1,5 kine ve 70 bin liralık l*ftuklıı mensucat, 
milyon liralık lthalittan 380 bin Hrumı Brezilya'dan 60 bin liralık sıiır derisi ve 

lıtaııbul, 20 (Telefonla) - Fiyat mu.ra. 
kabe komisyonu bugün kontröllerine bat
ladı. Memurlu kontrol MDMmda İlyae 
Karakq adında bir tlcirin Hmona fazla 
fiyat ~tediiini teçit etmiıler, ve kendisi
ni mahkemeye vermitl«dir. Tlcir teftdf 
edilmiı ve tahkikata bqlanmıstır. 

lstanbul'da kömür 
fiyatleri tsebit edildi 
lıtanbul, 20 (Telefonla) - Etibank 

İatanbul'da satılacak kömür fiyatları
nı teabit etti. Ve muralöplerinden bi
rini belediye ile temas etmek üzere 
buraya gönderdi. 

Büyük şehirlere yalnız 

sert buğday verilecek 
latanbul, 20 (Teruonla) - Sert but

day stokunun fazlalıtı dolayıaılyle Ticaret 
VekAletlnlıı. bufda.Y ofisine Adana, İzmir, 
Mersin, Antalya gibi büyük ıehlrlere mUn
haınran sert buğday verilmesini teblll et
mek t1zere oldutu haber verill)'or • 

ma:lrlneler ve da.kile iletler, 310 bin lıirasmı 

katırlar, ~ bin lirasını demir ve mamt
lltr, 130 bin lirasını kükürt, 120 bin Ura
smı otomobil ve aksamı, 70 bin liraıım 

mayi mahrukat ve 30 bin lirasını da oto
mobil lbtilı:)eri teşkil etmittir. Romanya'
dan yapılan 1,4 mil70n liralık ithalattan 
1,1 milyon lirasınr mayi mahrukat, 80 bin 
lirasını kereste, 60 bin liraımı sellülo.ı, 50 
bin liraanu ıu*ostik ve 30 bin lirasını da 

30 bin liralık kahve, Celcollovııkya'dan 90 
bin liralık makine dıemir mal.Hllle ve çin-
ko ile 30 bin liralık fayans ve llmba ti-
'"'· lıveç'ten 70 bin liralık müme ve 
demir malzeme. Hindiıtan'dan 40 bin lira-
lık çuval ve ambalaj bezi. lsviçre'den 50 
bin liralık saat ve memucat. Japonya'dan 
30 bin liralık pamukla mensucat, Leton
ya'dan Z!I bin lirall'k kiirt lthll etmek ııı
retiyle temin edilmip.ir. 

lstanlHil'da cren1z Kazaya uğnyan 143 numaTalı otomobil 

bayramı haı1rllğı 
Diln sabah otomobil ve otobiialerle ,.-------·-------

İetanbul, 20 (Telefonla) - Bir Tem
muzda yapılacak denıi.ı ba)'i'aml procramı 
bittL Pıoaırama göre Abideye çelenk lı:o

JU}d'liktan IOIU'a Barbaros' ttirbeü sbaret 
edilecek, deniz ticaret mektebinde diplo
ma verilecek Ha1iÇtdd atölyelec ve 7eni 
yolcu salonu açılacaküc. 

Keçiören yolundan geçenler. bir oto
mobil enkazı ile karıılqmıılardır. 
Kalabaköyü civarında ve köyün viraj
sız ve düz bir yerinde vuku bulan bu 
ku~da, otomobilin ön çamurluğu te
~erleği ve direkayonu büyüt bir kaya 
parçasına çarparak parçalanmııtır. 

Hidise yerinde kanlı sigaralar, kan 
damlaları bulunuyordu. 

Florya plajı kiraya veriidi Yaptığımız tahkikata g<Sre, kazaya 

ı~ 20 (Telefonla) _ Florya mil- uirıyan araba 743 huıust numarayı 
~eseled 1rıadn ild sene milddetıe 12.601 tqıyordu ve B. Zilhdü'ye ait bulunu-
liraya ihale edildi. yordu. Kua esnasında otomobilin a-

. yaflı lımail adında birili tarafından 
Bir adam derede bojulclu kullan\ldığı ve kuayı müteakip lı-

tzmir. (Husust) - Menemen•de Ge- mail'in otomobili bırakarak kaçtığı 
diı çayında · yıkanmakta olan çiftçi anlatılmaktadır. Kua evelki ıece ol
tbrahiın. yüzmek bilmedijinden bo- muıtur. Polis ve jandarma tahkikata 
ğulmuıtur. devam etmektedir. 

İstanbul' da pasif -oranma 
kırslarını •ltlrenler 

lıtanbul, 20 (Telefonla) - ltfah•• mii
dllrliliü ilk kura1arda talbn gören 4M 
.-atf korunma ekibi wefıi ile S&OO ekip ne
ferioe veeib verdi. Yeni kanlara 4 'ttln
muda batlanaeaktır. 

Bir muhtelis mahldbn oldu 
İstanbul, 20 (Teletoala) - Panpltı 

poııtanellinde lhWbtall suçlu ŞAdl adında 
birlal bet •ne baııM ln"ahkQm oldu. 

lltaobul'a ıelen yahucliler 
llltılnbul. 20 (Telefonla) - Baıün de 

ttalyadaa. çıbnlan PolOQ1'ab 7Ü\1dll«· 
elen 40 lritilDr Mr Jrafit• clalııl -1di. 

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

Tiir~•Y• seoirflllt F. Zahir TOROMKONEY -3&-

- Daha 10ruyor muıunuz? Afkda ne mütblt bir 
~dan111a karıılqtığum pek All. bWyoraunuz. He~i 
bu kadar mı? Hayır! Yirmi yqı~ PWl, İIİli
aıln tberiDle . .koyd1'olu •ıkı ~implinden ~ 
iım. Elin, evde, ~ yaıınd'a bir çocufa yapılan mu· 
asaeleyi yapıyorlar )ana. Anıa. bıf,~ muhabbet{ b8yle 

ıcap ettirıyormu .. Kuru lif! Otorite,ııın. di•iı"iniıı 

adını muhabbet uymualar~ Onların nazarında. t>e
aim tahll hiç bir fikir ve Mftlll ~·· Dallam, töh
rete diltkU. bir iman. Zorla beni bilyi.Hr ~ yap-: 
ı'dak eoaelillde. Şiiri, edebiyatı. kilçf.tlı: görüyor. Haya
cını maİıtitan, *tb• bir ..-düt, bit mehe, bir 
.ekil olduktan .oııra bot dmanlarmda ılirle-, edebi
yatla uğntımn diyor. Hemen, hemen mtınakap et

medilfnlh ıtırı yok gibid\r. Çok 4efa öfkel~Jllyor 

bakı'Ucak ball 7ok. ZaJtf, kansız, ~rüı bir Jas. 
J?eltek, peltek konuıuyor. Fakat. babam benim ~· 
aut '.O~ diltUnmilyor. A~ kı~ beltnlp t;e. 
ltwnlfllilfmhı oaca hiç bir ebmüyeti yoktQr. h,n1d. 
nleaea ben d4!lllmitlm de- kendiel imit ıibi hareket 
ediyor. 

1 - KUrdilihicukit 
2 - Fahri Kapm • 
(Rıqino saçlar d 
3 - Cevdet Çaila • 
ln: (0 yar bir ıecıt 
4 - Udi Sadi "' 
(Afkm decyasına). 
5 - ••••• bilse 
kurdum düzlere). 
il ....., Okuyan: A.ıs 
1 - Rakım Elkıııtlll 
kı: (Bilmem ki 
2 - Mutafa -
1U dilber kadma). 
3 - iki halk tüddi 

19.45 Memleket saat a~ 
teoroloji haberleri. 

ao.oo Mü.ıik. Çalanlar : 
Fahri Kopuz1 hı 
N. Seyhun. 
l - ObJU: Radlf4 
1 - Raılwn BlkutlO 
(Silemem bir silft)• 
2 - !sM: Var111 • 
(Kaç 711 beai ta• 
1 - Sevki - blcu 
ram bana nolcht). 
4 - Rahmi bq • 
l&lll erdi ... sular 
il - Okuyaıı: M 
l - Abdi efendi -
qkmJa çok. oldum). 

2 - Ahmet Rai.aa -
ıönlilme bir haıli 
3 - .• , . - mahur 
'fefadan). 
4 ...... TÜ1'kÜ: (Qbaer 

~-·"'-20.45 M~ı llMQJ be,..-.. 
21.10 Konutma (bibliyoa 
21.30 Radyo ıaıeteai (1' 

Jlilı: tuafmdatı). 

.IHdk: ldiçük ork 
Atkm). 
1 - Sc4midt - G• 
a<J7lel (atır vals). 
2 - Fram Lebar: 
retiııden potpuri. 
S - C~l Rydhal: 
4 -r Edaartl K 
s - Paw Linc:ıke: 
(Sen parça). 
6 - KEler B6la: t 
müıiii). 

22.SO Memlnet saat s 
ı.n: &irad, esham • 
yo - nukut borsası 

22.50 Miidr: cazband 
2S.2512UO Yarınki pro 

• 
• 
• 
• 
• 
• l'RA.NBIZCA 
• 

• • 

- ~ be.il ılse babanııın aeçtill lmı alın de
meci~ $evdjjials bir ~ evlemoenlH tavaiye et• 
itim. Hayatta bundan daha güzel bir tef tManUl' • 
lunumu. t~n sevditi bir kimH7lt ba'f bata ,... 
ııyabflmm raaeüerln . en bllyülUdQr. Akpmlan 
mua• ~ ~·~ otunnü. ıath, tatlı koonfV?k 
BunUii biıiar zevkli bir ICY var mıdır acaba? Siı bll
tUır ,un çaJıpnımı, üpm, yud~klatımn 1rannua 
llkunwıuz. O, lizl dudaklannda meınıt biı t~ 
le 4hıler. itti bunJtlr imam bayata bailtJU kuwıtll 
~ d'eiU midir? lla"am ki; nde. tu,.ık albnda 
bulUDUfO'l'•ttt. evi terkedüt. Btn eh aym ıeyt ,.,.. 

jkPlftct~ ....... IAlt ·~-fdiif.v~~illii~illili . .,. ... ~Wr--....,,-.ı~ 
1llMGl ~ -=~~ .~..., ... ~ ... ""' ~ ~'ı:: -.~ .. -~ 

MU}~ ... Jl#i~...laıı~ 



esmı harp tebliğleri 
Riliz hava nezaretinin tebliği 

20 
a.a. - Hava nezaretınhı miı ve bu tayyareyi ağır hasara uiratmıı· 

(ıı <ıtıecıft tır 
'ltUerı n sonra ve ak§am. inglllz · 
• -'l?lie ne mensup bombardıman tay Filomuza mensup tayyareler sahil mü-

llq ~ları na ve Rouen clvarındnki ha- dafa.a tayyareleri ile işbirliği ederek, 
>'etıı hg'1 ve Yerde tayyarelere mu- Jmuiden ve Scheve:ıningen'de askert an

<'tı ~lllarcurnıar yapmıştır. Hangar- trepolara ve Borkumda bir tayyare m--
~ Ct! çıkarılmııtır. _,, 
"1.4k' llrnaıı Almanyada Ruhr'da, danına taarruz etmi5lerdir. 

ı:ı ılk~tıda askeri hedefler ve dilo- Bütün bu hedeflerde yangınlar çıkanl-
lll!ftır ı ~ddetıı surette bombnrdı· mı"tır. Texel'de bir köpı:iiye bomba isabet · clr lngt Uz tıı.yyıırcsl ka.- w 

1ra, 20 ettirilmiştir. 
~etın~a Hava ve dahllt cm- Bu sabah Hurricane'lardıı.n müıeşekkil 

rı.n ~-.. n t bl!ğt: 
r. n~"'yea kuvctıert, dlln gece, İngil- bir filomuz Rouen tayyare meydanında di-
1 ıı.ıı , lllden hücumlar yapmıııtır. zilmiı birçok düljman tayyarelerine hücum 
~ at11:aıı ıarkı snhllleri üzerine etmiıtir. Dört düşman tayyaresi yakılmış 

11lın1t §tf ır. Uç aehirde hasar VU· ve diğer birçok tayyareler mitralyöz ate
• akat yangınlar söndUrUl-

şiyle hasara uğratılmıatır. 
~ ~~ eyaletinin bazı noktllları

ll tl·aı ~da İngutere'nin cenubu-
"' ıı e ne de bombalar atılmı§· 

• •l\'ıı ııı 

Bugün öğleden ıonra, Blenbeim'ler.den 
müteşekkil bir filomuz •aynı tayyare mey
danma hücum ederek yeni.den hasarat vu
kua getirmiştir. Her iki taarruz da hiç bir 
zayiat verilmeden yapılmıştır. 

Haıara uğratılan alman 
tayyareleri 

t ~i 7illüı, 60 klıl yaralnnmıştır. 
l ~be ~ataryalrı harekete geçmiıı 
<araıaıun :YYarelert dUımanı karşıla

t.ı~~llli!ı~~.:ır. Askeri tlç dU§man tay 
~~ Utr ~. birçok düııman tayya

l, 20 a atılmıştır. 
tdıJ:ı.ı. ·a. - Hava nezaretinden Londra, 20 a.a. - Hava nezareti Rouen-
t' -....,tır· Booı tayyare meydanına yapılan hava bas-.. tcc . . 

"iilııllııııa llıgi!iı ta.yynrelerinin hedef. kını hakkındaki aşağıdaki mütemmim ma-
~. "it.öt ~~brikalan, petrol tasfiye Hlmatı vermekt~dir: 
t dcııoıaPti.i.ler, fabrika garları, mü- "İngiliz Hurricane'leri yerde bulunan el
. bafj ;: ve tayyare meydanları ol li junkers tayyaresini mitralyözlerle delik 

b1ı>'ıılc ta~alrınm şiddetli ateşine deşik etmişlerdir. İngiliz pilotlarının ka
Lıııı hır mmtaka üzerinde ve naatine göre, en az dört düşman tayyaresi 

tıı, &tlı'\\~ Harnrn, Biefeld, Munıter, yakılmış ve 16 tayyare hasara uğratılmış
' fılınb e, Euskfrchen, Muncheng- tır ... 

't: ~ti t-l om, Emmerlch, Hamburg, Aısab ateıler içinde 
4~ ha~ııı er~.enay, Brunsbuttel'de he- Adcn, 20 a.a. - Cenubi Eritre lımıı.nla-

~tler· ~ılnıi§Ur. nndan ve hava üssü olan Assab'dan bura-
dtt Hir, llnizdcn bir tanesi iissüne ya relen yolcular, ingiliz hava kuvetleri-

lt ta nin hücumu neticesinde hava karargahının 
~~ ta>'YareJeriınizdcn biri bir dü1- ateşler içinde olduğunu ve şehrirı tama

'hresf:vle muharebeye giri~ miyle boı bulunduğunu ıöylcmişlcrdir. 

~ngmz Harbiye Nezaretinin tebliği 
~~er:20 8..a_ - Harbiye nezareti teb- göndermiştir: 

ttcu .. ~ . 
aı...._. ""n. "- Tam vaktinde geliyorsunuz. Düı-

ı.ı -~1 " ı nıayısıa tcrketmtı olan 
~~ lııti!i e :'eni Zelindah birçok kı- man mücadeleye biitün kuvetini attı. Hür 

~ıı.-:-~ d 2 litnaıuna ihraç edilmi:1, ve milletler davismrn, kendisine yapılabile-
~tııı ~oğl'lı. hareket eylcmi:1lerdlr. cek yardımın bütün kuvetine ihtiyacı var-
bf._ ~ei tnaneviyesi mükemmel- dır. 

~·w Milcadele ne kadar çetin oİursa olsun, 
"'·~~ B, Eden. Brltann ordu- itimadımız tamdır, ve zaferin ordularııru

O?ııın.yon kıta.atma ııu mesajı za raci o1acatmdan emin bulunmaktayız.,~ 

Kıralın meıaji 

tirdi. Yanlarımızda yer aldığmız fU esna
da, bizi harbin ilk safmda buluyorıunus.. 

Bu kıtaat harbe cirmelı: için büyük bir 
tehalük goıtermektedir. 

~tiliz bahriye nezareti tebliği 
'20 

~~Ü"'a. - Bahriye nezaretinden mlşlerdir. 
~ ille.. {: Norveç ııımal sularında hareklt yap-

_,~<ıl'll.ıı~~~ tonluk Andanla mua- makta olan Junlper balıkçı gemisinin av
tı\ ı..; l<ırııi bir alman tahtelbahlri deli geclkmlııttr. Bu geminin zayl olduğu 

;"dtl'fr llencrek batınldığını te- tahmin edilmektedir. Mürettebatın yakın 
lt~ ~ı:A~Urettebattan ikisi yara- akrabalarına, bunların dönmedikleri, fakat 

t btı-"18 zaytat yoktur. BUtllD ba.zılarıımı esir olduklarının lhtlmal dahi-
~ ?lgil12 limnnına ihraç edll- l!nde bulunduğu blldirilmigtir. 

~ronsız akşam tebliği 
~~, ~ a.a. - 20 haziran tarlhll ı mR.n Nantes cenubunda ve Bourges gar-

:tttı "lzı bltg-ı: bına ve Montluçun'a doğru ve Lyon cenu-
I hır ~eun heyeti umumlyesinde I bunda Vichy ve Nantua isUkameUnde ke

etıelkıtk olmamııtır. Dll§- et! kolları ileri ailrmilştilr. 

~ Alınan resmi tebliği 
~ (ı ıı um 
~ tlttııarı \lllt karargAhı, 20 a.a. _ len kıtalarla yukan Rhln'den ııelen kıtalar 
tta~ , <ıokumandanlığının tebll- blrle§llliştir. 

~ ~~ cta f 19 hazlr11J1da, 200 bin esir alınmı§tır. 
ıtrı.: l"ansı2 harp limanı Brest Bunların aruında onuncu fransız ordusu 
~ ~ı·cı k;ım11J1dnnı genral Altrneycr ile bu ordu -
~ tt 1te·, e, ~antes'dan Tours'a kadar nun kurmay reisi de vardır. 

te ~~ "lll'ılmıJ ve yukan Loire ıo mayıstanberl, dUşman tııyyarelerl 
~~ta orta geçtırniııttr. ezctimle ekserlyc.t itibariyle, ingll!z tay -
~~. illin ~Vl'ınunda. Cher ve Bour- yareler!, geceler! mütemadiyen alman a • 
~,.14 esinde taıctp devam et- çık şehlrlcrlnl bombardıman etmektedir. 

~ıı1\rı'eııubu Dombardımanlarn dUn gece de devam e-
~ ";_~ • ~oıı nda, muharebe tayyare- dilmletlr. Sekiz e!v!l ölmüştür. 
1t ~ 'ttıltııc~da gerl çekllen dUşma- Şimdi alman hava kuvetlcri, İnglltcre-

"ll\>ıı ~elı.ktıı r. Mukavemet yuvala- ye karşı mukabele bllnıisllc ba§lamıııtır. 
~!~~"ır'tlert, e~eukntunc ~~de~l'::1mi's~~~ l9 haziranı 20 hazirana bnğtıyıın gece, mu-

!lt ""e'ı · hıı.rebe tayyare grupları, bUylik bombalar-
ı;,~ ıı ııın la. tngillz tesJlhat merkezine, ezcümle llll-

~"..'~il'tın illinde, mağltlp frruısız llngh~'dakl büyük azot fabrllmları mer -
~~<la lieea~ edUmemlıı olan bald- kezine hücum ctrnlulerdlr. :50 kilometreden 

tlt ~ta• \re o~ul Br88Ulda Meselle görU!en bUyilk yangınlar, muvaf!ııklyetı
t. t:PI. llrı.n Vosges'larda ve yu- mızı isbat etmiş ve arkadan gelen diğer 
q l.r.~f:l· 'l'o bir kısmında sıkııtırıl - gruplara yolu göstermiştir. Bundan sonra, 
~ ~'t ot ha~ ve Lunevllle ellmi:t· Hull'da iki benzin deposu iştial ettirihni!J· 
~".,"t·~ll, l'rıUhe~ındda. Thlond~m~- Ur. 

" 11 glll"b e e cvam e yo · İki seri hücum botu, oungeness'ln gar-
~ he ta llrnıııttr ~da, Maı;inot hattı bında, MlUl§ sahlllnln hemen yııkınında, ' 
b tııı ~eı . lke bombardıman ve bin tonlltıtoluk bir vapur bntırmı§tır. Bir 
t,:tııı:ı~evl\ıit1 grupları, bombalarla alman denh:aıtı gemisi, sekiz bin tonlyD.to
·~bıı r. ertn hüyUk bir kısmını luk bir dUşman petrol vapurunu batırrnıı-
~ ~~ıııt'::.rtıan oehrt, cenuptan ve tır. Diğer bir denizaltı gemisi, bir dilııman 

tlo,, 1llaıi )-,,,'_ Strassburg katedralının kafllcslnden Uç vapuru b:ı.tırmağa rnm·af-
"f~0.... ~ baYraS\'l dalgalanmak· fak olmuştur. 

"'''
0 ita Düşmanın dDnkll tayyare kaylbı ~1nnl-
• l>llarında, Belfort'tan ge- dir. Altı alman tayyaresi kayıptır. 

'"'··· 1ta1Yan resmi tebliği 
'ı~~ hır rn 
~ IU~lrl!ıın~al, 20 a.a. - İtalyan devam etmektedir. Harp eenruıında bir in

e~: btrço n 9 numaralı tebllği : glliz tayyaresi düşUrillmüııtür. İki ıtalyan 
tleıj"•ollac it deniz ve hava üsleri avcı tayyaresi hareket üslerine dönmemiıı
ı.a.,: Or0 c~ Borog, Ajaccio, Ur. 

t ':lı b~eıetırnı~vt, Bonltacio, Pro- Şarkt Afrikada d~manın Aden, Zella, 
ti 1ı llııe 8Urette tarafından ııtddetli Port-Soudan UssUlharekelertyle Sudan'da 

~- ~~~ 1~ ~~· lrıUhtrn b~mbardıman edil- ve Kenta'daki diğer UssU!harekelerl bom · 
~ ... "'~ ;!lercıırlll'elerımi• asarh atka utğrUaml 1§1· bardıman edilmiştir. 

""il .,_-. ... are e s er · 
t(bt :"'Cın.ı 1 Muharebe eana.ııında bir takım yangın-

~ tr~11bir ı~dclti bir fransız torpi- ıar çıkanlmııı ve ycrC:e bulunan birçok 
!h'."1 1eııere Yan talıtelbahirl tara . tayyareler tahrip edllmlııtır. Bir italyruı 
'*"\ (tf~rıltadk batırılmışhr. tayyaresi üssU!harckestne dönmemtııtır. 

~c,~llııın a Blngazl hududundaki Düşman Llgıırie ve Sardenya tlzerinde 
"""• ku birçok tankını tahrip hava akınlarını tekrar etrnlııtır. Nil!usça 

\'eUerln1.n ifUr&ki;yle, telefat ve maJısQa baaa.r&t 7oktur. 

ULUS 

Fransaya dair 
karışık haberler 

(Başı 1. ıncı sayfada) 

Bütün bu cereyanlar ve temayül
ler, franıuz murahhaslarına tebliğ 
edilecek şartların mahiyetine göre 
kuvet bulabilir veya zafa uğrıyabi
lir. Olabilir ki galipler Fransa'ya 
müsait sulh esaelıırı teklif ederler; 
fak at harp nihayet buluncıya ka
dar bir kısım arazisini İ!eal altında 
bulundunnağı şart ko§arlar. Bir ta
kım fransızlarda da, eğer harbe de
vam edecek olurlar&a, daha İyi şart
lar temin edememek ,üphesi husu
le gelebilir. Nihayet Fransa'da fa. 
§İzm cereyanı kuvetlenir ve Avru
pa kıtasının yeniden tanzimi dava
sında Almanya ile bir elbirliği yap. 
mak meyli de doğarsa, vaziyet da
ha garip ve umulmaz şekiller alabi
lir. 

Harbe devam eden İngiltere için 
fransız filosu ile dar bir boğazla ls
panya'ya birleten muazzam Afrika 
Fransa'sınm ehemiyeti büyüktür. 
İngiltere ya filo ve kolonilerle bir
leşmek imkanları bulur, yahut on
lara karfı tedbirler düşünmek mev
kiinde kalır. 

Bordeaux'daki hükümetin sulh te
§ebbüsü hususundaki mülahazaları 
ne olduğunu bu sütunlarda yazmıf
tık: galiplerin §artlarını Öğrenmek, 
eğer bu tartlar Fransa istiklal ve 
haysiyeti ile telif edilemezse, harbe 
devam etmek! Ancak Fransa'nın 
büyiik bir kısmını İ~gal eden galip. 
ler, Bordeaux hükümetinin de ihti
yarını giderecek emrivakilerle, bah
settiğimiz cereyanlardan birini hi.. 
kim kılabilirler. 

lngiltere bu hadiselerden hiç de 
memnun değildir. Fakat vaziyetini 
daha fazla tasrih etmek için, nihai 
inkiıafları beklemeği tercih ediyor. 

Franaa'ya dair gelen karııık ha. 
berleri hüli.aa edersek §U üç cereya. 
nın tebellür etmekte olduğunu gö. 
rürüz: imparatorluk topraklarında, 
lngiltere ile beraber harbe devam 
etmek istiyenler, eğer galipler mü
sait aulh §artları teklif ederlerse ln
giltere'den ayrılarak sulh yapmak 
iatiyenler, Fransa'yı nasyonal • ıos
valizm rejimine doğru aürükliyerek 
Avnıpa'nın yeniden tanzimi dava. 
sında Almanya'ya yakla§mak siya. 
setinde ümit bulanlar! 

Her ne olursa olaun, diğer kıta
lardaki fransız topraklarında otu
ran, onları idare eden ve onların kı
tnlarına kumanda eden §eflerle do
nanm11.nın nasıl bir hareket tarzı tu· 
tacağı meaeleai, bat ehemiyetini mu
hafaza ediyor. 

Falih Rıfkı ATAY 

Fransız delegasyonu 
görüıtü ve döndü 

(Başı I. inci sayfada) 

ret'tir. İspanya ile muhaberatın güç
lüğü dolayısiyle, Fransız hükümeti -
nin bu tebligatı, alman hükümetine bu 
gece saat birde gelmiş ve sabahın saat 
dördünde Ftihrer'e bildirilmiştir. Bu
nun üzerine, alman başkumandanlığı 
derhal, murahhas heyetinin kabulü i
çin lüzumlu tertibat almıştır. 

Fransız delegeleri döndüler 
Bern, 20 a.a. - Beyaz bir tayyare 

ile seyahat etmekte olan fransız mu
rahhasları, alman murahhasları ile 
telaki etmeleri mukarrer olan mahalle 
vasıl olmuşlardır. Fransız murahhas
ları, şimdiden Bordeaux'ya avdet et
miş bulunuyorlar. Muhasamatın cuma 
ve yahut cumartesi gtinü kesileceği 
tahmin edilmektedir. 

General de Gaulle'e verüen emir 
Bordeaux, 20 a.a. - "Havas": Da

hiliye nezaretinin bir tebliği, general 
de Gaulle'ün dün ingiliz radyosunda 
yaptığı beyanatın gayri varit addedil
mesini bildirmektedir. General de 
Gualle, halen hükümet azasından de
ğildir ve kendisine Fransa'ya dönme
si emri verilmiştir. 

Fransa ltalya'ya da mütareke 
teklif etti 

Roma, 20 a.a. - Fra.nınz hUkUmetl. İs
panyol hüktiınetı va.sıtasiyle !taıyaıı htikU
metinden mütareke talebinde bulunduğıı 
resmen teyit edilmektedir. 

İtnlynn resmi tebliği aynen cıöyle de
mektedir: 

"1"rnnsız hUltUmetı, buglln öğleden e
vci, iapanyol hüktlmeti vasıt1111lyle ıtaıyıın 
hUkümetlnden İtal)'tı ile mUtarckc akdi ı -
çln mUkllleınatın b:ışlamnsı talebinde bu -
lunrnuştur. İt:ılya hükUmctl nynı kanaldan 
ve alınan hlikUmctlnln wrdiği ccvnp ıck
llnde mukabelede bulunmuş, ynni mUIAka
tın tarih ve yer! te.sblt edUmck Uzcre fran
ııız murahhaslarının bildirilmesine intizar 
ettiği cevabını \'ermiştir. 

Londra., 20 a.a. - Fransız murnhhB.Bla
nnın alman murahhaslariyle tema.a ettik
ten sonra Bordeaux'ya döndUklerlnl cuma 
veya cumartesi de ate§ln kesileceğini bil
dirmiş olan ltalynn radyosunun bu haberi
ni tekzip eden lngillz radyosu spikeri, 
fraıuıız murahhaslarını:ı alman murahhas· 
!arına henüz mü!Akl olm84ıklarını söyle· 
mlr.ıtir. 

Spiker, fraıuıız bükümetlnin, bUtun 
fransız harp filosu cUzUtarnlarına fransız 
veya Ceznır llmıınlnnna dönmeler! için e
mir verdiğine dair olarak gene itaıyanlar 
tarafından nefl'Cdllen haberi de tekzip et
miftlr. 

Alman ordusu nezdinde 

Paris'in meni aalleri 
B. Chiappe tarafından 

temsil olunacak 
Amerika'da R. C. A. radyosunun dün 

ıaat 22 de verdiği bir habere göre milli
yetçi tandansiyle maruf J can Chiappe, iş

gal ordusu nezdinde Paris'in menfaatleri
ni müdafaa etmek vazifesiyle tavzif olun
mu:ıtur. 

Diier taraftan La Victoire ve Matin 
cibi sağcı tandanslariyle maruf olan ga
zeteler intişara başlamışlardır. 

Paris'te vaziyet 
Amerika R. C. A. radyosu Komedi 

Fransez'in bu akşam temsillerine başhya
cağınr bildirmektedir. 

Mareıal Pefain'in 
radyodaki nutku 

(Başı 1 inci sayfada) 

3.280.000 kişiden mürekkepti. Halbu
ki bu meydan muharebesinin başlan
gıcında fransız ordusunun miktarı, 
500 bin kişi daha azdı. 1917 mayısında 
fransızların yanında 85 ingiliz fırka
sı çarpı!ıyordu. 1940 mayısında yal
nız 10 ingiliz fırkası vardı." 
Mareşal Petain, bundan başka, or

dunun teçhizat itibariyle pek daha 
dun mevkide bulunduğunu da tebarüz 
ettirmiş ve sözlerine şöyle devam et
miştir: • 

"- 22 sene evelkinden daha az ku
vetli idik. Aynı zamanda daha az dost 
larımız, daha az ordumuz, daha az 
müttefiklerimiz vardı. Mağlfıbiyetimi 
zin sebebi, işte budur. 

Kaybolan muharebeden ders alaca
ğız. Zafcrdenberi, Zevkisefa. fedakar
lık hislerine h~kim olmuştur. Az him
met edilmiş, fakat çok talepte bulu
nulmuştur. Gayret esirgenmiştir. Bu
gün, işte felaket gelip çatmıştır." 

Mare~l Petain, sözlerini şu suret
le bitirmiştir: 

"- Ben, şan günlerinde sizinle be
raberdim. Hükümet reisi olarak, kara 
günlerde de sizinle beraber kalaca
ğıın. Yanımda toP.lanınız. Mücadele 
hep aynıdır. Mevzuubahs olan Fran
aa'nın, Fransa toprağıdır, Fransa'nın 
çocuklarıdır." 

Bordeaux dün dört defa 

bombardıman edildi 
Bordeaux, 20 a.a. - Bordeaux'da çı

kan La France gazetesine nazaran 
300.000 nüfusundan başka 600.000 mu
haciri de barındıran Bordeaux §ehri, 
kadınlar ve ihtiyarlar nazarı itibare 
alınmadan alınanlar tarafından bom
bardıman edilmiştir. 

Gazete diyor ki: bu sabah, Bor
dcaux'nun muhtelif mahallerinde ölü
ler, yaralılar, ve harabe halinde evler 
görülmekte idi. Bir bomba umumi 
meydandaki sığınağın üstüne düşmüş
tür. Birçok · mağazalar ciddi surette 
hasara uğramıştır. Şehrin diğer bir 
kısmında elli kızın bulunduğu bir ote
le bomba isabet etmiştir. Bordeaux 
sükllnetini muhafaza etmektedir. 

Fransız hükümeti tehri terlıetti 
Londra radyosunun sabaha karşı 

beyan ettiğine göre fransız hükümeti, 
saat 12 denberi dört defa bombardı -
man edilen Bordeaux şehrinin daha 
fazla tahrip edilmesini önlemek üzere 
burayı açık şehir ilan etmiş ve saat 15 
te Bordeaux'dan ayrılmıştır. Aynı 
radyo şehrin üzerine 150 bomba atıl
dığını ve ölü sayısının 100 ü geçmek
te olduğunu ilave etmiştir. 

Amerika R. C. A. radyosunun ver
diği bir habere göre fransız hüküme
ti daha cenupta bir yere nakletmiştir. 

Ballık devletleri 
arazisinde 400.000 

Sovyel askeri var 
Bern, 20 a.a. - Son günlerde Baltık 

memleltetlerlne giren sovyet kıtaatı mev
cudu, Natıonal Zcltung gazetesinin Stok -
holmden l\ldığı haberlere göre 400 bin o -
larak tahmin edllnıektedir. 

Diğer taraftan, Sovyetler Blrllğlntn ya
ltındn FlnJandlyada.n yeni isteklerde bulu
nacn#ından korkulmaktadır. 

Sovyetler teyit etmiyorlar 
Moskova, 20 a.a. - D. N. B. btldiriyor: 
SovyeUer Blrllğinin Flnlandiyadan 12 

mart sulh muahedesi çerçevesini R§an ye
ni mutalebatta bulunduğ\lna dair yabancı 
memleketlerde yayılan haberler b~a te
yit edllmemektedir. 

Burada FinJn.ndiya tıc.ı.rct heyetinin hA
llhazırda. Moskova harici ticaret komise
riyle müzakerede bulunduğuna dair mü
zakerata da çok mUsbet bir şekilde devam 
edildiği hakkında ıııareUer edilmektedir. 

-S-

Amerika tarihinde 
ilk defa olarak 

Bir koalisyon 
kabinesi kuruldu 

Cümhuriyetçi muhaliflerden 

Stimson 
bahriye 

harbiye, Albay Knox 
nezaretine getirildiler 

(Başı 1 inci sayfada) 
zuları o kadar tanınmıştı.. ki tayinleri ta-
mamen anlaşılır bir şeydir. 

B. Hull inliratçılara hücum etti 
Cambridge, 20 a.a. - Massachusottı 

Hariciye nazırı Cordel Hull bucün 
Harvard ünivcl'$İtesinde bir nutuk söyli-
yerek infiradcılığa şiddetle hücum etmiı 
ve hürfycti seven insanlarla hiiriycti aevcn 
milletleri yenilmez bir kuvet halinde bir
leşmiye davet eylemiştir. 

B. Hull demiı;tir ki: 
"- Amerikan milletinin önünde hiç bir 

imtihan bugünkü kadar hayati bir mahiyet 
arzetmcmiı;tir. Milli istikbalimiz, kıymet
li müesseselerimiz, daha şimdiden dünya
nın bu kadar büyük bir kısmını ihata eden 
megalomanın tehdidinden masun değil

dir. Bugünler beşer rrkı için karanlık gün
lerdir, zira büyük kuvetler mevzuubahistir 
ve hiç bir millet biıyıik bir tehlikeye dii1-
mcden bu kuvetlerin ehemiyetini bilme
mezlik edemez.,, 

'' infirat cinnettir ! ,. 
B. Cordel Hull, Birle3ik Amerika tari

hinin dünyanın diğer kısımlarından tecer
rüt ve infirat neticesi olmadığını ve bu 
eserin infirat içinde devam edebileceğini 

düı;ünmek kadar büyük bir cinnet olmıya-

cağım kaydettikten sonra sözlerine şu 111-

retle devam eylemiştir: 
"- Mili eler birbiri ardından kırrlmıı, 

kuvctler birbiri ardından teslim olmuş ve 
aonra istilS. edilerek esaret haline düt
müştür. Tehlike ıölgesini kıtamız üurin
de gittikçe daha ziyade karararak ıenit
letmekte ve bizzat nefsin muhafazası ıe"'
ki tabiisi bile bize dikkatli bulunmamızı 
emretmektedir.,. 

Milli müdafaa ifrn munzam 
tahn•at 

Vaşington, 20 a.a. - Senato, müdafaa. 
ya miitedair olan ve bir milyar 777 mıl .. 
yon dolarltk krediler derpiş eden fevkal
lde kanun layihasını bugün kabul etmit
tir. 

Franııuara ait teçhizat 
lngütere'ye verilecek 

Vaşington, 20 a.a. - B. Morcanthaıa, 
frahsızlarla aktedilcn teçhizat mukavele
lerinin ıimdidcn İngilizlere devreıdHec• 
fini matbuata bildinniııtir. 

Mukaveleye muallak btlcUmle mabem.o 
yi, fnı.nsızlarm mUtareke müzakeratmın ne 
ticcsini beklemeden İngilizlere teslim et
meleri için fabrikatörlerle anlaımalar ya
pılmakta.dır. 

Elindeki bütün vasıtalarla 

T ou1on mevki kumandanı 
şehri müdafaa edecek 
Alman ileri unsurlar1 lyon' e girdiler 
f ransa' da muharebe devam ediyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
fransız muhacirleri İsviçrc'ye iltica 
etmiştir. Bir kaç yüz fransız askeri 
de teçhizatı ile hududu geçmi§ ve İs
viçre'de silahlarından tecrit edilerek 
bir kampa konmuştur. İsviçre makam
ları ve hususi teşekküller muhacirle
re yardım \çin azami gayret sarfet
mektedir. 

Bern; 20. a.a. - Federal meclis, muh 
telif meselelerle bilhassa iktisadi mc
sail ile meşgul olmak üzere mülteciler 
ve askeri mevkuflar için hususi bir 
komiser tayin etmiştir. Bu komiser, 
fırka kumandanı de Maralt'dır. 

Franıa'dan Portekiz'e kimler 
gidiyor ? 

Madrid, 20 a.a. - Fransa'dan kara 
tarikiyle Portekiz'c gitmek üzere bu
gün İrun'a gelenler arasında, sabık 
Avusturya imparatoriçesi Zita, arşi
dük Otto, Lüksemburg granduşesi, 
prens François de Burbon - Parme ve 
bazı diğer prensesler vardır. 

lsviçre'ye iltica eden ıivü ve 
aıker Fransızlar ' 

Montreux; 20. a.a. - Silahlarından 
tecrit edilmiş iki bin fransız askeri ve 
büyük miktarda bir sivil kafilesi Neu
chfitel'e varmışlardır. Bunlar cephe -
den gelmekte idiler. !sviçre'ye geçen 
kıtaat arasında yanlarında uzaktan gö
rülmiyecek veçhile b..lyanmış ve terti
bat alınmış zırhlı otomobiller ve kam
yonlar ve sair malzeqı~ bulunan pilot
larla 40 zabit ve 600 nefer va~dır. 

Poutarbeinden gelen altı miralay ve 
tamamiylc motorize bir kol İsviçre da
hilinde kampa scvkedılmişlerdir. 

28.000 ki§ilik bir kuvet 
lsviçre'de 

Berne; 20. a.a. - G~çen gece, yanla
rında i800 beygir bulunan 16.000 Po -
lonyalı ve 12.000 fran:ı•zdan müteşck • 
kil 28.000 kişilik miit!efik kıtaatın Sa
nit - Usanne yakininde hududu geç -
tikleri resmen bildirilmektedir. 

Kıtaat silahtan tecrit edilmişlerdir. 
Memleket dahilinde enterne edilecek -
!erdir. 

2000 Polonyalının kahramanlığı 
Berne ; 20. a.a. - " Havas ,. : 
Dün öğleden sonra Bale mıntakasın

da topçu ateşi çok şiddetli olmuştur. 
Ateş peyderpey azalarak saat 14 de 
durmuştur. O saattenberi sükunet var
dır. 

Bu sabah İsviçre hududuna muvasa- 1 
lat eden fransız subayhrı, 2000 Polon

geçmesine imkin verecek setir hare • 
ketlcriyle kendilerini istiyerek feda 
etmiılerdir. Polonyalılar, Fransa'ya 
yurtlarının intikamını almak için gel· 
diklerini söyliyerek geri çekilmekten 
imtina eylemişler, müteakiben alman 
tanklarına hücum ederek benzin dolu 
şişelerle bu tankları yakmışlardır. 
Bunlardan ekserisi bu harekat cana • 
sında ölmüştür. 

lıviçre'de 40.000 lrannz 
aıkeri ı>ar 

Bern; 20. a.a. - Muhtelif cüzütam
lara mensup 40 bin fransız askerinin 
şimdi İsviçre'ye geçmi§ bulundu§;u 
ta:hmin ediliyor. 

Bütün bu kuvetler silahtan tecrit e
dilmiş ve enterne edilmişlerdir. Bun
ların hakiki rakamını vermek imkin
sızdır. Çünkü bu mik~ar her saat art
maktadır. 

Aıkeri vaziyet 
Bordeaux, 20 a.a. - Havas ajansı aske

ri vaziyet hakkında biraz geciktiği anla -
ııılan bir kablo ile aşağıdaki malQmatı ver
mektedir: 

HCUihazırda ordularımız dört grup tq
kll etmektedirler. Garpta d~man Rena 
mıntaknsında Saint - Malo istikametinde 
birinci grup:ı. karuı ga)TeUerlni sarfetmek 
tedir. lngntereyl tehdit için alınanların 
bUtUn Manıı sahlllerinl zaptetmek niyetin· 
de olduklan anls.şılmaktadır. 

Bretagne ordus!yle, Loire ordusunu ayı
ran mıntakada dUııman ılddcUI tazyik yap 
mamıııtır. 

Orleruı'la Nevera arasında, almanlar bir 
çok yerlere taarruz etmtıtir. Birçok koprU 
başı legal etrneğe muvaffak olmuşlardır. 
Fakat umumiyet ltibruiyle bllhusa Tounı 
nuntnksında nehri biz tutmaktayız. Ne
\'ers'ten İsviçre bududunn kadar vaı:iyet 
çok karı§ık ve müphemdir. Birçok dUşman 
kollan Lyon'u geriden almak maksadiyle 
Bourgea'a ve L'alller vadisine tevecctlh 
etmektedir. 

Şark ordusu muharebeye devam ediyor. 
Alplardııkl ordu kuvetlnl ve yerini ta

mamen muhafaza etmektedir. 

Polonyanın harbe 

devam karan 
Fransa'da bir mahal, 20 a.a. - Po

lonya ajansı bildiriyor: 
Polonya hükümeti Almanya'ya kar

şı harbe devama karar vermiştir. Po
lonya ordusunun Fransa meydan mu
harebesine iştirak etmiş olan müfre
zeleri en yakın İngiliz kumandanlık· 
}arına müracaat emrini almıştır. 

Romen kabinesi 

istifa etmiyecek 
yalı askerin kahraman!ık ve feragat - Bükrcş: 20. a.a. - Hador ajansı Ro
ları hakkında heyecanlı sahneler anla- men hükümetinin istifa ettiğine dair 
tıyorlar. Bu Polonyalılar İsviçre hu - fena niyetle yayılan ~yıaları yalanla. 
dudu yakininde bir yerde sivillerin maktadır. 
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1€RA VE iFLAS 

Ankara icra deireıi gayri men
kul satıı memurluğundan : 

İzalei 'Jiidan dolayı sulh hııkuk mah
kemesince satılmasına karar verilen An
branm Pevzi pa:ıa mahallesi Muhacir so
bimda f7 ada 6 parsel numaralı ev ap
lıda 1azılı p.rtlar dahilinde açık artırma 
üe utıta sııkanlnıııtır. 

EVSAF ve MUŞTEM1LA. TI : 

Gayri menkulün iç kısmında iki odalı 
bir ve dülrklnlar ardında iki olalı diler 
bir bölük ev mevcut olup sokağa metha.1-
leri yoktur. Dillı:kinlar içinden geçilmek
tedir. Cephede iki dükkan ve dükkinlar 
•.idi altında iki odalı bir ev bulunmakta
dır. 218 metre murabbaı aahaamda.dır. 
J>ört bin i4ra Ja7111ot takdir ed.ilmiftlr. 

SATIŞ ŞARTLARI : 

1 - Satrı Petln para ile olmak üzere 
13. 7. !MO tarihine müsadif salı ıiinü aut 
10 dan 12 7e kadar icra daireal ıayrl mea
bl aatıt memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiı olan ,.uka
ndaki muhammen kıymetin ytlzde 7 ,S tu 
aiıbetinde s>e7 akçesi veya milll bk ban
bnm teminat mektubu ile kanunen teml
D&t olarak kabul edilen hazine tahvilerl ıe
tireceklerdir. 

3 - Satrı cilnll artırma bedeli takdir e
dilen kıymetin yüzde 7S ini bulduktan ve 
iç defa nida ettirildikten eoma mezldlr 
sünün 12 inci saatinde en Sok artına ta
libine ihale olunacaktır. 

4 - tıba tarihteki artırmada tıekllf .. 
dilen bedel muhammen kıymetin ytizde 
f5 ini bulmadıiı taltdi{de 7. 1. 940 tarihine 
Driisadif çarıamba ıünll nat 10 dan 12 ye 
.. dar yapılacak ikinci artırmada en ,ok 
art.ıan talibine ihale olunacaktır. 

S - Birinci Te ikinci artırmalarda iha
le bedeli ihaleyi mllteakip verilmediği tak-

~rde üzerine ihale edilenin talebi üzeri
ae ihale tarihinden ltibuen kendisine be
deli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için 
7edi gün kadar mehil verilecektir. t,bu 
müddet zarfında ihale bedeli yatırılmadı
lı taıkdtrde ihale bosulacak ve bu ·talipten 
pel en ,.ukaelr teklifte bulunan talibe 
teklifi veı;hile almaia razi olup olmadığı 
90rulduktan sonra teklifi veçhile almağa 
nzi ise ihale farkı birinci talipten ta.b.ıl 
edilmek üzere bu talibe ihale edilecett.ılr. 
Teklifi veçhile almafa razi olmazsa gay
d menkul ,.enlden on bet günlük ilcinci 
utırmaya çıbnlacaılr, en çok artıran ta
lllrine ibat. edilecektir. Bu ikinci ihale 
IMıdeli birincielnden noksan olursa farkı 

a mütteridesı tahsil edilecektir. 

6 - Her iki artırmada da pyri menkul 

talibloe ihale edildikte tapa barcı müıte
ri:re n lbaı. tarihine kadar olan mütera
kim Terci " dellaliye rami ise borçlu-
7a aittir. 

7 - Borçlu n alAcaklılarla diler alllta
•rtarm bu pyri memul üurlndeki bak-

ViLAYETLER 

Ekmek alınacak 
Sinop Cümburiyet lıtüdd•iumumililin -

d•n : 
İhalesi 3-6-940 ıününde aaat 14 te takar

rür eden Sinop umumt cea evindeki mah
ldlm ve mevkuflara 940 111ı mali yılı için
de verilecek 255000 ill 365000 adet ekmek 
yevmi mezkilrda talip olmadığından 10-6-
!>40 tarihinden itibaren yirmi gün müddet
le ve kapalı za.rf uıulü ile yeniden eksilt
meye çrkanlmı,tır. Yevmiye 700 ill 1000 
ekmek verilecektir. 

Bedeli muhammen 33306 lira olup temi • 
natt muvakkate 2500 liradır. İhale 1-7-940 
pazartesi ıünü saat 14 de Sinop C. Müdde
iwnumil!ği dairesinde yapılacaktır. 
Şartname tatil günlerinden maada her 

cün Sinop C. Müddeiumumtliii kalemin -
de görUlebilecetl ilin olunur. (2779) 

12776 

mü·nakaaaıı 
Edirne Beden Tnbiye•İ Bölgesi Baı

lcanlılından : 
Keştt bedeli 31121) Ura 80 kul'\lf olan E

dirne 11>or kulUbU binRBI ınoıuıı Uç ha!ta 
mUddetJe pazarlıkla mllnakıuıaya çıkarıl
mııtır. 

1 - İhalesi 1. 7. 940 tarihinde pazartesi 
gUnU saat 10 da vll!yette yapılacaktır. 

2 - Talipler ketif varakaaını, hususi 
ıartname eksiltme ıartnamealni mukavele 
projelerini Ankarada genel dlrekt6r1Ukte 
lstanbulda Nafıa mUdUrlUğtlnde ve Ed!r
nede b6lge binasında görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat miktan 2334 lira 
" kUJ'Ultur. 

.ft - istekliler ihale gUnU teminatları ve 
.aır kanuni evrakları ve en qağı ve bir 
defada 10 bin liralık bir bina itini muva!· 
taklyeUe yaptıklarına dair musaddak ve· 
alkalarlyle beraber komisyon riyasetine 
müracaat edeceklerdir. 

(4789/2831 12831 

Kapah zarflı eksiltme ilanı 
Zonguldak amele birliğinden 
1 - 10. 6. 940 tarihinde ihalesi yapıl 

ması mukarrer hastane illve inşaatı, 
görülen tuzum üzerine yirmi bir gün 
daha temdit edilmittir. 

2 - . Ekıiltmeye konulan it: Zon
guldakta amele birliği haıtanesi bina
sının p.rk-tarafında mutbah ve çama
ıırlık binasiyle, haıtane binasının ze
min katının polikilnlk haline ifrağı
dır. 

3 - Mutbah ve çamaşırlık binasiy
le tesisatının ketif bedeli (23920) li
ra (81) kurut olup ve polikilnik iti
nin ketif bedeli (3245) lira (82) ku
ruı olup mecmuu (27166) lira (63) 
kuruftur. 

4 - İlk teminat akçası (2038) lira
dır. 

5 - Ekliltme müddeti 11. 6. 940 
salı gUnünden itibaren yirmi bir giln 
dür. 

6 - Eksiltme 1. 7. 940 puartesi 
gtlnU. aaat US da amele blrllll faal 
heyeti huzurunda yapılacaktır. 

7 - Talipler eksiltme §Cll"tnamesi, 
mukavele projeıi ve bu ite ait diğer 
bütün evrakı amele birliğinden ala-
bilirler. 2401 

Harta yaptırılacak 
Çand:hle BıltJdiyıslndnı : 
1 - Çanakkale kasabasınm mesk6n ve 

gayri meskdn 225 hektarlrk ıahanın hali ha
zır haritasiyle bunu çevreliyen 40 hektarla 
265 hektara varan Mhanm 1/4000 mikyash 
mllnhanlli tekaomotrelik baritasmm yeni -
daı alımı iıi yirmi rlln müddetle n kapalı 

lanm ve lı1111UAiyle faiz ve maarafa dair zarf usuliyle ekılltmeye çıkarılmıştır. 
elan iddialannm evrakı mllsbiteleriyte 20 2 _ tıin maktu bedeli 5500 liradır. 
IÜD içinde dairemize bildirmeleri 1.hım· 3 - Muvakkat teminat 412 lira 50 ku • 
dır. Aksi takdirde baklan tapa clcilllyle ruıtur. 
eabit olmadıkça satrı bedelinin paylaştı- • 4 - Ekailtme 27-6-940 pertembe cUnil 
nlmaamdan hariç tutulacaklardır. uat 15 de Çanalmkale belediye binasmda 
8 -Artınnaya lttirlk edecekler 10.7.940 mlitC1ekkil eksiltme komisyonu tarafından 

tarihinden itibaren 940/S5 numara ile da- yapılacaktır. 
lremizdekf yerinde herf&:ese açık bolundu- S - Eblltmeye ittirlk edeceklerin be -
nılan prtnamemlzi okuyabilirler. ledi1eler imar beyetlndaı iıtirlJı: vesikaaı 

almaları n bunu teklif mektuplarına koJ· 
malan lbımdır. Şartnameler Çanakkale 
belediyesinden ve Ankara beled!1eler imar 

Nöbetçi eczaneler 
heyeti fen ıefliiinden paruız alınabilir. 
Teklif mektuplarmm tayin edilen cünde 
saat 14 de kadar Çanakkale Belediye reis • 

ı. L 940 ,wı.-. 30. L Nt akta- bılar liğine verilmesi ve yahut posta ile bu sa -
atten evci ııönderilmiı bulunması llznndır. 

1 - Ep .. Jeıü .. lıir --ı.n 1 1 IS Z2 Z9 
J - 1ıtaııMI ft C.Mci • z • 11 Z3 JI 
J - S.kt • 3 il 17 Z4 

4 - Jeai • 
S - SabrJ• " Hallı • 
1- Marka • 
7 - Aıılıan " Çaıılıa,. .. 

.. ti 11 zs 
5 12 11 2' 
• 13 zo %7 
7 14 Zl ZI 

Paaar ıeceleri llÖHt ala• ecııa•lar paııar 

~
rilıli ile aöMtçi elualı açılı kl-lı Mclıari· 

retiııdedw. Diftr eca••leriıı pazar paleri İlı· 

1•rl olerelı tatil ,.p•alerı b!ı.I edilmittir 

lllllltUllllllllll 1111111111111J111111111111111./ 

(4788-2833) 12832 

Kamyon karoseri almacak 
lsunbul Belldiy•slndın: 
Mezbaha ot nakliyatı iılerinde kullanıl -

mak ilzere lüzumu olan 14 adet ımm ve 6 
adet kısa kamyon karoıeriıi kapalı zarf u
&uliyle eksiltmeye konulmuttur. Mecmu -
unwı tahmin bedeli 19.000 lira ve ilk temi
natı 1425 liradır. Şartname 48 kuruı muka
bilinde fen~:ıleri müdürlüiünden alınacak· 
tır. İhale 1-7-940 pazarteai ıUnll saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplan, 940 

yılma alt tim.ret odaaı vesikalariyle 2490 
namarah kımumm tarifatr çevreainde ha • 
zırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale ctl
nfl saat 14 de kadar daimt encflmene vw -
meleri llzrmdır. (4818-2838) 12836 

168 göçmen evi yaptırılacak 
Yozgat !skin Müdürlülünden: 

1 - Yozııat'a 90se ile bağlı 35-kilometre 
mesafede Sorgun kazası merkezinde (20) 
ve bu kıLZaya ait olup kaza merkezine 15 ki
lometre mesafede bulunan Sanhamzah kö
yünde (148) ki topu (168) göçmen evi top
tan veya 1Urup halinde kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmu5tur. 

2 - İskin dairesi elinde mevcut bulunan 
168 metre mikSb muhtelif ebatta mamul 
çam keresteyi ev baıına birer metre mikap 
hesabiyle ve ihale bedeli üzerinden tutarı
nı düımek ıartlyle inıaat mahallinde müte
ahhide defaten teslim edecektir. Mütebaki 
kereste ve bilumum malzeme! inıalye mev
cut fenni ıartname ve malzeme cetveline 
ıöre kullanılmak ıartiyle inpat anahtsr 
testimi müteahhide aittir. 

3 - Beher evin keşif bedeli iskanca ve· 
rilecek bir metre mikfip kereste bedeli düı
meden 604 lira 64 kuruştur. 

4 - Bu evlerden Sorgun kazası merke • 
zinde yapılacak (20)ev bir &'Urup ve Sarı
bamzalıda yapılacak (148) evde (60), (48), 
(40) olarak in,aatrn tamamı dört grupa ay
rılmıııtır. 

5 - Umumi keşif tutarı Sorgun'dalı:i (20) 
ev için 12092 lira 80 kuru,, Sa.rıhamzalıda 
yapılacaklardan 40 ev için 24185 lira 60 
kuruş, 48 ev için 29022 lira 72 kuruş, 60 ev 
için 36278 lira 40 kuru:t ki topu (101579) 
lira (52) kuruştur • 

6 - % 7 buçuk hesabiyle ilk teminat ak
çe11i 20 ev için 906 lira 96 kuruı, 40 ev için 
1813 lira 92 kuruı, 48 ev için 2176 lira 70 
kuruı, 60 ev için de 2720 lira 88 kuru:t olup 
topu 7618 lira 46 kuruıtur. 

7 - Eksiltme 1-7-940 paazrtesi günü sa
at (15) de Yozr.at iskSn müdürlüğllnde mü
teşekkil komisyonca yapılacaktır. 

8 - Eksiltme ve fenni ısartname ile plln 
525 kuruı mukabilinde iskln müdllrlüğün • 
den alınır. 

9 - Teklif mektuplan eksiltme saatin • 
den bir uat eveli olan saat 14 de komiı • 
yon riyaseine tevdi edilmi:ı bulunmalıdır. 

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

T af ihraç ve nakli 
Bolu vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

ı - DUzce - Hendek yolunun 4 + 650-
12 + 8:50 kilometreleri arıuıında 8660 me~ 
re mlklp ocak tqı ocaktan" ihraç nakil ve 
kınlarnk istif edllecektır. 

2 - Kapalı znrt usullyle 13432 ura 20 
kurur.ı keglf bedeli Uzerlnden eksiltmeye 
çıkarılan bu iş 9. 7. 940 tarihinden salı gU
nil san.t on beıte vllAyet daimi encUmenln
de ihale edilecektir. 

3 - Eksiltme ıııu-tnamcsl, mukavele ve 
hussut ve tennt ıartname ve metraj ve ke
ııt hUIA.ea cctvelerl Bolu nafıa mUdUrlU
ğUnden 70 kuruş bedel ile alınacaktır. 

4 - İlltek111er ticaret odası ve ehliyet 
vesikalarım mektuplarına koyacaklardır. 
Muvakkat teminat lOOS liradır. Nafıa mU· 
dUr!Uğtlne müracaatları. 

(11()20/2968) 18002 

ŞoH inşası 
Bolu viJayet nal ia mfldürlüğünden : 
1- Düzce - Akçakoca yolunun 1 + 

7Hi - 27 + 350 kilometreleri arasında 
207 55 metre uzunluğunda ıose inta e
dilecektir. 
2- Kapalı zarf usulile 55122 lira 46 

kuruş ketif bedeli üzerinden eksiltme
ye ç:iarılan bu inşa.at 9. 7. 940 tarihin
de &alı günil aaat on beşte viliyet dai
mt encümeninde ihale edilecektir. 

3- Eksiltme prtnaınesl mukavele 
ve fenni ve husust §artname metraj ve 
keıif hüliaaaı cetvelleri Bolu nafia 
müdürlüğünden 2 lira 76 kuru§ bedel 
ile alınacaktır. 

4- İstekliler ticaret odası ve ehli -
yet vesikalarının mektuplarına koya -
caklardır. Muvakkat teminat 4135 lira
dır. Nafia mUdürlüğilne müracaatları. 

(5018/2969) 13003 

ihale günü tebdili 
Kayseri !skin MUdilrlilğünden 
Pınarbaıı kazasının Potuklu ve. Kı 

lıç Mehmet köylerinde yaptırılacak 
60 adet göçmen evlerinin ihalesi gU -
nü olarak tesbit ve ilin edilmiş olan 
23.6.940 gününün pazara tesadüf et -
mesi hasebiyle 2490 sayılı kanunun 
13 üncü maddes: ıe göre meı:kOr ili· 
nın ertesi 24.6.940 pazartesi gUnU sa
at 11 de yapılacağı ilin olunur. 

(3005) 12998 

Petrol Ltd. şirketi 
Ankara acentesi Behçet Abut, Çin

çinyurt sokak No. 9 da ( İstanbul Pa
las oteli karşısı ) ite ba§ladığını sayın 
müıterilerine bildirir. Telefon: 1611 

2337 

346 adet göçmen evi yaptırılacak 
Dryarbakır Villyetimı~n : 

Kazası Köyü Ev adedi Tip Keıif bedeli % 7,5 teminatılhale tarihi Günü Saat 
Merkez Şamami 110 9 77960.30 5848 3. 7. 940 çarıanba 11 
Merkez Tavuklu 110 9 81522.10 6114 4. 7. 940 perıenbe 11 
Bismil ÇölteRF 15 9 10879.95 819 5. 7. 940 cuma 11 
Bismil Altıo" 25 9 17718.25 1329 6. 7. 940 cumartesi 11 
Bismil Holan 26 § 15141.62 1135 8. 7. 940 pazartesi 11 
Merkez Yenikôy 40 9 22194.00 1665 9. 7. 940 aalı 11 
Merkez Kabi 20 9 10446.60 785 10. 7. 940 çarşanba 11 

1- İkinci parti olarak Diyarbakır vilaletinin Merkez ve Bısmil kazalarında yaptırılacak 346 gôçmen evinin yal
a:z kerestesi aynen verilmek ve diğer bütün işçilik ve aairui müteahhidine ait olmak ve anahtar teslim edilmek 
ıartile yukarıda yaz\h yedi merkezdeki ev adetleri ve bedeli keıifleri ile ihale günü ve saatleri yanlan işbu inp -
atın l3. 6. 940 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile ihale için çıkarılmııtır. 

2- İhale günü oluak tayin edilen gün ve saatlerde itbu ihaleler Diyarbakır iskln müdüriyetinde müteşekkil 

komisyonca yapılacaktır. 
3- Taliplerin o güne kadar ihale kanununda muayyen ve kabule p.yan olan % 7,5 teminatlarile teklif mektupla

nnın ayn ayrı zarflar içine koyarak üçüncü bir tek mazrufla" biltlmum ıcraiti okuyarak % !'' kadar tenzilitla 
kabul ettiğini .. yazı ve rakkamla yazarak imzası mukabilinde komisyon reisine saat ona kadar tevdı etmesi ve ad
reslerinin gayet açık ve sarih olarak yazması ve bik ve ıilinti bulunmaması lbımdır. 

4- Plln, p.rtname ve tafsillt resimlerini ıarmek istiyenler her ıUn iıkln dairesine müracaatla izahat alabilir • 
Jer. Taliplerin bu müddet zarfında milracaatlan lüzumu ilin olunur. (2837). 12835 

Ankara kii(ük evler yapı 
kooperatifi ortaklarına 

Kooperatif yeni idare heyeti 
vazifesine baılamııtır. İdare he
yeti kısa zamanda katt bir netice 
alabilmek maksadiyle aşağıdaki 
hususları ortakların mektupla 
veya §ifahen 20 hazirana kadar 
şirkete bildirmelerini rica ede
riz. 

1 - Adınız, soyadınız, ortak
lık No., seçtiğiniz ~v tipi, ıim
diye kadar yatırdığınız para 
miktarı. 

2 - Mevduatı 350 lirayı bul
mamıı olanların 9. 6. 940 tari
hindeki fcvkallde umumi heyet 
kararı mucibince 3 temmuz 1940 
akşamına kadar bunu ikmal et
miyenlerin ortaklıktan çıkarı

lacağı. 

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

teslim edilirken vermeleri ica
betmektedir. Ortakların bu taah
hütlerini derhal ıirkete bildir
meleri Hizımdır. 

Bu parayı taahhüt edenler eve 
girdiklerinden itibaren baki ka
lan borçlarını ayda 30-35 lira 
vererek ödiyeceklerdir. 
Ortakların bu taahhütleri yap· 

maları hem kendilerinin, hem 
şirketin menfaati iktızasıdır. 

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

Muhasip aranıyor 
Ticaret Mekteplerinden biri -

ni bitirerek Sanayi muhasebele
rinde çahımı' iki elemana ihti -
yaç vardrr. Bu evsafta olup Is -
tanbula yakın bir yerde kendisi
ne göıterilecek iti kabul etmek 
iıtiyenlerin Ankal'& Y enişebir 
poıta kutuıu 1050 ye müracaat 
emleri ilin olunur. 2412 

Çok acele kiralık 
Daireye elveriıU bUytlk bina, (44) 

odalıdır. Ruı ıefaretl karııımda (E
lektrik iı etlld) dairesinin bulundu
ğu binadır. Müracaat: Tl: 2253 2393 

KİREÇ.. KUM.. (AKIL 

.MOZAYİK 
Kütahya namındaki kaymalıt ldreçlert, 

ııedef parlaklıtı veren yıldız marka moza.. 
yık. topraksız en temiz MALIKÖY kum 
ve çakılları. 

Sanayi caddelll Ali Rıza Ap. No: 8 HU· 
ıeyln Orak Ucarethaneslnde bulunur. Tl 
2078 2158 

Zayi - İstanbul Bakırköy Slyaveıpaıa 

rUşttye mektebinden 9 haziran 33~ tarihin
de aldıtım ıahadetnameml kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hUkmtl olma
dıtı ll!n olunur. Muhiddin Narin 

Zayi - Nafıa V eklletlnden aldıtım 

121 No. lu ve 1930 tarihli mUhendisllk 
ruhll&tnameml kaybettim. Yenisini alac~ 
tımdan eskisinin hUkmU yoktur. 
Mühendis Radomlsk 2452 

Satılık Ev- Bahçeli Evbr 
Kooperatifi mahalleıinde C. 
2 tipi ve ıonradan bir hayli 
maıraf edilmit güzel bir köık 
aatılıktrr. Talip olanların ay
ni mahallede 72 ·numaralı eve 
veya Uluı muhasebeciıine 
müracaatları. 

Zayi - Ankara belediyesinden aldıinn 
2-445 numaralı kamyon pllkasmı bJ'bet
tim. Hükmll olmadığı i18n olunur. 

Rahmi Daı 2448 

ULUS - 21 inci yıl. - No. 6782 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artan 

Umumi Netriyatı İdare Eden 
Yazı itleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

MUeaeııe MUdUrU: N1111t ULUG 
ULUS Bamneft ANKARA 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsülleri ofisinden: 
1.) Kayıeri istasyonunda yapılacak anbar ve idare 

•İle buna mütef eni itler götürü olarak kapalı zarf utali 
eksiltmeye konulmufhır. Keş.if bedeli 41615.05 liradıt• 

2.) Eksiltme evrakı 3 lira muıka:bilinde Ofiı Umuıll 
dürlüğünden alınabilir. 

3.) Ekailtme 1. 7. 1940 tarihinde aaat 15 de~ 
Ofiı binasında yaprlacakt1T. 

Teklif mektuplarım havi zarflar makbuz mukabınod' 
fisin Muhaberat servisine teelim edilecektir. 

4.) Muvakkat teminat mikdan 3121.13 liradır. 
s.) lıtekHler teklif evrakı meyanına ekıiltmeye • 

mek için ihale tarihinden nihayet ilci gün evel OfieteO 
caklan ehliyet vesikaamı koyacaklardır. ( 3031) ı30 

EMLAK.VE EYTAM BANKASIN 
Peıin para ve a~ık arttırma ile 25 • 6 .. 

Sah günü sahlacak emlak : 
1090 Maltepe, Zeyrek cad. kadastronun 1182 ada 14 parae- Mukaddef 

llnde kayıtlı 675 M2. arsa (Yaltırak kl:SprUs~ Ue kıymet 
1 No. ıu parsel arasındadır.) 2361-.... 

1091 Maltepe, Zeyrek cad. kada.stronun 1182 ada lli par
selinde kayıtlı 676 M2. arsa (Yaltırak kl:SprUsU ile 1 
No. lu parsel arasındadır. ) 

1092 Maltepe, Zeyrek cad. kadaetronun 1183 ada 1 pane
linde kayıtlı 835 M2. arsa (jandarma mektebi civarın
da Kurunlar sokağı kargısındadır.) 

1093 

110.ft 

Maltepede, ka.dastronun 1190 ada 18 parselinde ka
yıtlı 600 M2. arsa (Akıncılar ve Onur sokağının bir· 
leotlğf klfşede 8 taj No. lu apartıman yanındadır.) 
Maltepe civan, çlftllk asfaltı üzerinde 1219 ada 2 par
ııelde kayıtlı arıawn 1013 hissede 686 hissesi (Çiftli· 
ğe giden ıuıtalt üzerinde tayyare meydanı karoısındt,.. 
dır. Tamamı 1013 M2. dır.) 

11015 :Maltepe clvannda, kadMtronun 1219 ada 1 parııelln
de kayıtlı 832 :M2. arsa (Çlttllğe giden asfalt üzerin
deki 2 parsel No. lu arsanın arkasındadır.) • 

1162 Cebeci, Yeni Acun sokak, kadastronun 1821) ada 26 
parselinde kayıtlı arsanın 721 hlaaede 70 htııaeal (ta-
mamı 721 M2. dır. Uzerlnde hluedan B ." Mahmut Cc· 
IAlettlnin 21 taj No. lu bir evt vardır) 88· ..... 11 

ı -Yukarıda mevkileri ve mesahalrı yazılı emllk, peııln para ve B(
1 

ile satılıktır. 
2 - Arttırmaya tştlrlk edecekler içinde, mUhUr -kullananların muııorlt 

den tasdik etttrmelert n mUZayede 111rasında verilen bedel mukadder k 1 

!f takdirde, taliplerin depozitolannı nisbet dairesinde tezyit eylerrıeıetf 
3 - İhale, yukarıda g6sterildlğl Uzere, blrincl kıııım tçtn 21. 6. 19'° ~ 

saat 14 te, ikinci kısım için 215. 6. 1940 salı gUnU saat 1"' te be.ııkanU• ~ 
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gUn depozito akçesi, hüviyet c(lsdalll 
slka fotoğrafı ile emlA.k ııervlslne mUracaaUan. (2746) 

Her yerde POKER traş bıcaklar1nı arayırt 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Çam keresteıi alınacak 
D. D. Yolları Saua Alma Ko. dan: 

Metre mlklbı muhammen bedeli (:M>) 
lira olan takriben 3.:500 metre mikAbı 

çam kereste 2. 7. 1940 salı gUnU saat 15,30 
da kapalı urf uslU ile Aııkarada idare bl· 
nuında atın alınacaktır. 

Bu iıe girmek lııttyenlerln (10.000) on 
bin liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vealkalan n tekliflerini aynı 
gUn ıaat 14,30 a ,kadar komisyon relsU!f· 
ne vermeleri llzımdır. 

ljartnameler (875) kurufa Ankara ve 
Haydarpllfa veznelerinde ııatılmaktadır. 

(28157) it 12930 

300 ton motorin almacak 
D. D. Yollar: Satın Alma Komisyonun. 

dan : 

·Muhammen bedeli 32610 lira olan 300 
ton motorin 2-7-040 salı cünll saat 15 de 
kapalı zarf usulll ile Ankara'da idare bina
ımda satm almacaktır. 

Bu iDe girmek istiyenlerin (2445,75) li . 
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiii .veaikaları ve tekliflerini aynı sün 
Hat 14 de kadar komisyon reiıliDine ver -
meleri 11.umdır. 
Şartnameler 163 kurup Ankara ve Hay

darpaıa veznelerinde satılmaktadır. 
(28S8) 12931 

Muhtelif sebze a 
Jlarmara Ossübalırl K. S•tl1 

misyonundan: 

Bakla (iç) 8000 
Bezelye sultani •000 
Araka •000 
Semizotu 10000 
Ayıekadın fasulye 15000 
Taze kabak 8000 
PaUıcan l:M>OO 
Bamya :w>OO 
Pırasa 25000 
Ispanak 25000 
Kuru sovan 2800o 
Salça 8000 
Kırmızı biber 1500 
Domates 15000 
Patates 28000 
Yeııll biber 8000 
Lahna ~ 

1 - Deniz erlertıiın yıllı1' 
dan olup yukarıda dili ve 
17 kalem ııebze, kaplı sarf 
meye konulmuııtur. fll. 

2 - Ekslltmelll 8 temmıı' ~ 
al gUnU saat 15 te İzmitte Teıt""."..,. 
dald komisyon binasında 

8 - Bu tıe ait ıartnanı• 
komlııyondan alınabilir. . _,,.J 

4 - Eksiltmeye iştırlk ~-
rin 2490 sa.yılı kanunun ııt~, 
caret vesikalarını ve 1886 ~ 
muvakkat temlnatıarlyle b~td 
edecekleri teklif mektup1..--. 
gtln ve ııaatten tam bir aaat .ı"' 
komisyon ba.tkanlığtna veJ11'1 
lunur. (:5036-2996) 

Balast münakasası 
Dnl•t Demlryolları Y «linci lıletme Müdür/üt ünden: DiJ/!ı 

1 - Aıağıda cins, mlkdar, muhammen bedel, muvakkat temınat. rıı~ 
halleriyle eksiltme gUn ve saatlerini gl:Sıt erir cetvel halindeki bet ını~ 
nın; ocaklardan çıkacak la§lann kınlmuı suretiyle ihzar ve temini, .JJI 
ınıllyle ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 1 ~ 

2 - Taliplerin cetvelde gl:Sstertlen eka lltme saatinden bir saat e'1• 
tuplarını ve muvakkat teminat olarak na kit veya banka melttupı8rıJll ,ı 
mUhUrlU zo.rtla işletme komisyon reisliği ne mUrıı.caatla tevaı etmll 0:'.ıt .J 
hut posta ile en geç eksiltme aaatlnden bir saat evet gönderilmlı otrıı ~ti 

3 - Taliplerin ıartname ve mukavele projelerini ıoıetme konılıı1°11 ıl"· 
sız alabilecekleri bildirilir. 3006) 

a 

!~ ~ ti 
Ocak yeri s ::s 

j ~af • .. 
Ekllltm8 s= " ,, ;ı. ·~~ ,, 

ve Kim. .:ııı 
cı :8 Si ~ı f. ::s e . 

:il 2 :3 ~ 
ÇöğUrler D6ter 
90-91) 6000 125 
Çay • İshaklı 

7500 662,:50 9 

227 12000 135 16200 1215 9 
Kadınhan Saray-
önU 39 6000 126 7:500 {>62,:50 9 
Bozdal 891) 6000 120 1200 ~Q 9 
Myon Balmahmut 
'°° - 401 10000 1IO 1JOOO ... • 



a lv A · ı·-· S Al ııa. R.. • mn· ıgı a. . 
konderilen hariç askeri 
ıtaat ilanları 

Serya 
: Sır r ınutb3.k alınacak 
~:~Alma Ko. darı: 
Oılrıcı d Uctbince 600 adet seyyar 

ı nur ;ra kapaıı zarfla ekıılltme 
tllıı:ı • halcsı 24 haziran 940 pa 
~ lrı t~ 11 do yapılacaktır. U 

t-Ooo llf'ad 175000 lira olup ilk t~ 
"laııtıu1 ır. Şartnameııi her gün 
~ '&it Lv. tuntrllkleriyle İzmi 
te~' 18~1 Batın alma komisyonun 

--. 

r 
-a Unctı llertn 2490 sayılı kanu 

ı~e bu k rnaddelerinde yazılı vesl 
"e tenı~unun tarltatı dairesin 

tı1}1r •aat nat mektuplarını lhal 

-. 
-
e 

k ~ tz evellne kadar makbu 
~oıı~r Bornovada aakerl satın 

oııı:ıUr rlYaseUne vermlıı olma 

z 

. 
~1 . (271')) 12710 

~cı:'; odunu alınacak 
ıtzn S . , atrn Alma Komısyonun . 

~kert Ilı . 
~ıuı tıyaç için 2 milyon kilo 
• 9io ç kaPalı zarfla eksiltmesi 3 

::' tilııı atııunba günü saat ıs de Er 
t:r. &atın alnıa komisyonunda ya . 
~~~c;:ı bedeli 40.000 lira olup 
l~rGıu lıradır. Şartnamesi komiı 
lİ:ıııtıı rb;eklif mektuplarmm eksilt 

. 

. 
(2ao5) ır saat evel komiıyona ve 

12819 

. 

' Sığır t• l ~~.. e ı a ınacak 
~~ .,, ar ~ 

,.,1>'01111 .. ~ıtıhkım Ml!Vki Satın Al 
... ~ -•11· 

. 

. ~ ('(:-e ~Ustahkem mevki bir 
~ llı~) kUo sığır etl kapal ı 
~ tU ktır. 
t~·OOoı~~ beher kilosu (28) ku 
~"'eıı 3 ra blç!lmlıttr. 

. 
~ll.ıılk · 7. 940 çarşamba gUnU an 

ı.~oıııı:aıe nıUatahkem mevki sa 
~kııı onunda yapılacaktır. 
'k~llarıerın ihaleden bir saat eve 

~ iıııtıtı olan ( 4050) lirayı ve Iha 
~bttııkı:. 3 üncU maddelerindeki 

. 

. 
1 . 

l kornıeyona mUracaatıarı s .. 12007 

~•qca1
1gıt eti alınacak 

-o. d ' Afü ç •ıı: StahJum Mevki Satın Al 
~~~kale .. . 

. 
'1 fl30 0 rnustahkem mevkı birlik 
g~ca.ktıOO) kilo ıığır eti kapal 

. 
1 

'- ı~r r. 
"~ . tti . 

tt" Ura b~'!l beher kilosu 215 kuruı 
~lcı· 'l;Çılıniştir. 

. 
,~ ltıiista~940 salı rünil saat 11 de 
ı,,ııacakt kem mevki SA. AL. KO 

{t l •tklile ~r. 
ta~çlla.rırın ihale<len bir saat eve 

en illa Olan 2S35 lirayı ihale kEV 
tılirac~dclerindeki vesaik ile ko 
S .. t etmeleri. (2909) 12908 

~~l1:.1~g: eti alınacak 

1 

. 

'~•ıı: ilstabiem Mevki Satın Al 

~ ~"lakkalc ın·· ki b" 
-

'tt... (&,ı 0 ustahkem mev ır B1 llı~a OQ) kilo 11ğır eti kapalı 
-

ri lf tti ~aktır. 
ıı:560il linın beher kilosu (26) ku 
~tıi 2 ra biçilmiştir. 

. 
tc l:qkka{7194-0 tarih salı günU saa 
İa~a t ınüstnhkem mevki SA. 

~t 1
1tklile ~aPılacaktır. 

t 

lı:Çtlarırın ihale<len bir ııaat evel 
lt ~~·3 cij Olan ıı 70 lirayı ve ihal 
~l~) iı,0 l?ıadd.~lerlndeki vesn!k ll 

na muracaat etmelerı. 

e 
e 

1 s .. 12909 
~ •. l&ıt et' 
~~4'e ~~ ı almacak 
'~all: ll.ttııhiım Mevii Satın Al 
~·~~l 
~~ (BQ) c ,ıniistahkem mevki bir 

~ .~ı~ llı~ın kilo sığır eti kapal 

-
. 
1 

'"~ ttiıı· kur. 
~~lira b!Jl· beher kilosu 27 kuru1-

.& ı 16 tıi a)Şılmi!itir. "' 1l da ç 1940 tarih çareamba &il 
' 1,1• ~O llnıı.ltkaıe müstahkem mev 

\ t( t\1i1~ri:ııı1?da yapılacaktır. 

. 

. 

1 ~tatarı ıhaleden bir saat eove 
ı~ct, ~-3 Cli otan 1620 lirayı ve ihnl 

it) oııı.ı,, llladdelerindeki vesaik i 
0 na müracaat etmeleri. 

1 
e . 

1 'i 12910 
~h Ulaf 
> 111 teı- alınacak 

~ ~'a:z;ın Amirliği Satın Alma 

. >ıııaı 
~9io •lınacaktır. Pazarlıkla ek 

'l e l,~ :a.ıartesi günü saat 14 d 
':>oııllıı~ Ul Lv. imirliği satın a 

~tları 
1 
l'apıtacaktır. İsteklileri 

<3oo7~ e belli aaatte komisyona 

. 
e 
1-
n 

~ ~~~ 12999 
• ıı,l fldal' .. .. 

~,, 1( 0 iüttürülecek 
~"oto Or S • 2oi) llıerİt atın Almı Ko.: 

n l' • ~ ez birlikleri ihtiyacı içi 
ı~ l>~lırıı!: bıığday bir sene mtid -
~ ~ lı1t 22 ktır. l'ıı. atııtcıı · 6. 940 cumnrtest gUn 

~\c:.....~llac~fır~or satın aırrıa komi 
'~~eyı 6 

u 
a-

l'e.ıı-"lla g(I g rrnek lstıyenler he 
erın tcbııırıer. 

r 

lları ınııa.yycn saatte komi 
S ~ 1200s) 

s-

~ J~ll' M• 13000 
''• "ll \'e d ••ıı: ~liııııha 0 un alınacak 
~ ellJ Mv. K. Satın Alm 

~ıı taı: tarnız 
1 

lr ~ 1:.ı~lllıtıı edıonunun ihtiyacı lçn b 
:"ıııııı tıı tı llıtır e~n fiyat 16 kuruş olan 

b "e :t'at 2 k lle bir kilosuna tah 
ı 11' lt/\.rdllhaıı uruu olan 3 milyon k 
ı~•t bı110euna garııızonıınun lhtıy 

. 
I· 

8.-

tı lt>~ ltıı0 talıının edilen fiyat l 
'tı ~~ 1 lc;:ıı:ı ~t';ır etı ve Göle gam 

IS 
l· 
e-2 ~al 'l kul'\ı r kllosıına tahmin 

1 zaı.r1 ş olan 120 bin kilo s 
~ •aıı 1ıı a ekııııtmeyc konulmu 

ı-

ı-

t-....''t 3 ıı ltı1 
~"'IQ 'le ll'ılly~nın~r etinin ilk temin 

ı lıtbııı ı.~~4 bın kilo odunun ilk tem 
t~~. ~o •ıgı ltllo sığır etinin 16 

a-
i! 

20 
tı h. ~ bt • elinin llk temlnıı 

' ~ıı a ıı lt11 
1-~l:ı.ı.,.:., llllty~n 8~Aır etinin ııartnames 

\~ ~tıı a aılll llo odunun şartntı"'. e-
nt ~'l b;.lt)0 ll.lt 'le ~ ve diğerlerininki 

' a-..ıı lh lla Rcl it rrtıek lstlyenler h 
~ 'lııı) ~eııı 1: ıneıerı . 480 bin kilo a 

er 
ı-

14 l~lltı kı~arnba gUnll saat 
~l 1 le 144 Odunun ihalesi ay 

•1ı,ı1bı.ı.ı~ ~.ao d bin kilo a1ğır etin 
nı 

ı. ı.~ıı 81
, 'aat \~e 120 bin kllo sığı 

t, ııı,~11tk.ı illQ ııa dadır. Eksiltme 
• "''tıı :Ya Yılı kanunun 2, 

in 
r 

ye 
s. 

~ :ı! ı.. ~bate zııı Vealkalarlıı tek 
ı~t;aıı.r l{:aautıdcn en a7. bir a 

l 
-"lltl 1 °tnıııa ;s MUııt. 1'.fv. K. sat 

On ermeleri. 

~->. "deı 13011 
1 ·~· ~I A 8.ta.ba l k · "'il . a ınaca 

~ tl'ı s 
it~~ atın Alma Komısy 
... ~ lııt na 

ı:ı t<llıe: ve heaabınıı. beh 
fly:ıt (150) liradan 

lif 
a-
ın 

o 

er 

( 
c 
109) araba açık ekalltme suretiyle alı~ 
aktır. 
2 - :Muhammen bedeli (16850) lira olup 

k teminatı (1226) lira (215) kuruıtur. il 
8 - İhaleal 8. 7. 940 paazrteel gUnU sa

t 16 da Kayseri asker! satın ıılma komls
onunda yapılacaktır. 

a 
y 

4 - Şartncı.mesl İstanbul, Ankara Lv. 
mirlikleri ve Konya, Niğde, Adana satın 

alma komisyonlarında görUleblllr. 
A 

IS - isteklilerin kanunun- 2, 8 maddele
indekl yazılı vesaik ve ilk teminatla bir· 
kte belli gün ve saatinde komisyona mU-

r 
11 
acaaUarı. (8019) 130115 r 

Kuru ot alınacak 
Konya Kolordu Satın Alma Ko. dan: 

1 - Konyadaii kıtaat hayva11atının yıl· 
ılr. ihtiyacı olan 800.000 kilo kuru ot kapa
ı zari usuliyle eksiltmtye konulmuştur. 

I 
1 

1 

2 - Şartnamesi Ankara, lstarıbul ve 
Konya levazım amirlikleri satın alma io
misyonlarırıdadır. lstekliltr şartnameyi bu 

omi.syonda olcuyabilirltr. 
3 - işbu 8dO.OOO kilo kuru otun mu

ammen tutarı 38.000 liradır. b 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 

mikdar lazluı da dahil o/dulu halde ilk t,,_ 
minıtı 3562 lira 50 kuruş. 

s 
S - Eksiltme 8. 7. 940 pazartesi günü 

aıt 11 de Konyadaki kolordu binası için· 
eki satın alma komisyonunda yapılacak
ır. 

d 
t 

.s 
6 - !steldiler 8. 7. 940 pazartesi günü 

ıat 10 a kadar telr.lil mektuplarını mez
ür satın alma komisyonuna vermiş bulu
acaklardır. Bu saaten so11rı verilen veya 
önderi/en teklif mektupları iabul edil· 

k 
n 
g 
miyecektir. (3032) • 13020 

A. LEY AZIM AMlRLIGI 

Arpa kırdırılacak 
Anlara Levaum imirlif i satın ılmı KO: 

s 
1 - 700 ton arpa kırdınlması açık ek· 

iltmesi 22/6/940 saat 11 de Ankara Lv. 
mirliği satın alma komisyonunda yapıla
aktır. 

s. 
c 

2 - Muhammen bedeli 4200 lira ilk te
minatı 31S liradır. Şartnameai komisyonda 

örülür. (2695) 12705 g 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Memur alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlı

ğından : 
Orman koruma teşkil~tının ihtiyacı 

çin aşağıda yazılı şartlara göre me

murlar alınacaktır. 
i 

i 

ı - Münhal levazım müdürlükleri 
çin: emekli ve müstafi Binbaşı rüt
esine kadar (dahil) levazım sınıfına b 

y 
z 

mensup olanlardan, bunlardan yede.k 
aş haddini tamamlamamış olanlar ar
u ederlerse tercihan 1076 sayılı ka
una göre Unifonna ile ve rütbeleri n 

1 
t 

maaşı ile, yedek yaş haddini tamam
amış olanlar 3656 sayılı kanuna göre 
esbit edilecek ücretle alınacaktır. 

Ancak verilebilecek aylık ücret 170 
irayı geçemez. 1 

v 

2 - Münhal tabiplikler için: emekli 

eya milstifi Binbaşı rütbesine kadar 
dahil) bunlardan yedek yaş haddini 
amamlamamıg olanlar arzu ederlerse 
ercihan 1076 sayılı kanuna göre üni· 
orma ile rütbesi maaşı ile, yedek yaş 
addini tamamlamış olanlar 3656 sayı
ı kanuna göre tesbit edilecek ücretle 
lınacaktır. Ancak verilebilecek ay
ık ücret 170 lirayı geçemez. 

( 
t 
t 
f 
h 
1 
a 
1 

e 
i 

3 - 1. inci ve 2. inci maddede yazılı 
mekli veya müstafi olanlar ücretle 
stihdamı tercih ettikleri takdirde 
Binbaşı rütbesinden yukarı olanlar 

da alınır. 

1 

8 

4 - Ücretli hesap memur mUnhal
eri için: emekti veya müstUi askeri 

hesap memurlarından ve kafi derece
de talip çıkmadığı takdirde yedek he
ap memurlarından 3656 sayılı kanuna 

göre tesbit edilecek ücretle, ancak ve
rilecek aylık ücret 120 lirayı geçemez. 

5 - Alınacak bu memurların sıhi 

i 

durumları müsait olmak ve kanunen 
stihdama mani bir halleri bulunma

mak şarttır. 
6 - İsteklilerin dilekçe ve hal ter

cümeleriyle Ankara'da Orman .koru
ma Genel komutanlığına müracaatla

rı lazımdır. 
Aranacak diğer vesikalar ayrıca mü 

racaat edeceklere bildirilecektir. 
(2906) 12962 

LlSELER 

Talebe .almacak 
Heybeli ada Deniz Lisesi Müdürlüğün -

den: 
Deniz lisesi ikinci sınıfıqıı glrmeğe fa· 

tekli okurların müsabaka sınavları 24 ha· 
ziran 940 pazartesi gUnU saat 9 da yapıla
caktır. 

Bu tarihe kadar kayıt muamelesini yap
tırmıı olan okurlar berabt!rlerlnde siyah 
mUrekkepll kalem, cetvel, mınkale, pergel 
ve 11\stlk olduğu halde okula mliracnatıan. 
(4932/ 2923) 12945 

SIHHAT VE lÇTIMAI M. V. 

ULU~ 

POLiS 

Polis Kollejine talebe alınacak 
Poli:s Kollejj Müdürlülünden: 
1 - Geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da 

lise derecesindeki Ankara polle kollejlnln 
blrlncl l!lınıfına talebe alınacaktır. 

2 - Kayıt ve kabul ıartlan her mahal. 
lln emniyet mUdUr veya Amirliklerinde 
mevcuttur. Talip olanların bu ıartlan öğ
renmek ve ona göre müracaatta bulunmak 
üzere keyfiyetten bilgi edinilmeleri flA.n 
olunur. (2868) 12866 

M. M. V. Hava Müsteıarlığı 

NAFIA VEKALETİ 

Muhtelif inşaat yaptınlacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Malatya'da sürgü regiilfitörU tevsii, 

kanal, açık tünel, imHitı smaiye, ııiirgii n 
derme regülatörleri işletme binaları in~
atı keşif bedeli (31S.OOO) liradır. 

2 - Eksiltme ı.7.94-0 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat ıs de nafıa vekiletl 
11u iıleri reisliği su eksiltme komisyonu o
daımı.da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, cksiltm~ şartnamesi, mu
lcavele projesi bayındırlık işleri ~ene! ıart
namesi, fenni şartname ve projeleri IS lira 
?S kuruş mukabilinde su işleri reisliğinden 
alabilirler. 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

1000 aedye yaptırılacak 
M. M. Vek&leti Satın .Alma Komisyonun-

dın : 
Bezi ve kolları V eklletçe verilmek üı:e

re 1000 tane ıedye yaptırılacaktır. Beherl
ne tahmin edilen fiyatı 225 kuruııtur. İs • 
teklilerin 338 liralık kati teminatları ile 
birllkte pazarlık günü olan 28-6-940 cwna 
günü saat 10 da Ankara'da M. M. V, sa.tın 
alma Ko. da bulunmaları. (2749) 127S9 

4000 sedye yaptırılacak 
M. M. Vekileti Sııtrrı Alma Komisyonun-

Sahra telefon kablosu alınacak 4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli- dan : 
!erin (16.3SO) liralık muvakkat teminat Beher adedi~ tahmin edilen fiyatı 32S 

M. M. Vei§leti Havı Satm Alma Ko • vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden kuruş olan 4000 tane sedyenin yalnız bezi 
misyonundan : en az sekiz g{in evel ellerinde bulunan ve-

sikalarla birllkte bir dilekçe ile nafıa ve- Vekilet~e verilmek ve diğer bütün malze-
1 - SO kilometre aiır &ahra telefon kab- kiletine müracaat e<lerek bu iıe mahsus ol- mesi müteahhide ait olmak üzere imal et· 

losu pazarlıkla satın alınacaktır. Muham- mak üzere vesika almaları ve bu vesikayı tirilecektir. Eksiltme kapalı zırf usuliyle 
men bedeli (61SO) lira olup kati teminat ibraz etmeleri şarttır. 28. haziran _ 940 cuma günü saat 11 de 
miktarı (923) liradır. Bu müddet içinde vesika talebinde bu· Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da ya-

Pazarlı"ı 24.".n40 P. Ertesi ııUnii ıaat lunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
• u.,, s ı t kl"l · kl"f k 1 · pıhıc""'ından isteklilerin 97S liralık ilk te-10 da hava ıatm alma komisyonunda yapı - - s e ı erın te ı me tup arını ı· ..... 

kinci madde<le yazılı sMtten bir saat o- minatlan ile birlikte teklif mektuplarını 
lacaktır. İdari ve fenni prtname her gün veline kadar ıu işleri reisliğine makbuz mu- eksiltme saatinden behemahal bir saat evci 
ö~leden sonra komisyonda görülebilir. ta- kabilinde vermeleri lazımdır. mezkiır Ko. na vermeleri ve şartname al _ 
teklilerı·n muayyen giln ve saatte kat! te _ Postada olan gecikmeler kabul e<lilmez • 
minat ve kanunt belgeleriyle komisyonda (2629) 12664 mak için de her gün öğleden sonra Ko. na 

Şose ı'n•aatı müra.caatlan. (27'>0) 12760 
bulunmaları. (2966) 12968 " 

Er fotini alınacak 
Nafıa Veialetirıden : Boş ampul alınacak 
1 - Siirt - Bitlis yolunun Siirt • Hay • 

M . M . V ek.aleti Satın Alma Komisyonun-
M. M. Vekaleti Havı Satın Alma Ko.: dar köprüsü kısmı ile Kurtalan istasyonu· dan : 

Ba5ur köpriisü iltisakı yollarının S6 kilo • 
1 - 3SOO ila 4000 çift er potini pazar

lıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
26.000 lira olııp katt teminat miktarı 
(3.900) liradır. Pazarlığı 25. 6. 940 salı 
günü saat 11 de hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İdari şartname evsaf 
ve nümuncsi 130 kuruş mukabilinde her 
gün öğle<len ıonra komisyonda görülebi. 
tir. İsteklilerin muayyen ciln ve saatte ka. 
ti teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte 
komisyonda bulunmaları. 

(3027) 13016 

2 bin kilo çay alınacak 
M. M. Vek41eti Havı Sıtrn Alma K.: 
1 - 2.000 kilo çay pazarlıkla satm alı. 

naca'ktır. Muhammen bedeli 11500 lira o. 
tup kati teminat mlktan 1725 liradır. Pa. 
zarlışı 26. 6. 940 çarşamba ııUnii ıaat 11 
de hava satın alma komisyonunda yapda
caktır. İdari prtname ve evsaf ile nünıu. 
nesi her gün öğleden sonra komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin muayyen ııUn ve 
saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
birlikte komisyonda bulunmaları. 

(3029) 13018 

500 takım kütüklük alınacak 
M. M. VeUleti Hava Satın Alma Ko .• 

dan: 
l - 500 takım kUtllklUk pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Muhıı.mmen bcdell 3750 ıı. 
ra olup katı teminat mlkdan 394 liradır. 
Pazarlığı 25. 6. 940 sah gllnU saat 10 da 
hav satın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. İdari şartname, evsaf ve nUmunesl 
her gün öğleden sonra komlayondaIJ alına. 
bilir. İsteklilerin muayyen gUn ve saatte 
katt temhıat ve kanunt belgeleriyle bir
likte komisyonda bulUZJmaıarı. 

(3028) 13017 

ANKARA V ALILIGl 

lnıaat münakasasr 
Ankara Vi)iyetinden : 
1 - Vilayetimizin Beypazar kazasmda 

inşa edilen koza boğum evinin ikinci kısım 
inşaatı yaptırılacaktır • 

2 - İnşaatın muhammen bedeli 740 li · 
radır . 

3 - Şartnamesi Ankara villyet ziraat 
müdürlüğünde ve Beyptızar ziraat daire -
sinde görülebilir. 

4 - İhale 1-temmuz-940 gUnüne tesadiif 
eden pazartesi günli saat 15,30 da Vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

S - İstekliler muhammen bedeli % 7,5 
depozito akçesi tutarı olan SS lira SO ku • 
ruşa ait banka mektubu veya husust mu • 
hasebe veznesine yatırılmış makbuz ile 
birlikte eksiltme günü gösterilen saatte 
vilbet daimi encümenine gelmeleri ilin O· 

lunur. (2918) 12937 

Boya ve temizlik malzemesi 
• alınacak 

Ankara Valiliğinden : 
Muhammen bedeli 8i3 lira 34 kuruş· 

tan ibaret bulunan muhtelif boya ve 
temizlik malzemesi alınacağından her 
gün Stadyum müdürlüğünde şartna -
mesini görebilirler. 

27. 6. 940 perşembe günü saat 15,30 
da ihalesi yapılacağından taliplerin 
vilayet daimi encümcnir.e müracaat 
lan. (3033) 13021 

MAARiF VEKALETi 

Fotoğraf malzemesi alınacak 
Maarif Vekilliğinden : 

metreden ibaret tesviyei türabiye, sınai i- Hepsine tahmin edilen fiyatı 2000 lira o
malfi.t ve şose inşaatı (800.311) lira (80) lan 2SO.OOO adet boıı ampul 27- haziran -940 
kurue keşif bedeli üzerinden kapalı zarf perşembe günü saat 11 de Ankara'da M. 
usuliyle eksiltmeye ı;ıkarılmıştır. M. V. satın Alma Ko. da pazarlıkla satın 

2 _ Eksiltme 28-6-940 tarihine milsa • alınacağından isteklilerin 300 liralık katt 
dif cuma günü saat ıs te Naha Vckllletinde teminatları ile birlikte pazcı.rlık gün ve sa
c;ose ve köpriiler reisliği odasında yapıla • atinde mezkQr Ko. dabulunmaları. Ampul
eaktır. terin yüz bin tanesi bir yüz bini iki ve SO 

bini de S Cc. lik olacaktır. (27Sı) 12761 

Raf yaptırılacak 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müte

ferri diğer evrak Diyarbakır ve Siirt Na
fıa müdürlüklerinde göriilebileeeği gibi 
(4.000) kuruş mukabilinde liO&eler reisli • M. M. Velr.§letı Satm Alma Komisyonun-
~inden alınabilecektir. dan : 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli • Keşif bedeli 3495 lira olan Ankara'da 
lerin eksiltme tarihinden en 1IZ sekiz gün umum sıhiye deposun.da ecza depoları ile 
evci bir istida ile Nafıa VekSletine müra- raf yaptırılacaktır. Keşif ve şartnamesi her 
caat ederek bu gibi işleri yapabilecekleri- gün öğleden sonra M. M. V. satın alma Ko. 
ne dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. da görülür. İsteklilerin 261 liralık ilk te -

S - İsteklilerin ticaret odası vesikası minatlar ile birlikte açık eksiltme gUnü O· 

ile (3S.263) liralık muvakkat teminattan • lan 29 - haziran - 940 cumartesi günü sa.at 
nı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı 10 da Ankaar'da M. M.V. satın alına Ko. 
dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarfla • da bulunmalan. (27S2) 12762 
nnı ikinci maddede yazılı saatten bir sa· 
at eveti~ kadar komisyon reisliğine mak • 
buz mukabilinde vermeleri muktazi olup 

Yatak kılıfı ve elbise' torbası 
tiktirilecek 

posta ile gönderildiği takdirde, postalarda M . M. Vekaleti Sııtın Alma Komisyonun· 
olacak gecikmeler ve mühürı;iiz zarflar ka- dan : 
but edilmez. (2778) 12803 

MÜNAKALAT VEKALETl 

Benzin alınacak 
Münakalat velr.Rletirıden: 
1 - V cklilet otomobilleri için (2250) li

ra muhammen bedelli (9000) litre benzinin 
·171940 pazartesi giinü saat (10) da veka· 
Jet levazım mlidürlüğünde eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Muvakknt teminat miktarı (168) Ji. 
ra (75) kuruştur. 

3 - Şartname11i parasız olarak levazım 
müdürlüğünden alınabilir. İsteklilerin Jı:a. 
ıwni vesikatariyle mezk\ir gün ve saatte 
bulunmalnıı. (2349) 128S9 

D. DENIZYOLLARI 

Kereste alınacak 
Devlet denizyolları işletme umum 

müdürlüğünden : 
Kapalı zarf usulU ite satın alınacağı 

ilan olunan 54(} metre mikap keresteye 
talip çıkmadığından S temmuz 1940 pa
zartesi günü saat onbcşte pazarlıkla 

satın alınacaktır. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere alım satım komis
yonuna müracaatları. (5055/2995) 

13005 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Ak tuzlasında inşaat 
inhisarlar Umum Mudürlüğünden : 
1 - İdaremizin Erzunım başmüdürlü. 

tüne bağlı (AK) tuzlasında (66) adet gö
lün inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmu!jtur. 

2 - İ!ibu inşaatın muhammen bedeli 
2S.840,l 1 liradır. 

3 "'!""" ksiltme evrakı 130 kuruş bedel mu 
kabilinde Galatada yolcu saloou kar§ısın
da İnhisarlar umum müdiırlüğü tu:ı.: fen 
şubesinden ve Erzurumda inhisarlar bnş 

mUdürlüğünden alınabilir. 
4 - Eksiltme 10 temmuz 940 çarşamba 

günü saat on beşte Erzurumda inhisarlar 
başmüdürlüğü binasındaki komisyonda ya
pılacaktır. 

S - İstekliler teklif evrakı meyanında 
şimdiye kadar yapmııı olduktan bu kabil 
i!ilere ve ticaret odaı;ma kayıtlı oldukla
rına ait ola vesikaları da. koyacaktır. 

Bütün malzemesi Vckatetçe verilmek ve 
Ankara'da umum sıhiye deposunda gösteri
lecek mahalde dikilmek üzere Z2.000 tane 
fitilli yatak kılıfı ile 7000 adet elbise tor
bası diktirileccktir. Hepsine tahmin edilen 
fiyatı 127S liradır. İsteklilerin 96 liralık 
ilk teminatları ile birlikte arık eksiltme gU
nü olan 27-haziran • 940 perşembe ıünU sa
at 9,30 da Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. da bulunmaları. (27S3) 1276! 

Yataklık pamuk alınacak 
M. M. VeHleti Satın Alma Komisyonun

dan : 
Beher kilo;una tahmin edilen fiyatı elli 

beş kuruş olan elli bin kilo yataklık pamuk 
28-haziran-940 cuma günü saat 11 de ka • 
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. İlk te· 
minat 2062 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 138 
kuruşa Ko. dan alınır. İsteklilerin teklif 
mektuplarını eksiltme g{in ve aaatinden 
behemalıal bir saat eveline kadar Ankar~ 
da M. M. V. satın alına Ko. na vermeleri. 
(27S4) 12764 

Üstüpü alınacak 
M. M . Velr.ileti Sat111 Alma Ko. dan: 
Beller kllosumın tahmin edilen :tlyatı: 

40 kuruş olan 10.000 kilo üstüpü pıızarlıklıı 
sa.tın alınacaktır. Pazarlığı: 25. 6. 940 aalı 
gUnU saat 11 dedir. Katı teminatı: 600 llrıı 
olup ıartnıune, evsaf ve numunesi komla· 
yonda görUIUr. Tnllplerin muayyen vakit· 
te M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(2942) 12964 

Manyoto santral alına~ak 
M. M. Vekileti Sntın Alma Ko. : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 778S lira 
otan ıo nclet beşlik ıs adet altılrk, ıs adet 
onluk, 7 adet 20 lik manyato santral pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarhtı: 
27. 6. 94-0 perşembe günü saat 14 dedir. 
Kati tcmin!ltı: 1167 lira 7S kuruş olup 
şartnamesi komisyonda görülür. Tnliple
rin m:ıayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmnlan (300) 13007 

Yatak kılıflık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 39 

kuruş olan yirmi bin metre yatak kıhflığı 
bez 29 haziran 940 cumartesi güntı saat 
10 dıı Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
da pazarlıkla satın alrnacaııından istekli· 
lerin lOSO liralık kati teminatlan ile bir
lil..'"'le pazarlık gün ve saatında mez:kQr Ko. 
da bulunmaları. 

(3003) 13008 

Keten ipliği alınacak 

Vekillik Neşriyat Müdürlüğü Fo • 
toğraf atölyesi için pazarlıkla muhte • 
lif fotoğraf malzemesi satın almaca -
ğından, pazarlığa iştırak edeceklerin 
24. VI. 1940 pazartesi günü 11 de Ve-

Kunı ot almacak killik Levazım Müdürlüğünde bulu -

6 - Eksiltmeye iııtirik edeceklerin ya 
diplomalı mühendis ve mimar olmaları ve 
bunu müeyyet vesikalarını teklif evrakı 

meyanına ilave etmeleri ve yahut, in~a
tın devamı müddetince İ!jin başında ya bir 
mlihcndiı veya nivelmon i:llerinde meleke 
kesbetmiş bir fen memuru istihdam etme
leri şarttır. 

M. M. Vekaleti Sııtm Alma Ko. : 
Sıhat vı içtimai Muavenet VeHlıti malan ve malzeme listesini görmek 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Al· irin de Neşriyat Müdürlüğüne müra • 
ma Komisyonundan: ~ 

ı _ Merkez hıfzıssıhha müessesesi hay- caatları ilan olunur. (3015) 13014 
vanlarınnı ı60000 kilo kuru ot ihtiyacı ka- :.·---------------
pah zarf uıuliyle ıS161940 tarihinden iti· 
baren eksiltmeye konulmuııtur. 

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

3 - Şartname Ankarada merkez hıfzıs· 
sıhha müessesesi aatın alma komisyonun· 

ENSTiTÜLER 

Alakadarlara• 
dan para.sız alınır. Ankara lsmetpaşa Kız Enstitüsü 

4 - Eksiltme 27/ 6/940 perşembe günll 
saat ıı de" müessesede müt~ekkil satın al- Müdürlüğünden : 
ma komisyonunda yapılacaktır. 1936 senesinde kooperatifimize h~s-

7 - Muvakkat teminat miktarı yüzde 
yedi buçuk hesabiyle 1938 liradır. Teminat 
için milli bankalar mektuplariyle boni3 fj. 

yatlarından yüzde on beş noksaniyle mil
li esham da kabul edilebilir. 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 
(51,5) elli b ir lira elli kuruş olan (19.SOO) 
on dokuz bin beş yüz kilo 60/3 numaralı 
ve beher kilosuna tahmin edilen fiyatı (20) 

-7-

ANKARA BELEDlYESl 

Karomozayık yapbrılr.cal< 
Ankara Beledı:yesinden : 
1 - Buz fabrikasında yapılacak karo • 

moznyık fer§iyatı işi ıs gün muddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (1894) lira (SO) 
kuruştur. 

3 - Teminat (142) lira (9) kuruııtur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün encümen kalemine ve istc:-klilerin 
de 28-6-940 cuma günü saat 10.30 da bele -
diye encümenine müracaatları. (2SOS) 

- 12807 

ASKERi FABRiKALAR 

500 ton elektrolit in.kır alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mıidurlu;.u 

Merkez Satın Almı Komisyorıundan: 

Tcı.hmln edilen bedeli (500.000) 1 ra o· 
lan 500 ton elektrolit bakır ııskerl tabr k • 
lar umum mtidUrlUğü m !'kez satın alm-ı 
komisyonunca l . 8. 1940 p r rr.be J;'tin J 
saat 15 te lmplı zarfla ıh~e c li!PC ktır. 
Şartname ( !!5) lira mukabilinde koMl "on 
de.n verilir. Taliplerin mm. al • t te in t 
olan <23.750) lirayı hcı.vl teklif m lctuı.ılurı
nı mezkQr günde saat 14 e k ır komlSJ O
na vermeleri ve k cndil rlnln de 24~ 1) nu -
maralı kanunun 2 ve 3. ms.dd lcnıfti ld 
vesallcle komisyoncu olmadık! ırıns \' btı 
işle alll.knd:ı.r tuccardnn old ıkl nna dair 
ticaret odası vesiknalyl e m z1 Q.r 1n ve 
saatte komisyona mUracantlan 12 61 

llw33 

170 ton elektrolit totya alınttcak 
Askeri Fabrikalar Umum Mı..dürl ğu 

Merkez Satın Alma Komısyo und n : 
Tahmin edill'n bed"ll ( 110 &:ıo ı lira o· 

lan 170 ton elektrolit tutya A k rt f ~rt • 
kala.r umum mlldllrluğU m rl z aa•ın al
ma komisyonunca 1. 8. l 9i0 pcrş •m J. 
nU a:ınt 16 da kapalı zaı rıa lh"lle cdılc· 
cektir. Şartname (5 ) lira (53) lcunı mu
kabllınde k omisyondan veriltr. Tallr:lcrln 
muvakkat t eminat oian <Cl775) llra~ı h \l 
teklif m"kluplnnm m :ı:1 Q.r ı;ünde aıı.:ı.t on 
beşe kadar ltomlsyona verme! rl ve ken • 
dilerlnln de 2490 sayılı kanun•ın 2 ve 3. 
maddelerindeki vcsalltle komisyoncu olmı:ı
dıklımna ve bu lı;ıle alil.kadar tUcc.:rdan 
olduklarına. dair ticaret odası v slls sıyle 
rnezkQ.r gUn ve saatte k omisyona mJr "8.· 
atlnrı. (2887) 12934 

30 Ton arap sabunu alınacak 
Askeri Fsbrikalnr Umum Müd.•rluta 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (10.500 ı lir olan 

80 ton a.rnp sabunu nsker1 fııbrıknlnr u
mum mUdilrlUğll merkez satın alma ko • 
misyonunca 5. 7. 940 cuma gtlnU s t 15 to 
kapalı znr!lı:ı ihale edilec ktlr. Şartname 
parasız olarak komlııyond:uı verilir. Tal P· 
ıerln muvakkat tcınhınt olruı (787 ) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektuplarını mcz
kQr gtlnde saat 14 e !tadar ltomlsyon~ v r
mderl ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. mı:ıddclerlnd •kl vcsalkle 
komisyoncu olmadıklarına vebu l ııle a ldk!l· 
dar tUccardıın olduklarına dair t icaret o • 
dası veslkalnriylc mezkOr gün ve ıı:ıatte 
komlsyonıı mUracaaUıırı. (2964) 12!:'i7 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Sahra k~blosu alınacak 

P. T. T. Levazım Miidurlüğünden : 
1- Talibi çıkmıyan (190.UOO)" yilıı 

doksan bin metre tek nakilli sahra kab 
tosu pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedel (16.200) on al· 
tı bin iki yüz, muva.klr:ıt teminat 1215 
bin iki yüz on beş lira clup pazarlık 
16 temmuz 1940 salı günü saat (16) da 
Ankara'da Evkaf apartmanının üçün
cü kapısından girilen birinci katında
ki P. T. T. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- İstekliler, muvakkat t~inat 
makbuz ve banka teminat mektubile 
kanuni vesikalarını hamilen mezkur 
gün ve saatte o komi3yona, şartları öğ· 
rcnmek için de her gün Ankara'da P. 
T. T. Levazım, İstanbul'da Valide ha
nında ikinci katta P. T. T. Levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerine müra -
caat edeceklerdir. (3011) 13012 

Bütün esnaf m naıan dihka1i e 
Esnaf Cemiyetleri umumi idi • 

tipliğinden : 

Güzide diş doktorı.ı ve mütehassısı 

Bay Cevdet Taylan bu kere esnaf ce· 

miyetleri diş doktorluğunu kabul ve 
aşağıdaki şeraite göre cemiyet tarafın

dan verilmiş vesika ile müracaat eden

lerin dişlerini tedavi e:-mek gibi insani 

bir vazifeyi üzerine rJnu~tır. 

1- Esnaftan vakti h ali müsai t olan

lar umumi tarifeden yiızde y irmi nok

saniyle, fakir ve yoksul olan esnafın 

dişlerini meccanen tedavi edecek tir. 

Teşe~ülümüze bağlı sayın esnafımı

zın müracaatla dişlerini t edavi ettir -

meleri kendi sıhat ve men faatle ri ica

bındandır. 

Atölyesi Yeni Po::;tahane caddesi 

Hanef apartmanında. 2453 

MAHKEMELER 

Ankara ikinci asliye 
mahkemesinden : 

hukuk 

Ankara Yenişehir İnönü Ege apart• 

manı 7 No. da Esher Turmen"in malı· 
S - Telrli~ mektuplan muayyen günde • 

ıaat 10 na kadar komisyona verilmiı olma- sedar olarak kaydolunanlar eski hıs-
lıı.lır. Mektuplıır mühür mumu ile mühürlü se senetlerinin bu kere bastırdığımız 

8 - Teklif mektuplarını ve diğer evra
kı havi zarflar ihale günü saat (14) de ka· 
dar Erzurumda inhisarlar ba,müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde verilir. Posta ile 
gönderilen tekliflerin ihale saatinden bir 
saat eveline kadar (ÇClmiş olması ve zar
fm kanuni şekilde kapatılmış bulunması 

lazımdır. 

yirmi lira olan (39.300) otuz dokuz bin iıç 
yüz kilo 16/ 4, ı8/3 ve 2Sı3 numaralı ke
ten iplikleri kapalı zarfla miınakasaya 
konmuştur. Yukarıda zikredilen numara
lardan her hangi birisi için bin kilodan a
ıağı olmamak prtiyle teklifler kabul edi
lir. ihalesi 7. r. 940 ç~amba günü saat 
on birdedir. İlk teminatı (67.4S7,5) altmış 
ye<li bin dört yüz elli yedi lira elli ku
rufitur. Evsaf ve şartnamesi (SO) eUi li- ker.ıeınize açtığı soyadı değişti rme dii-

ol~caktıMuvakkat teminat mukabili nakit yeni hisse senetleriyle değiştirmek il· 
veya nakit mahiyetindeki evre.kın Maliye zere ilan tarihinden itibaren 25 hazi· 
vekileti merkez muhasebeciliği vezne.ine ran 1940 salı gününe kadar okulumu· 
yatınlması için taliplerin daha evet komis- za müracaat etmeleri cira olunur. 
yona müracaatla birer irsaliye almalın ' ,,2926) 12939 
lazımdır. (2860) 12883.• :\ 

9 - Postada vaki olabilecek gecikme· 
den dolayı idaremiz bir g{ina mesuliyet 
kabul etmez. Bu hususta daha fazla tafai
Ut almak istiyenlerin 3 üncü maddede ya
zılı yerlere mUracnatlan 

(501812971) 13004 

ra mukabilinde M . M. V. satın alma Ko. vasının sonunda eveke aldığı Ture • 

nundan alınabilir. İsteklilerin kanu:ıun men soyadının ( Boren ) olarak değiş
emretliği belgelerle ihale sna.tından en aı 
bir ı;aat evetine kadar tel:lif mektuplarını 
!komisyona vermeleri. 

(!004) 13009 

tirilmesine ve o suretle nüfusa tescil 
ve ilanına kabili temyız olmal· iızerc 

karar verildiii ilan olunur. (3014) 



-8- ULUS 

En ınn klllpesent ~i Oe a · ı ol - ... tlryaltisi - mell!uu 

ide her nıl t tlld 
nan 

i j~N~H İs:_ 
lfn•kerre p y-as-ay iTarzet r uçl ve Ç§ z GELiNCiK siğaraslle, 
lçim!..tatıı,v,e_kok in . Jmak a eraber 011cu nev· erde~ da a ... • 4. ' 

in .e. Et: siğara arayan tir· 
ya ' z !"re 1 tat ine ~a-

l şmıştır. , 
I,! u ewsai, bilhassa ha· 

yanlar ra odan1araoıl· 
d ğı çl" GELiNCiK, aynı 
zama da onlarında slğa• 
ası ola~ak ır~ • 

2f -•· Cu 

•..==================~ 

RADYOSU 
Kıymetinden çok fnzla değeri 

FERRANTI ismini taJ 
ahize ve tt 

tı, dünyada bulunan en hassr.S. 
ve sağlam maddelerden yr pılıf 
yada bunlardan daha hassa'• 
ve sağlam maddeler bulunme.fl 
kün olduğu zaman, bunları 1' 
hazlarında ilk kullanacak Ol 
şüphesiz ki FERRANTI' dir. 

FERRANT1 AH1ZELER1NIN işçiliğiise, en yüksek "e 
işçiliktir 

Anka~a satış yeri: Anafartalar caddesi No. ıtl 

HALiL NACİ MIHÇIOGLL i 

DEMİ İKTİD 
ve BELGltVŞEKLl~iNE 

Ta bJ eti eri her ecza nede bu 1 unu r.1 
(Posta kutusu 1255) Galata, lstanbul 

raaıa reçe•••ıte ••t w 

~1111111111111111111 

----------= • § . ~ağ~ı.ğının kıymetini bilen Bayanların seve seve kullat'' 
: bınncı ~det bezleridir. Mikrobsuz, ufak, yumuşaktır .. En ille' 

: seler :ıtında belli olmaz. Her eczanede ve bUylik mağazatard' 
: ve Bagı bulunur - ' 6171 
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı1 

ÇİFTLİK BİRA PARKI 
.. Bu ~afta yalnız pazar günü müteakip haftalar cumartesi ~ 

gunlerı akşam saat 17 den itibaren : 

u:::::=== 

MÜKEMMEL 
Her aaat tren 

CAZ f 
m~vcuttur. Munt · fi .. t azam aervıs ucuz 1'" 

\. 

[ 

............ _ SAKARYA ECZANESİ ~--
ııaçıarının ucuz ve tazellğ'l ne tan llAçlnrının hemen ekserisini b ılan eczanemizde Avrtıpı! 

yeye Azami tcshllA.t gösterilir uı: bl~lrslnlz. MUeııseııntı rcsmıyc ~~ 
yatla tedıı.rlk edcblllrıılnlz. • Mı! korunma liııtelerinl en as~ t 

.................. 2SO" 
______ u_ı_us_m_cytfanı ts Bankası kıın;ısında~ 

,,... ___ Q an l <i, 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından•a•lı•nl'!m::!a•sllılll"'"g9l 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanların~ 
karşı gayet tesirlidir. Barsak ~ ıı~ 
tebeb olacağı tehlikeler - .. .~olucanlarının büyüklerde ve J(u~ goı onune alınarak solucan hastalıklarıPo• 

• kullanmaları faydalıdır. ' 
Hekımlerim· ~, m .. ;zhe ve halkımıza tavsiye edilel'I 

us a zar her eczanede bulunur. 
~~~~usu 20 kuruştur. 

" ~· i ... " • t ,.. Iııo t · r 

~ --~ 
YENİ SİNEMA HALK SİNEMASI SUS siNf~l 

Buglln bu gece 
renzilllth 2 el program 

Görtlnmlyen adam 
aramızda 

kahkaha !llmt ilk dc!n 
olarak 

Seanslar: 
Saat: 14,30 • 16.30. 

18,30 ve 21 de 
Fiyatlar: loca 160, bal

kon Sil, ıalon 20 kW'l.11 

DugUn bu gece iki tllm 
birden 

1 - Me.hkOmlor kanunu 
2 - Yıkılan zınd&ll 

Seruuılnr: H .80 - 16.80 -
lS.80 - 21 de 

Fiyatlar : Balkon M 
Salon 20 Kr. 

Saat 12.15 de ucuz 
matine 

Kaçak kora&lllar 
Cebeci Yenidoğan 

Tosunpqa tUrk filml 


