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Maliye Vekaleti'nin tebliği _ _J 

Umumi harp mütarekesinin imzalandığı Compiegne ormanında 
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lmanya mütareke şartlarını bildirdi 

tlgiliz tayyarele~i ltalyan arazisi 
~erinde ta.arruzlarda bulundular 

Fiat ve Ansaldo 
Uyuk tayyare ve motör fabrikaları 

,,hasara uğradı 
Oldu '21. a.a. - Diln dütman hava kuvetleri İngiltere'ye hücum etme -t ~lde, ingiliz hava kuvetlerinin Rhur ve Rhenanie'dek.i askeri 

erıııe birçok akınlar yaptığı aelahiyetli bir menbadan haber alın-

rQnsaYa 

lh şartları 
rilirken .• 

~"'ti Ftılih Rıfkı ATAY ),., 
it, F&tlcr 4 milyona yakın 

~l 9ll~anaa, 5 haftada yıkıl
.. ~. \ilde böyle bir bi.diıeye 
~· hatta bizzat mihver 

'IGa.~, dahi ihtimal vermedi· 
ı... )~ )olctıı. Mağlubiyetin e .. 
~'lcit~beplerini iki defa ingİ· 
,,~ilden, bir defa da mare
t"'lc·~" dinledik. Maziye i.it 
t)ı.~ er haklı olsa bile, son 

. •tr,t ~aflet ve bilhaaaa 9/10 
~ ~~· ha.tur franarz mille· 
~ -ea. 
liı., 1'!' bu hadisenin üç ak· 
'4, -:-hit oluyoruz: biri, 

.._h re§a) Petain ve taraf· 

Rüyet kabiliyetinin fena oJmaaına ve 
hava mOdafaa toplarımn fevk&lmutat ıld
detll ateılerlne rağmen, hücumlar muvaf
fakiyetle neUcelemnııtır. İkl tayyare dön
memlıttr. 

İtimat edilecek bir menbadan haber ve
rildltfne göre, bir margarin fabrlkaaına 
ıııabet vaki oldutu gibi, altı bin ton bali
na balığı yağına da imha edllmlı nazariy-

( Sonu 5. incı ıaylıda ) 

Münakalat vekili 
İıtanbul'a gitti 

MünakalA.t Veklll B. Atı Çetlnkaya dün 
akşam btanbul'a hareket etmlııtır. Vekil, 
ıııtuyonda vekA.let llerl gelenlerl ve dost
ları tarafından uturlanmıııtır. 

Ticaret Vekili istanbul'da 
tetkiklerine devam ediyor 

İstanbul; 21. ( Telefonla ) - Tica
ret Ve.kili B. Nazmi Topçuoğlu tet -
kiklerine devam ediyor. Vekil sert 
buğdaydan ekmek imali meselesini ts
tanbul'da bulunacağı milddet zarfında 
neticelendirecektir • 

Sarıların anahatları şunlardır: 
1-Fransa arlık yeniden harbe baıhyamıyacak hale irca edilecek 
2 -İngiltere ile yapacağı harp iıin Almanya'ya tam emniyet verecek 
3-Almanya'nın uğradığı haksızhğı tamir eden bir sulh akledilecek 

müzakereler devam edivor 
Alman ıartlarını aynen ya kabul, yahut 

reddetmeleri Fransız delegelerinden rica edildi 

Albay K.nox B. Stim80n 

B. Hoover'e göre 
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B. Stimson ve albay Knox 

1 

Compieıne ormam, 21 a.a. - D.N.B. 
Führer ve baıkumandan. yanında muhte

lif ordular şefleri, ordu başkWnandanhğı 
şefi, Hariciye Nazın ve Führer muavini 
olduğu halde, fratısız heyetini, mütareke 
ııarthırmı vermek üzere kabul etmiştir. 

Fransız heyeti, aıağıdaki zevattan mü -
rekkepti: yüksek harp ı<irası hasından or
general Huntziger, ha.va generali Bergeret, 
visamiral Leluc ve Fransa büyük elçisi B. 

' Çonu ~ ıncr uvlıda ) 

Habeı arazisi üzerine 
iki hava hücumu 

yıplldı 

İngiliz motörlü kllaları da 
Erilre'ye baskın yaptılar 

Kahire, 21 a.a. - İngtlz bava nezareti 
teblitınln blldlrdltıne göre, Habeslstan'

' Sono .s incı savladı l 

r 

Dahiliye Vekil imiz B. F ailı 
Ô:ıtrak 

Dahiliye Vekilinin beyanah 

Az maaı alan 
Dahiliye memurlan 

terfih olunacak 
Bekçiler işi hallediliyor 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Dahlllye 

Vekill B. Faik Öztrak bu .sabah geldi. Sa.. 
lı günUne kadar kalacaktır. Vekil kendi· 
ııile görüşen bir gazeteciye bu sene mecı.se 
sevkedllen en mühim kanunun dahiliye t,.ş
kilA.t kanunu olduğunu, kanunda oehlrle
rin dnhill emnly .. tı ile alflkııdıı.r olar'lk 
bekçiler meselesinin halledildiğini ve ka.. 
nun çıkar çıkmaz bekçilerin enmlyet mü -
dUrlUklerfncı bağlanarak m1U41larımn kı
dem ve ehliyetlerine göre 10 - 50 Ura ara -
1111nda tesbit edileceğini ve bu paranın em• 
lflk vergilerine munzam kesir iltıveaiyle 
tahsil edileceğini, ve lAylhanm dahiliye 
encUmenlndcn geçtiğini söylcmııtır. Ve· 
kil, gene meclise takdim edilen Dahilye 
VekO.leU kUçUk memur rnııaşlarına alt bltl 
kanun da bulunduğunu eöylemlıtır. Bıa 
kanunun nüfus, tahrlrnt ve diğer memurı .. 
yetlerde çalışan kOçük memurların vazi· 
yeUerinl düzelteceğini söylemlıtir. 

Cümhuriyetçi partiyi 
temsil etmemektedir 

İngiltere'nin harbe devam edebilmesi 
için dominyonlar tedbir ahyorlar 

Bunun İçin yeni kC\bİne bir temerküz 
kabinesi mahiyetini ihtiva etmiyor 
Vaşington; 21. a.a. - Royter bildiriyor : . 
Sabık reisicümhur Hoover, BB. Stimson ve Knox'un kabineye şahsi biz. 

mette bulunmak için girdiklerini, cümhuriyetçi partiyi temsil etmediklerini 
bildirmiş ve bunun bir temerküz kabinesi mahiyetini ihtiva etmediğini ilave 
eylcmi§tir. 

A vusturalya mühimmat 

imalatını fazlalaştıracak 

. ı...i~f erit sulh tetebbü
tr~ ıı. ı"' olrnalarrdır. Alman 
ııı._ .. qıt er'' Reuter muhabiri Fransız ordusunun .. \ 

Panameriken i§birliği. 
Haydepark; 21. a.a. - Nevyork : 

1 
B. Ruzvelt gazeteciler toplantısın • 

da, Panameriken, iktisadi teşriki me -

Canberra, 21 a.a. 
- Avusturalya me 
busan meclisinde 
beyanatta bulunan 
federal hazine na
zırı, mühimmat i
malatının fazlalaş· 
tırılması için yeni 
den 20 milyon in
giliz lirası istemiş
tir. 

~11t__. it uı huzurunda ve 
• 't det: • vaıonu içinde, dün 

tf'rr\a lelerine teblii edilmiı· 
~tını bilmediiimiz bu 

"Ga.a1c~efli bir ıulha var-
~) \lıı olacak mrdrr, yok. 

lorı.alc ve taraf tarları da 
~ f' lllÜcadeleaine de-
1•t .._.d~lcrinde olanlarla bir· 

... , ır"> ş· d'd b' · t alc • ım ı en ır teY 
~' d111'rrı at Franıa'da iıtila bir 
;ı_ ~ ıaı değildir. O kadar ki 
~-~ tal 1nra, eğer harbe de

"dlll e. e Çaba dahi, Fransa 
., '•lc,., '"'Paratorluk toprak· 
••l "'e ·ı~ h ~le . aı a nakledemez 

1, . tır B Af 'k ., l'i hllk • unun rı a mu • 
·il t'-'iı ~'?11ndan ltalya'ya ne 
..._oı~llbitı.r nefes aldıracağı 

a..,:t'I .,, ır. 
--q~ ret · 

1 d1t l~ara •ın ve taraftarlan· 
~"' ',l'dalci rı~a, donaıımanın ve 
~ 'llıt,.,t d.'lrlParatorluk Fran-

• ~ltld ''•le;· ıp etmiyeceği de ay
,,, ' iki ır. Bu ıulh teşebbüsü 

lı ./' lt.hı~'fair vardır: biri, 
d'f Oat,.,~ ıye gibi bir kararı 
Iİiıı~ ~1"1 ek Yeıile bulmak için 

' oı~"Ya'dan ağır olacaiı
iltiıı/!•n aulh tekliflerini 

111 de fı'I - ·· (S o ve aomurge-
0011 s. iocı p7f ada) 

yenilm.esini başlıca iki sebebe atfediyor : 

Fransız başkumandanlığının 

askeri nazariyeleri ve nazırlar . 

arasındaki fikri ayrı.Jıklar 
Londra, 21 a.a. - lngiltere'nin ce

nup sahilinde bir limana vası~ oln:ıu! 
bulunan Reuter'in Fransa'dakı daımı 
muhabiri yazıyor: 

Objektif fransız mahfilleri, frans~.z 
ordusunun mağlubiyetini ve bunun u
zerine teslim olmayı düşünen fransız 
hükümetinin hareketlerini iki sebebe 
atfetmektedir: 

Fransız başkumandanlığının askeri 
nazariyeleri ve hükümet bası arasın· 
daki şiddetli fikir ayrılıkları. 
Başkumandanlık, tankların ve hava 

kuvetlerinin ehemiyetini istisgar et 
miş ve bunları yardımcı silahlar ola 
rak telakki eylemittir. Franıız baş· 
kumandanlığı, mevzi ve istihkam har-

( Soaıı 1. llaciJ .a7fada ) 

lapanaya'ya iltica ettiği haber 
verilen eski lran11ız bcqvekili 

B. Daladier 

sai pragramının, askeri müdafaa prog
ramı mütemmimi olarak bir iktisadi 
müdafaa programı tazammun ettiğini 
beyan etmiş ve ittihazı düşünülen ted· 
birler, nısıf kür~emiz sulhunun mun
zam bir koruyucusu olmağa matuf ve 
müvazenesi bozulmuş beynelmilel va
ziyetin tesiratına karşı bizim ve diğer 
Amerika cümhuriyetçilerinin iktisa -
diyatını himaye etmek için bir vası
tadır. 

Demir muhaf 11lar1n iılirakiyle 

Romanya'da bütün 

siyasi partiler birle~li 

Kıraf bugün millete 

hitaben beyanatta 

bulunacak 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Hükümet yeni 
fabrikalar kurmak 
ve tayyare ve tank 
tara karşı dafi top
ları dahil olduğu 
halde yeni tip mü
himmat imal ettir
mek niyetindedir. 
Alınacak tedbir

ler yalnız A vustu
ralya'nın müdafaa 
sistemini kuvetlen· 
dirmekle kalmıya

cak, fakat aynı za
manda imparator· 
luğun harp geyret 

lerine de büyük 

bir yardım eıkil 
eyliyecektir. 

Camberra, 21 a.a. 
Müemessiller 

meclisi 10 reye 
kartı 59 reyle hü

Mmr'a gönderilen Rodezya askerleri 
vapurdan çıkarken 

kümete tam saH.hiyet veren bir pro - ı Ottava, 21 a.a. - İnıiltere'ye ~elen dor-
jeyi kati surtte kabul etmi§tir. dimcü Kanada kıtaatı, birinci fırka ile ikin-

A • • ci fırkayı takviye edecek bazı cüzüt.amlnn 
.. Ayan bu kan~n propesını yarın /Kanada hava kuvetleri pilotlarını ve bir 

muzakerc edecektır. Soau J. üncü say/adı) 
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i LA H ' • 
General Vandcmir'in dünkü Uluı'ta çıkan bir yazısında aıkerce 

düşünülmüı ve komutanca yazılım§ şu: 
"Dinamit gibi sessiz, fakat bir anda ate§lenince yıldınmlar yaratan 

bazı silahlı millet!,, 
terkibini okuduğum zaman bundan on sene kadar önce kendisiyle 

Mudanya'dan vııpura bindiğimiz bir ecnebi profesörü hatırladım. Bu 
zat, iskeledeki simitçiden iki simit almrıtı. Vapurda birer tabanca şek
linde olan bu simitlerden birisini arkada§larına göstererek: 

- Bakınız, demişti, Türklerin ne kadar savaşçı bir millet oldukla
nnı şu basit simide verilen tekilden de anhyabilirıiniz. Çocuklannm 
yiyeceği §U simit bile bir silah biçimindedir. 

Sonra bana dönmÜ§ ve sormuştu: 
- Öyle değil mi? Ne dersiniz? 
O gün orada o dikkatli adama vatan müdafaası uğrunda bize yeni 

destanlar yazacak bir kalem, millet korunması yolunda bir ıiper olan 
ıilahı kutsal tanımak bizim için haklı bir anane olduğunu anlatmıı ve: 

- Eğer öyle olmasaydı, dün gezdiğiniz güzel ve yeıil 8ursa'da 
dü§man bayraktan görürdünüz ve §İmdi kıymnda bulunduğumuz Mu· 
danya dünya harbinden sonra imzalanan ilk şerefli mütarekenin imza
landığı yer olarak tarihe geçmezdi, demiştim. 

Gene o terkibi okuyunca dedemin hayata gözlerini yummadan ıöy. 
)ediği son söz hatınma geldi: 

- Silahımı silmeyi unutmayın! 
Silah çatılannı neden birer mabet kubbesi gibi kutsal biliriz? 
Cennet, aıırlarca bize cazip geldi ise, fÜphe etmeyiniz ki, bu, "kı· 

lıçların gölgesi altında,, diye taıvir edildiğindendi. 
E\·et, barı§ günlerinde "dinamit gibi sessiz", ıavaı günlerinde de 

yıldırım gibi korkunç, fakat her zaman hazır bir milletiz. 
Silfıhhyız ! 
Smırlarımız, zeytin dallarmdan yapılma çitlerle, fakat onun yanı 

başında da zamanın urpabileceği kahramanlıklann hepsini birden gÖs· 
terebilecek silahlı bir ordu. milletle çevrilidir! 

Yeni harp haberlerini yazan gazeteler, ark 111c "gizli ıilah,, lardan 
bahsederler. Bizim tarihin hiç bir millete nasip etmediği gizli silahımızı 
tanımalt ,,,. öğrenmek istiyorsanız gözlerinizi yiğit Mehmetciğin tunç 
yüzüne kaldırıp kulağınızı onun çelik göğsüne yapıştınnız ! 

Ma;mildilr!eri arasmda 
yapllan değiıiklihler ve terfiler 

Nurettin ART AM 

Yeniden teıkil olunan fiyat 
mürakabe komisyonlan 

Maliye Vekalet ma.lmüdürleri ara· Ticaret Vekaleti, fiyat murakabe 
sında yeniden bazı terfi ve nakiller komisyonları teşkiline dair olan Ko -
yapmıştır. Bunları yaııyoruz : ardinasyon Heyeti kurarına tevfikan 

Erbaa malmüdürü BB. Mehmet Yu· vilayetlerde fiyat murakabe komis -
kin, Kalan malmüdilril Neşet Aykaç, yonları teşkiline devam etmektedir. 
Ceşme malmüdüril Fevzi Adıgüzel, Evelce teşkil olunan 30 komisyondan 
Manavgat malmüdürü Mehdi Ayan, sonra şimdi de 17 vilayetimizde de 
Çatalca malmüdüri• N~zif Çetin, E - fiyat murakabe komisyonu teşkil edil
girdir malmüdürü Halil Tuncu, Çi- miştir. Vekftlet bu arada ticari faali
çekdağ malmüdüriı Mustafa Özkan, 1 yeti çok fazla olan Adapazarı ve İs -
Alucrc malmüdürü İrfan Gülbudak, kenderun kazalarında da birer komis
Mudurnu malmlidürü Fuat Suar, Göy- yon teşekkUl etmiştir. 
nük malmildilrU Ali Şengün, PlümUr 

İsmet paşa kız Ensf ifüsünün 
senelik sergisi a~ıhyor 

İsmetpaşa Kız EnstitüsU müdiirlü -
ğü her sen olduğu gihi bu sene de ta
lebesinin çalışmasını açıkça gösteren 
bir sergi hazırlamıştır. Bugünlerde a
çılacak olan sergi, ilk günü dlvetli -
ler tarafından ziyaret edilecek ve er
tesi günden itibaren halkımıza açık 
bulundurulacaktır. 

İzmir fiyat mürakabe komisyonu 
kuruldu 

İzmir; 21. a.a. - İhtikara meydan 
verilmemek için alınıın kati kararlara 
uygun olarak tegekklll eden fiyat mu
rakabe komisyonu faaliyete geçmi§ 
bulunmaktadır. Büro çalışmalarının 
müessir olması için her türlll tertibat 
alınmıştır. 

Orman ceza dsvalarmm 
masraf lan 

ULUS 

Yen· ahnan Ziraat 
makinaları Orta 

Anadolu vilayetlerine 
dağıllhyor 

Koordinasyon Heyeti zirai istihsa
limizi arttırmak maksadiyle Ziraat 
Vekaleti emrine zirai atat, edevat ve 
r.ıaki:ıeler mübayaası için bir mikdar 
tahsiıı.at vermiş ve bu tahsisatla Ame
rika'dan lilzumlu makine ve tletler 
mübayaa edilmişti. Gazi istasyonun -
da 'mbalajlarından çıkarılan ve mon
te C':dilen bu makineler ve aletler orta 
Aııadolu vilayetlerine sevkedilmeğe 

başlanmıştır. Konya mıntakasına sev
ı..edilen makine ve dletler için zirat 
müfettişi B. Selim memur edilmiştir. 
Ankara mıntakuına iae Ankara vila· 
yet ziraat mUdlirU B. Hamdi memur 
edilmiştir. BB. Selim ve Hamdi maki
nelerin sevkedildiği vilayetlerde icap 
eden tedbirleri almak üzere tehrimiz· 
den hareket etmişlerdir. 

Ziraat V ekftleti, zirai makine ve ft· 
!etlerin sevki dolayısiyle viliyetlere 
bir tamim göndererek en mühim mem
leket işi olan zirai istihsfil ile yakın
dan alakadar olmalannı köylUnUn ha
sat ve harman işlerine yardım için lU· 
zumlu tedbirlerin alınmasını ve hasat 
ve harmanların bu makinelerle yapıl
masını ehemiyetle bihlirmiştir. 

AnkarA fiyat ınürakabe 
komisyonu ve büroıu tamamen 

leşekkiil elli 
Ankara fiyat mlirakabe komisyonu 

ve bürosu tamamen teşekkül etmiştir. 
Komisyona şehir tüccarları arasından 
BB. Vehbi Koç asli aza, Kooperatif 
müdürü Cahit de yedek aı:ıı olarak se
çilmişlerdir. Sanayi erbabından iza 
seçilenler de Surnerbank muamelat 
mildürü B. Hilmi ile yine Sumerbank
tan B. Hilmidir. Fiyat mürakebe bil
rosu şefliğine belediye iktısat mü • 
dürü B. Alaeddin getirilmig, büroya 
Ticaret Vekaletinden, vilayetten, ti
caret odasından birer memur verilmiş
tir. Komiıyon çalışmalarına pazarte • 
sinden itibaren başlıyacaktır. 

Dıı licarel 
-------

Kliring hesapları 

bakiyesi 
Türkiye CUmhuriyet Merkez Bankasın • 

dan alınan hesap hUIAaalnna söre 16. 6. 
1940 tarihindeki kllrlng hesapları bakiye • 
teri . 

CETVEL: - 1-
TUrklye CUmhurtyet Merkez Bankasın -

dak1 klll'.lng hesaplan borçlu bakiyeleri : 
M:emlektt Miktar T.L. 

Almanya 
A. hesaplarındaki 
borcumuz T. L. 
Almanya 
B. hesabındaki 
alncağınuz T. L. 
Belçika 
Finlandiya 
Hollanda 
İspanya 
İsveç 
D. he.ııabındakı 
borcumuz T. L. 
İsveç 
A. hesabındaki 
atacağımız T. L. 
İsviçre 
Lehistan 
Letonya 
M:acar!ıtan 
Norveç 
Romanya: 
Borcumuz ı 

88 huaust 
hesap 
T. L. 
Yeni 

342.900 

1Ul57.200 

:u91.ooo 10.966.200 
646.800 
565.100 
384.500 
279.300 

2.459.900 

126.000 2.883.900 
123.100 
417.500 
33.600 

476.100 
215.700 

Hesap 
T. L. 1.998.ISOO 2.SU.400 

Romanya: 
Alacağımız : 

(37) husus! 
hesap T. L. 16.900 

muvakkat 
T. L. 
Eski 
Turizm 

26.000 

hesabı T.L. 25.000 
B. B. c. t. 
Yugoslavya. 
Yunnnlstan 

CETVEL: -2 · 

67.900 2.278.500 
31.200 

173.800 
550.900 

Muhtelif memleketlerin Merkez Banka
larında tutulan kllring hesaplarındaki ala
caklarımız : 
Memleket 

Çeko-Slovakya 
Hesabında 
alacağımız T. L. 
Çeko-Slovakya 
Hesabında 
borcumuz T. L. 
Estonya 
İtıııya 
A. Hesabındaki 
alacağımı• T. L. 
İtalya 
B. Hesabındaki 
borcumuz T. L. 
Lltvanya 

Miktar T.L. 

625.(00 

13.000 

1.884.000 

1512.400 
2.500 

1.S05.600 3.189.600 
48.700 

Em.niyet ve aıayif mütavir 
Ceza ve tevkif evleri muavinleri aYaımda 

umum müdürliığü UçUncU umumi müfettişlik emniyet 

Açık bulunan Adliye Vekaleti ceza müşavir muavini B. Kemal Kaya Trak 
ve tevkif evleri umum müdürlüğüne ya umumi müfettigliği aaayif müpvir • ı•v• b'rl ci t mUfet Ankara ağır ceza reisi B. Arif Gün- muavın ıgı!1e• ı ~ ~mum • • • 
gören tayin edilmi§tir. tişUk emmyet milşavır muavını B. 

Zekeriya Erkuş üçüncU umumt müfet 
tişlik emniyet müp.vir muavinliğine 
naklen tayin edilmi~lerdir. 

İstanbul ziraat mektebi talebesi 
şehrimize geliyor 

Bir müddettenberi Orman Çiftli • 
ğinde Amerika'dan getirilen ziraat 
makineleri üzerinde 9taJ yapmakta o
lan Bursa orta ziraat mektebi son sı
nıf talebesi stajini ikmal ettiğinden 
yakında Bursa'ya dönecektir. Ziraat 
Vekaleti yine bu makineler üzerinde 
staj yapmak üzere İstanbul ziraat 
mektebi son aınıf talebesini şehrimize 
getirtmektedir. 

Ankara dördüncü noterliği 

Yenişehir'de açılmış olan Ankara 
dördüncU noterliğine hlikimlerimiz -
den B. Şevki Pasinler intihap ve ta -
yin edilmiştir. Umumi harpte ve İs • 
tiklal mücadelesinde asker olarak hiz
metleri görülen ve uzun zaman hakim 
lik mesleğinde de muvaffak olan B. 
Paainler'e yeni vazifesinde de başa • 
r.ıar dileı iz:. 

Konya'da Şemsettin 
Günaltay'ın konferansı 

Konya; 21. a.a. - Büytlk Millet 
Meclisi reis vekillerinden Şemsettin 
Günaltay, dilnya karşısında siyaseti -
miz ve millt birliğimiz mevzulu ikinci 
konferansını dün Karanman'da ver -
miştir. Hemen bütlin Karaman halkı
nın bulunduğu bu konferansta hatip 
milli siyasetimizin ana hatlarını ve 
Milli Şef'in etrafında Türk milletinin 
arzettiği birliğin kuvetinin manasını 
izah etmi~tir. 

Edime turist oteli 

malmüdürü Cemalettin Şengör, Daday 
malmüdürU Hakkı Ksya, Akçaabat 
malmüdürü Kemal Alp. Datça malmil· 
dürü Salih Sııyın, Hekimhan malmü
dürii Mustafa İnıın, Ezine malmüdürU 
Mahmut Gönül, İnegöl malrnüdürü 
Abdullah Sunalp, Uria mıılmüdürü Sa
dık ErgUn, Kadirli malmildürü Hasan 
Önay, Bozcaada malmildürü Akif A
kın, Aksaray malmüdilrU Nuri Seher, 
Dursunbey malmüdürU Safa Akay, 
Çermik malmüdürü Sabahattin Ünsal, 
Göksun malmüdürU Nuri Rona, Şav -
şat malmüdliril Vahit Aydoğdu, Saray 
köy malmüdürü Şaban Okan, Demirci 
malmüdürü Nazmi Özbek, Ödemiş 
malmüdürü Edip Atılgan, Edremit 
malmüdürü Salih Cevdet, Bodrum mal 
müdürü Tevfik Ünsal, Sandıklı mal -
müdürü Halil Sağman, Keskin mal -
müdürü Ahmet Perk birer derece terfi 
cttirilmişler, Tortum malmüdürü Hil· 
ıı.i Akşit Malkara malmüdürlüğüne, 
İstıınbul vilayeti Tarlaba~ı maliye §U· 

besi tahsil memuru M. Ali Dilek Te • 
fenni malmüdürlüğline, İspir malmil
düril İhsan Eronan Pasinler malmü -
dürlüğüne tayin edilmi§lerdir. 

Edirne; ( Husust ) - Edirne' de as
falt yol üzerinde (60) bin liraya inşa 
edilecek olan turist otelinin tasdikli 
tatbikat plan ve keşifleri Nafia Ve -
kaletinden viUlyete gelmittir. Yakın
da münakasaya konacak ve bu bina 

Orman ceza divalarında keıif ve Samsunda mezbaha yapılacak Eclirne'de mühim bir bo§luğu doldur-

Yurdumuzda kağıt stoku 
yapılacak 

tetkikat icrası ve tahit celbi gibi ıu- Samsun, (Hususi) - Şehrimizde ınu~ olacaktır. 
çun meydana çıkarılmasını temin için belediye tarafından fenni bir mezba- Yine bugünlerde inşasına başlana • 
yapılan adli muamelelerin istilzam et- ha yaptırılacaktır. Yeni mezbaha bina \cak olan kapalı spor ulonlarının pl!n 
tiği masrafların Adliye Vekaleti bilt- ve tesisatının tahmin edilen bedeli 77 tarı da gelmiJ ve münakasaya kon • 
çesinden ödenmcei kararlaşmıttır. bin liradır. muştur. 

3843 No. lu muamele vergisi kanunun' 

Hangi mükellefler 
beyanname verecek· 

Maliye Vekaleti bir tebliğ 
Maliye Vekaletinden bildirilmelıfedir : \ l Ati.nwınsııni/940 tarihinden t

1 

Bazı toptancı ticarethane ve müte:ıhhit- tabi sınai mUesscselerden rnu~ 
]erin 3843 ıayrlı muamele vergisi kanunu veya onlara imal ettirilmiş ".11 

mucibince mükellefiyete girip sirmedikle- lan vıı.n;ıı, bu stokların dah1 

ri ve mezk\1r kanunun muvakkat birinci rinci madde mucibince beY ·1' 
maddesi mucibince beyanname verip ver - lıı.ruıcak olan envantere geçirı 
miyecekleri hususunda tereddüt ettikleri dır. 
anlaşıldığından kendilerini tenvir maksa - 4. - Yeni kanundan evel, tJllİ' 
diyle aşağıdaki izahat verilmiıtir: gisindCJl muaf iken, yeni kAil 

ı. - Yeni kanunun yedinci maddesi mu- tibi tutulmua olan sınai ınU 
cibince, vergiye Ubi 11nat müesseselerden mübayaatt.a bulunmuş veya \ıoll l 
veya bunUınn fityal, 6Ube ve satı:ı nıağaza- re imalat yaptınnrıı olanla~ 
tarından bir takvim yıh iı;fnde otuz bin li· ni/940 tarihinden 1/hazlr iti 
radan fazla mal mübayaa edenler ve ya - kadar olan mübayaat ve ıtn31 
but vergiye tAbi sınat mile11seselere iptidai lirayı geçmiı olduğu takdird• 
madde vererek otuz bin liradan fazla ima - toptancı vaziyetinde bulundu 1' 
llt yaptıranlar toptancı ticarethane ve bu vakkat birinci· madde muclb 
şekil miktarda imalat yaptıran veya milba· mclerlnl vererdı: defterleritÜ 
yaat yapan ve kazanç vergisi kanununun meleri icnbcdcr. 
sekizinci maddC3inin birinci fıkrasında ya- S. - Yukartki izahata gör8:.., 
lızı olan mUteahhltler de toptancı müteah- ni/940 tarihinden llbazir&JV~ 
hittir. Hem mübaynat yapJtn hem iınalfi.J kad .. r olan mübayaat ve imali 
yaptıranlar için otuz bin lin.nm hesabına lirayı bulmıyanlar, birinci ın..-... _...._ 
mübayaa ve imal&.t mikdarlannın mecmuu de hükmüne girmezler. Bina 
esastır. no.me vermiye de mecbur d 

2. - 3843 sayıh kanun haziran 1940 tari- lar,1/ıkinunusani/940 tarihi~ 
hinde meriyete ginniı olduğundan, bir mil- 940 tarihine kadar vergiye ti 
esseaenin toptancı olup olmadıfınm tayi - cssesclerden yaptıklan müba 
ni için nazara ııhnacak milbnyıı.at ve imalat onlara yaptırdıkları imalitl 
1/ldinunusııni/940 tarihinden itibaren ya - tarihinden sonra vet'giye tlbi 
pdmıı olanlardır, ancak ıınat milesaeııelerin scselerden veya bunların fH~ 
filyal, aube ve aatıı mağazaları, yeni ka- aatıı mağazalarından yapacak 
nunda.n evet muamele vergisine tlbi tutul- atm veya ıuıat müeueaeletıe 
mamış olduğundan buralardan 1/kanunusa- n ima16.tın da illi.vesi ile otUS 
ni/940 tarihinden beri yapılmıa olan mülıa- haddi doldurdukları ı:aman ısı 
yaalar, otuz bin liranın hesabına ithal edil- girmiş olurlar. Bu takdirde. 
miyecektir. Kezalik vergiye tabi olmıyan başlamıı vııziyette olacıı.ktatı 
sınat mUesseselerdcn yapılo.n mUbayaalar, 37 inci maddesi mucibince ~ 
ec.ncbi memleketlerden ithal edilmiş olan bin lirayı dpl.durduklan ta ·~ 
matlar, mnmleket dn.hilin<leki ticarethane- on beş gUn içinde varidat dal 
!erden yapılmış olan mıibayaalarda otuz bin mel eri, defterJtrinl tasdik et 5' 
liranın hesabına dahil değildir. tarihteki atoklannı k.nnunun 

3. _ Binaen.aleyh 1/ki.nunusani/940 tıı.ri- si mucibince defterlerine k 
hinden l/haziran/940 tarihine kadar, yal - tiza eder. 
ruz vergiye tabi ıınai mUessescler~ yap. 6. - Toptnncı ticarethane 
mıı oldukları mübayaalann mikdarı otuz bitlerle filyal, sube ve aatı!I -

ııyı geçenler ve yahut ayn~ müddet rafından bir gün içi~.de ya•pıl 1' 
_...rtmda vergiye tabi sınai müesseselere doğnıdan doğnıya mustehlı~ 
yaptırdıkları ima1atm miktarı otuz bin li· çin kanunun 31 inci maddetl 
rayı tecavüz edenler ve yahut aynı müddet müşteriye fatura verilmesi ıtrf' 
için.de mübayaat ve imalatları ayrı ayn o- madığı cihetle bu &atışların e4' 
tuz bin lirayı geçmese bne mecmuu otuz tış fiı;lerlnden veya mUesset 
bin liradan fazla olanlar yeni kanun muva- buna mllrııasil sair evnıkUP ~ 
cchesinde toptancı oWuklarmde.n bunların "emtia ithalat ve ihracat" def~ 
l / temmuz/940 pazartesi ~Ü akşamına .Jta- lemde geçirilmesi cai;ı:dir. Jı.f1-_uıf 
dar birinci muvakkat madde mucibince be- ~seselcre ve yahut ticaretbJOV° ..ııl 
yamıamelerini vermeleri ve defterlerini ve fatura verilmesi mecburi ol"'_. 
tasdik ettirmeleri ica.beder, bu suretle top. her fatura muhteviyatınm deft 
tancdrkları taayyün edenlerin ellerinde n kaydedilmesi lizımdrr. 

İstanbul' da azami kir 
nisbetleri teshil olundu 

İstanbul; 21. ( Telefonla ) - Aza
mi kar nisbetlerini gösterir fiyat. lis
teleri yarından itibaren tatbik edili • 
yor. Fiyatlar şunlardır : 

Zeytin yağı toptan %5, yarı toptan 
% 6, perakende % 10, sade yağ top -
tan % 5, yarı toptan % 6, perakende 
% 15, kuru sebze, pirinç ve zahire toır 
tan ve yarı toptan % 4, prakendc % 
10, ve piyasa merkezlerinden uzak yer 
terde % 12 karla satılacaktır. 

Limon fiyatları 100 - 110 para, kah
ve fiyatları yarı toptan 145, peraken
de 155, kavrulmuş ve öğütülmüş ola • 
rak perakende 190 kurut olarak tesbit 
edilmiştir. 

Romanya'dan gelen 
mayi mahrukat 

İstanbul; 21. ( Telefonla ) - Ro -
manya'dan ilk mahrukat partisi geldi. 
Cenup vilayetleri ihtiyacı için 15 va
gon mayi mahrukat İstanbul'dan gön
derildi. Piyasada mazot darlığı yok -
tur. 

Te~ekkür 
Kızılay Cemiyeti uttJllİ 

kezinden : 
Bayındır kaza ve köyleri~ 

simleri yazılı fabrika ve ya~.~'-J ... ~ 
ta.rafmdrın 1939 ıenesi mahs (f 
li Kızılay Gllbemize cerıısn dol' 
zeytinyağı teberru edilmİli ol 
niyetle öğrenilmiıtir. . 

Mumai!eyhimin Cemiyet~ 
mıı oldukları bu kıymetli ,, 
terdikleri hayırseverlikten do Jll 
ter ederiz:. 'JI"' 
Fabrika n Yafhanelcrin 

adları .. ı,r 
Yddız yağ fabrikaları aabibi 
rim Onart 
Teceddüt fabıi'kası Naci ~oeı
Yılmaz fabrikası İbrahim vf!J' ~ 
ağaçlı ., 
Ali Riza Yağhanesi 
Yuıuflude.n Hasan Basri 
Yusufludan Ahmet Şendil 
·Yusufludan M. AH Danr'k 
Yusufludan Hoca Yağhane&! 
Falada Emek fabrikası 
Tahir Akıncı 
Burgazdan SUleyman Gülcii 
Gazilerden Halil ÖzJnıl 
Alan köyden Dunnuı 
Karapınardan Mehmet Zor 
Ergcnliden Şakir Aydın 
Ergenliden Şükrü Köstek Memleketin kağıt ihtiyacını karşı

lamak ve bir stok tesıs edip icabında 
bundan ceste ceste matbuata tevziat
ta bulunmak üzere Ziraat Bankasının 
dışardan kağıt ithal etmesine ve bu iş 
için bankaya 300.000 liralık bir ser -
meye verilmesine Koordinasyon hey
etince karar verilmiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ergenlidcn Salih 
Dercköyden İsmail Kılcı 
Dcreköydcn Hasan Hüseyin 

Amme davaları ve meşhut suçlar 

Adliye Vek51eti, 3005 sayılı lranu
nun şahsi dava yoluyle takip olunabi
len meıhut suçlard;ı ôa tatbik cdile
bilmetıini kararlaştırmıştır. 

Teşekkür 
Ailemizin sevgili ve muhterem rei

si Ati Osman Özeken'in ölümü dola
yısiylc, cenaze merasiminde bulun
mak. çelenk göndermelC, mektup, tel
graf ve ziyaretle, acımızı paylaşmak 
şefkat ve yakınlığını gösteren zevat 
ve teşekkii llere karşı duyduğumuz 
minnettarlık ve şiikran duygularının 
iblağına gazeteni1.in tavassutunu rica 
ederi7 

Müteveffanın ailesi : Hayret 
Özeken, çocukları· Ahmet Ali 
Özeken. İsmet Özeken Nezihi 
Özek en. 2469 

Ateş kesilirken ... 
s uradan buradan gelen ha -

berlere inanmak /Azım gelir
se bugün yarın Fransa'da ateş ke -
silmiş olacak. Tabii, kesilecek ola
nın maddi ateş olacağını için ıçin 
hissediyorsunuzdur. Duygulu fran
sız erkek ve kadınları Orlean b§ki
resi ]an • Dark'ı yakan ateşten da
ha mUthiş manevi bir ateşin ıstıra -
bını duya duya ya~ıyacaklar. 

Zaten bu ateş kesilmesi benim ü
zerimde sUtUn kesilmesi nevinden 
bir tesir yaptı. 
Mareşal Petain, son nutkunda 

şöyle diyordu : 
- Ben şan gUnlerinde sizinle be

raberdim. Hükümet reısi olarak ka
ra günlerde de sizinle beraber ka 
lacağım. Yanımda toplanınız 1 

Ordusunu geçen hı.rpte ~aferleu 
ulaştırmış yaşlı bir msreşalın bun 
Tarı söylemeğe mecbur kalmasının 
ne kadar acı birşey olduğunu hisse· 
diyorum. 

I 

Mücadele. toplanmak, fransız top
rağı / Viktor Hügo'nun dilinde bu 

'#AN l~l IL~R 
kelimeleri, bir hafta kadardır, 6k -
süzleşmiş buluyorum. 

lhtiyar bir mareşalın beyaz bıyık
ları, son günlerde Bordo'da sesi 
farlaca duyulmağa b:ışlıyon B. La
val'in beyaz boyun bağı, mütareke 
muralıhaslarını ta~ıyan beyaz tay -
yare, fransız bayrağının kırmızı ve 
mavisinden başka olan kısmı 1 Bü
tün bunlar büyük bir milletin alnın
daki kara yazıları ağartabilecek mi
dir l 

Temenni edelim. 
:/-~~ 

Paris'te hayat ! 

Konuşuyorlardı 
- Amerika'nın R. C. A. radyosu 

Pariste sağcı iki gazete çıkmağ; 
'ıaşladığını bildiriyor. • 

- Keşke onlar sağ olacağına 
Fransa sağ kalsaydı 1 

- Yine ayni menb:ıaan öğreniyo 

ruz : Komedi Fransez Paris'te tem~ 
sillerine başlamı1.I 

- Ey monşer, onlar son zaman
larda turnede idiler; artık yabancı -
Tar önünde oyun vermenin ustası ol
muşlardır. 

- Mareşal Petain, son nutkunda: 
" Zaferdenberi zevkıı safa fedakar
lık hislerine hlkim olmuştur . ., di
yordu. Acaba Parisliler,. yalnız za
fer"den sonra değil, mağl(lbiyetten 
sonra da 6yle ..• ., demek için mi 
tiyatro kapılarını bu kadar çabuk 
açtılar ' 

- Ne demeli l Trajedi oynıyan 
Komedi Fransez 1 

••• 
in/irat ! 

Amerika hariciye nazırı Misteı 

Cordel Hu1/, Amerika üniversitele . 
rinden birisinde söylediği bir nu -
tukta " infirat cinneıtir ,, demiş. 

Bazı hakikatler var ki bir sürat 
asrında yaşamamıza rağmen Atlas 
Okyanosunu kolay kolay aşamıyor. 
Mister Hullın nihayet söylediği 

yukarıki hakikat da onlardan biri

sidir. 

laf irat cinnettir: ona ne şüphe / 
infirat cennette bile cinnet ol -

masaydı, Adem baba, o canım bağ -
/arı bir buğday tanesine, yahut ya -
rım elmaya satıp yer yüzüne iner 
mi idil 

••• 
Aıab ateşler içinde ! 

Cenubi Eritre'deki Asab, ateşler 
içinde imiş; Aden'den gelen bir tel
graf haber veriyordu. 

Ne yalan söyliyey;m, Afrika'da -
ki Asab'ın ateşler içinde olması be
ni heyecana düşürm•di. Çünkü Av
rupa'daki isab, ay/ardanberi, ateş -
/er içindedir. 

T.t. 

Aktuğ 

Kıı:ılobadan Remzi Öztenli 
Furunludan Rli Saip Erişen 
Furunludan Ali Koç 
Çıplakdan Şevket Besleme 
Uladıdan Ali Karaoğlıın 
Uladıdan Hakkı Şe;ıb~ 

Çocuk E~irgeme 1 
umumi ongresi 

2 S .inde topla flll'j 
Çocuk Eıırgeme Kur~111 

.... 
kongresi haziranın 25 jncı 
10 da Ankarada Çocuk Ssrıı 
caktır. (a.a.) 

lzmir Fuarında Trs.kY~ 
Edirne: ( Hususi ) -

Enternasyonal Fuarı'na 
ne geçen senelere nisbetlCI 
ölçüde iştirak edecektir . .,,ı'I! 
mumi Müfettişlik ve f 
komitesi tarafından hazır 



ULUS 

DÜNYA HA. BERLERİ 

Reuter muhabiri Fransız ordusunun 

yenilmesini başlıca iki sebebe atfediyor : 

Fransız başkumandanlığıİıın 

askeri nazariyeleri ve nazırlar 

arasındaki fikri ayrılıklar 
(Başı 1. inci say/ada) 

bine güveniyordu. Almanların kulla
nacağı taktiği evelce gören de Gaulle, 
B. Reynaud'nun makina harbı hak -
kındaki kitabından ilham alarak, seri 
halinde tank ve tayyare imalini tavsi
ye etmi§tir. Halbuki, bu batkuman
danlığın muhalefeti ile karşılanmış -
tır. 

Bir türlü doldurulamıyan müthif 
gedik 

müracaat etmekte olmadıklarını ıöy
lediler. Fikir ayrıJıkları devam edi
yordu. Kabine 13 buiranda Bor
deaux'ya giui. Bordeaux'daki inti • 
zamıızhğın yanında Toun'daki inti
zamsızlık hiç bir ıey değildi. ldart 
tedbirler çok iptidai idi ve nizamsız
lık mağlubiyetin pek yakın olduğu 
hissini fazlalaştırdı. 

F ra nsız H inCliçinisj 

meselesinin halli için 

Japonya 
• kuvete mı 

vuracak baş 
Tokyo, 21 a.a. - Müstemleke nazırı ge

neral Koiao, bugün, kabine topla.ntısında, 

fransız hindi Çinisi meselesinin halli için, 
artık Japonya'nm kuvet istimal etmesi mi 
lazımgeleceği sualini, kendi kendine sor • 
makta olduiunu beyan etmiştir. 

Hollanda Hindistanı meselesine gelince, 
statükonun muhafazası politikasına riayet 

edilmediği takdirde, Japonya'nın burada 
da icabına göre tedbirler almaaı lizımgel
diğini bildirmiıtir. 

"Minscito Sakourachi" partisi namına 
ıöz ıöyliycn maliye nazırı, Hollanda Hin
distanı ve ;fransız hindiçiniıi meseleleri 
hakkında hü.Jcümctin icabedcn tedbirleri al
masını boklediğini söylemiıtir. 

Almanlar ise, 100 kilometrelik bir 
cephede 4000 tank harekete geçirme
ğe muvaffak oldular. Almanlar, me
ıüm bir hata yüzünden tahrip edil
miyen köprü üzerinden Meuse'ü, bü
yük miktarda tayyarelerinin himaye
sinde, tank kütleleriyle geçmeğe mu
vaffak oldukları zaman, 9 uncu fran
ıız ordusu geri çekilmeğe mecbur kal
mıı ve bu suretle açılan müthiı gedik 
hiç bir zaman doldurulamamıştır. 

Bundan doğan kayıplar o kadar bü
yük olmuıtur ki bundan sonraki kah
ramanlık, parlak taktikler ve durma· 
dan verilen muharebeler, bunu telifi 
edememigtir. Bunun üzerine zafere 
doğru bir ilerleyiı baıladı ve alınan
lar kazandılar. Fransızlar tanktan ve 
tayyar~den mahrum oldukları için 
mağlup oldular. 

Müzakereye taraftar şahısları içine 
almak üzere kabinede tadilat yapıl -
ması kararının, Bordeaux'da pazar 
akşamı toplanan kabine içtimaında a
lınn · ;:.. ı.anılmaktadır. 

Mı•ırdaki lran•ızlar 
mukavemet azminde 

Bir japon gazete•inin yazclıklan 

Paru'in müdafaa edilme)'i.ıi 

Siyasi sahada hükümet merkezini 
müdafaa etmemek kararı, umumi iti
mada ciddi bir darbe vurdu. Hükümet 
Tours'a taşındığı zaman yakında te.
lim olunacağı hakkında şayialar do
laımağa başladı. B. Ruzvelt'e ıon bir 
hitap yapıldı. BB. Reynaud ve Man
del ve diğer bazıları, terefli bir ıulh 
akdi için alman generallerine müra -

Kahire, 21 a.a. - Kahire'deki fran
sızlar B. Lcbrun'a ve general Wey
gand'a gönderdikleri aflarda 
harbe devam edilmesini .... ~miş ve 
hizmetlerini ve mal mülklerini Fran
sa'nın emrine amade bulundurdukla-

rını bildirmi§lerdir. 

Bir lransız generalı /nJiçre'de 
Londrn, 21 a.a. - Gazetelerin bildirdi

ğine göre franaız generali D'Ayman de 
Pouydragalm İsviçre hududunu geçmlı ve 
totemi! edllmlıtlr. 

General D'Arman de Pouydragalm ko
lordu kumandanı ve Straıo;burg'un !!ilki aa
kerl valisi idi. Umumi harpte Alp avcıla -
rına kumanda etmekte idi. 

B. Daladier l•panya'ya giJiyor 
trun, 21 a.a. - D. N. B. ajansına naza

ran Daladler İllpanya·ya gitmek üzere vize 
latemlıtir. Kendisi bugün burada beklen -
mekledir. :Muhacirlere nmvakkaten 72 sa
atlik ikamet müsaadesi verilmektedir. Bu 
müddeti 8'eçecek her ikamet İspanyol ma
kamlarının hu.eual milllaade11lne tA.bldir. 

Fran•ız ordu.una girecekler 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Yugoalav-

caatin faydasızlığı üzerinde mareıal yadaki fransız kolonisinden 15 kiıılllk bir 
Petain ve general W eygand ile bey- ı grup, ıark ordusunda vazife almak üzere 
hude yere münakaşa ettiler ve Hit· bugün Belgrat'tan geldi ve hareket etti. 

1 
• .. d k b. k Keza bugün polonyalılardan 60 kltllik blr 

er e muracaat e er en ır as ere katile dah& geldi. 

Tokyo, 21 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 
Hindiçinl yolu ile Chong Kiog'e gönderi· 
len harp malzemesi hakkında Fransa'nın 
ittihaz ettiği hntlı hareketi mütalea eden 
Yoniid Shlmbun gnzetesi, Çin muharebe
sinde İngiltere, Fransa ve Anıcrlka'mn al
dıkları vaziyeti Japonya'nın hiç unutmı • 
YRCl\ğını yazmakta ve 11unları 111!.vc etmek
tedir: 

"Bu devletler, Aayadakl emperyalist re
jimlerini geni11letmek emeliyle Japonyayı 
tazyik etmek iatemlgler, fakat hat.A. lı;le • 
mıoıerdir.,. 

Yugoslav başveki l i yeni 
iş siyasetini anlattı 

Yugoslav - İtalyan ticaret 
itilafı dün imzalandı 

Belgrad, 21 a.a. - YU&os!av işçile
ri milli sendikasının dünkü heyeti u
mumiye toplantısında bir nutuk irat 
eden Çvetkoviç milletin iktisadi ha
yatının devletin ve halkın hakiki ik
tisadi hayatı olması lazım geldiğini ve 
a'ncak miletin menfaatlerine hizmet 
etmesi icap ettiğini söylemiştir. Milli 
sendikanın programı budur. 

Başvekil, yeni it siyasetinin ba§h· 
ca hatlarını ifade eden istibat yapı
lacağını ilave etmittir. 

Muhacir taııyan 

kü~ük bir vapur 
hücuma uğradı 

Demir muhafllllJID IJflrakiyle Yugo•lav • l talyan ticaret itilafı 
Roma, 2la.a. - Muhtelit italyan -

b• ... .... ._. b •. k"" 
, ~"•ti ~· an, ugun u · 1etın ümh. • •• ...._ek c urreısuu N I' ed·ı iatiyenler tarafın-

it·t'dir 
1
'Flrtek istendiğini id

~ de. le· •icat zamanın fev
lt, • ~lrtse inkar etmiyor. 
' ~hhaL • • 
iç l»oli . gatm anfeıınde 
oı,ll ~lcasmda cidden , l.__ la "Koalisyonu,, 

· ~.._.le"~ fe•kaladelifini 
"· "-ıeL . ıatemiıtir. Cüm-
.,.... illi ••t' 
~1lctit le' •Yor ki zaman o 

'>ı l' 1 nazarımda parti 
-~ lll~htt~r. Ve tabiidir ki 

1 ••pr·•~ıf Partiyi• de ıe-
''lll.lct 1 d•!e hareket etme

e ır. 
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'lll11llit~lltt'at belediye re-

Londra, 21 a.a. - Rcuter'in Fran
sa'daki baJ muhabiri, lngiltere'nin ce
nup sahilinde bir limandan aıağıdaki 
telgrafı çekmiştir: 

DUn akıam buraya kUçllk bir vapur
la geldik. Normal istiap haddi 180 
ki§idir. Halbuki bu seyahatte, vapu· 
rumuzda, normal yolcu miktarından 
fazla olarak, ekaerlıl Brllksel'den ve 
Paris'ten gelen 1.300 il mütecaviz 
muhacir vardı. 

Vapurumuz, Gironde mansabında 
demirli iken, alçaktan uçan alman bom 
bardıman tayyarelerinıin hücumuna 
uğrarruıtı. Bu alman bombardıman 
tayyarelerinden birisi diltilriildli. 

Vapurda ezcümle, lngiltere'nin u
bık Madrid büyük elçisi Bir Maurice 
Peterson, sabık fransız hava naaırı B. 
Pierre Cot, franıız tiyatro muharriri 
Henri Bernstein ve baron Roçild de 
vardı. Vapurumuza, son dakikada, 12 
ingiliz yaralısı da alınmıştır. 

ltalya'dan ayrılan İ!'gilizler 
Londra, 21 a.a. - Roma'dan D.N.B. 

ajanıına bildirildiğine göre, Conte Ru 
aso vapuru Romanın sabık ingiliz el
çiıi Sir Percy Lorraine ile diğer in· 
giliz tebaasından bir çok yolcuyu ha· 
mil olarak diln Aucone limanını terk 
etmiıtir. 

Romanya 
ve Macarlar 

Blikref, 21 a.a. - Romen ekalliyet
let nazırı dün akşam macar iyin ve 
mebuslarını kabul ederek Romanya'
daki macar ekalliyetini alakadar eden 
muhtelif meseleleri görüımüştilr. 

T iençin ablukası kalkmca 
imtiyazlı bölgeye derhal 

500.000 kişi girdi 
Tokyo, 21 a.a. - Tientlin'den alınan 

bir telgrafa nazaran, İngiliz ve franıız im· 
tiyazh mmtakalanndan japoo blolriiılin\ln 
lraldınlmHı heyecanlı aahn•lere sebebiyet 
vermiıtir. Kordon kaldırıldıiı ~man 500 
bin kiti derhal imtiyazlı mıntakaya ırinni· 
,. ı.ııical etmiıtic'. 

Romanya'da bütün 
siyasi partiler birleıli 
Bülmıt. 21 a.a. - Romanya'daki bütün 

aiyul rnıplar, mal Karol'ün yübek ida • 
resi ve "müttehit parti" namı altında bir • 
leomlılerdir. 

Bu mllna&ebetle lnral Karol yar'm aut 
%1 de radyo ile millete beyanatta bulu.na • 
caktır. Mlit~lt partinin te,kllinl bildiren 
kararname bu akp.m neşredilmiıtlr. Ka • 
ramame memleketin bütiin siyıısl unsurla· 
nnr ,..u 'parti etrafında tophyacaw. 

Milli rönesans cephesine iltihak etme • 
mf1 olan ~ delr intlhafızlar tetldlltr"" 
milli köylü partlei balan bu suretle yem 
milli partiye pnniı bulunacaklaribr . 

SUriyeM ııziyel saiiı 

.. 
Asayiı ve sükunun 

bir muhafazası için 
beyanname neşredildi 
Şam 21 a.a. - Suriye'de vaziyet ta

mamiyle sakindir. Yakın ıark kuvet
leri kumandanı general Mittelhauıet, 
halka hitaben neırettiği bir mesajda, 
nizam ve uayiti idame ctmeğe ve her 
türlii karğaşalık çıkarmak teıebbil• 
lerini kati ıurette kırmağa azmetınit 
bulunduğunu bildirmiıtir. Her taraf
ta ııkı tedbirler alınmııtır. 

ispanya kabinesinde 
değişiklik yapılacak 

Madrlt, 21 a.a. - Politik mahatllde, ka
binenin tqekkUlUnde bazı tadllA.ta mUte • 
datr bir kararın, kabine heyetlnce buglliı 
yarın alıDm&11na lnU:aar edllmektedir. 

1 ki muhtekir tacir 

tevkif olundu 
lstanbul; 21. ( Telefonla ) - Meh

tarian ve Yuıufidiı adındaki iki de
mir taciri fazla fiyat istemek suçuyla 
adliyeye verilerek duruımaları yapıl
dı ve tevkif edildiler. 

yugoslav mübadele komitesi, 1940 - 41 
senesi içinde iki memleket arasında 
yapılaca': ticari mübadelelerin pro
gramını tesbit etmek üzere Roma'da 
toplanınııtır. 

Yugoslav ve italyan heyetlerinin 
reisleri bu hususta bir itillf imza et
mi§lerdir. 

Bulgar - YugoJav ticaret odtuı 
toplant111 

'Belgrad, 21 a.a. - Dün saat 17 de 
bulgar - yugoslav ticaret odası fevka
lade bir içtima akdetmittir. 

İçtimada Bulgariıtan'ın Belgrad el
çiai hazır bulunmyttur. 

Litvanya nasyonalist 
partisi feshedildi 

Riga 21 a.a. - Dün akşam kurulan 
yeni Letonya hükUmeti şu şekilde te
şekkül etmiştir: 
Başvekil ve hariciye nazırı: profe-

sör Quiguat Kirchenıteinı, 
Harbiye: general Pobertı Dambitiı. 
Dahiliye: muharrir Villiı Lacis, 
Amme hizmetleri: muharrir Peter 

Blaua, 

İçtimai muavenet ve maarif: mu-
harrir J uriı \,acia, 

Adliye ve maliye: Juris Paberzo, 
Münakalat: mühendis Jaurs Jagars, 
General Pabcrts Klavinı ordu bat· 

kumandanlığına tayin edilmiştir. 

Naayonalüt partiai le•heaildi 
Kaunaa, 21 a.a. - 14 ıenedenberi 

memleketin ıiyasetini idare etmit o
lan nasyonalistlerin partisi yeni Lit
vanya hükümeti tarafından feshedil
miştir. 

Tokyo'da zelzele 
Tokyo; 21. a.a. - Tokyo'da bir zel

zele olmu,, ayni zamanda ıiddetli bir 
fırtına çıkmış ve düşen yıldırımlar 
birçok yangınların çıkmasına sebep 
olmuıtur. 

İki kiti ölmtıı ve 108 kişi yaralan • 
mıftlr. 

-~-
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ISTANBUL Gazeteleri 
Yeni Sabah 
iki Fransa: 

H!lsey.ln Cahil Yalçın, bu batlık &J. 
tında diyor ki: 

"Bir haftada, K&t kat faik bir dilo· 
nıana kartı hiç bir muvatfaklyet ümidi 
olmadan, hiç bir gaye beklemeden çar
p111an ve hayatlarım feda eden parça 
parça fnuısız lruvetıerl var. Bunlar, 
yalnız vatanın feref ve namwrunu ve 
kendi vazifelerini dil§iloüyorlar. Vat.an 
u~nda vazifelerini yapmaktan bqka 
bir gaye bilmiyorlar. Diger taraftan 
bozguncu :ruhlarla her ne pahaaına olur
sa olsun sulh yapmağa hilkUmeU sevk 
etmek ic;:lıl ellerinden gelen ııataataları 
mantık ve gilya milll menfaat zev&htrt 
altında süsllyerek neşre çalışıyorlar . ., 

Petafn'ln dünkü hitabesinde "umumi 
harpten sonra eglenceyi slltıhlanmata 
tercih ettik., aözünü tekrarlıyan muhar
rir diyor ki: 

"Dün eğlenmeğl sllA.hlanmata tercih 
eden nıhlar, bugün de blr an evel sulh 
yapıp hayatlarını ve mentaaUerlnl kur· 
tarmağa bakıyorlar.,, 

Pctaln'ln sulh teşebbüsünden bahse
den muharrir diyor ki: 

"Bugün Franaa'nın ııulb yapmakla 
ne kaybedeceği gayet açık surette mey
dandadır. Fakat ne kazanacağı bir tür
ıu keatlr!lemlyor. Fransa'oın askerlik 
bakımından lnhlll\1 etmiş bir vaziyette 
bulunduğ'U fnkAr kabul etmez bir haki· 
kattır. Böyle bir vaziyet mevcut iken 
ancak slllı.h teslim edlleblllr ve dl\§ma
nm btitiln intikam ve tahakküm hisle· 
rlne katlanılır. Bunu yapmak için de 
hakikaten bqka hiç bir •ey yapılrnuı
oa lmktın kalmamuı iktiza eder.,, 

İKD AM 
Almanya'nm ,artlan 
ABİDİN DAVER, bu batlrk altında, 

nazilerin malUm olmıyan mütareke şart
laruun agırlıtı hakkında muhtelif men
balardan tcrcısüh eden malümatı hulila 
ettikten ve bunların aiırhitlarau tcba • 
rüz ettirdikten sonra diyor ki: 

"Bunlar harbi durdurmak için ileri sü
rülecek 1&rtlardır. Sulh p.rtlan ise Fran
aa'yı ailihlarından tecrid ve büyilk taz
minat vermiyc mecbur edecek en mühim 
miistemlekelerden mahrum bırakacaktır. 
Alınanların önünde popiyen mütareikesi
le Versaillcs muahedesi bir niimune ola
rak duruyor. Onlar ne kadar aiır.a Y• 
nl ıartların da en az o kadar alır olaca • 
iını tahmin ediyonııı. Temenni ederiz 
ki zavallı Fransa binnisbe daha hafif 
teklifler karıısmda kalım." 

Cumhuriyet 
Biz niçin kuvetliyiz : 

Nadir Nadi, bu bqlık altında diyor 
ki: 

''DQıayanıo yer yer çöküntülerle ml11-
ll görUlmemlı bir sarsıntı gec;lrd!A'I ııu 
gilnlerde biz tUrkler, Avrupa')'l alevler 
içinde bırakan felaket sahnelerine in
san olarak sonsuz bir ıstırapla bakar
ken, bu toprakların konıyucusu hUr va
tan~lar 11ıfatlyle gözlerimiz kırpma
dan eliıhlzde •ilah soğuk kanlılıkla bek
liyoruz . ., 

Dünyanın korku lhtlllçlarlyle kıv
randığı ıu devirlerde tUrk bUoyealnln 
bütün kuvet ve azmiyle ayakta durdu
tuna işaret eden muharrir diyor ki: 

"20 sene evel dilnya tıpkı buKUn ol· 
duğ'ıı gibi gene karanlık bir uçuruma 
dofnı yuvarlanıyordu ve biz o uçuru
mun en dei'in, en çıkılmaz zannedilen 
bir 'k~teılne atılmıı bulunuyorduk. İlle 
bütün dUny&nlD ümidini keatlA'I yaralı 

Muhacir 
akınları 

lrun, 21 a.a. - Muhacirlerin gittik
çe fazlalaşmakta olmaaa aebebiyle, is
panyol makamları, franıı.z - ispanyol 
bııdudundaki kontrolü daha ziyade ıı
lnlqtırmı§lardır. Hududa yeni ispan
yol cOzUtamlan getirilmiştir. 

/ .viçre'ye iltica edenla 
Bernc; 21. aa. - Franaa'da alman 

ilerlemesi yüzünden tecrit edilmi§ o
lan birçok f ransız asker ve sivil halkı, 
hviçre hududunu geçmeğe devam e
diyorlar. Leı Rousses fransız kaleai
nin garnizonu, Vaud kantonu civarın
da hududu geçmiştir. Garnizon silah
tan tecrit edilerek kampa yerle§tiril
mi§tir. KıJ sporları merkezi olan Ven
gen, Murrin ve Gstaad tahaffUt kampı 
haline getirilmittir. 

tlemleketlerine dönen İtalyanlar 

Londra. 21 a.a. - Movareh Of Bermada 
lııgillz vapuru bir haftalık mühletin bitme· 
al üzerine bugün Clyde ıehrlnden hareket 
etmtıtir. Bu vapur, İtalya'ya avdet etmek 
Uzer Llzbon'a gitmekte olan ltalyan eefl -
rlnl ve 700 1talyaoı nakletmektedir. 

lngiltere'ye akın eden 
muhacirler 

Londra, 21 a.a. - Her an İnglltere'ye 
yüzlerce muhacir gelmektedir. Son lkl, üç 
gUn zarfında binlerce franaız, belçlkah, 
tngill•, İngnterenln garp limanlarına çık. 
maktadır. Parts loglllz koıuıoloaluğu mt. 
murları, Belçika hUkUmetl Azaları geçen 
gece geç vakit gelmişlerdir Limanın dan-
ıılog 11alonunda yerleomtı,ı elan yabancılar 
ve muhacirler bürosu önünden de&lıılk ve 
ardı gelmlyeo bir katile geçit yapmakta -
dır. Bu limana çıkan yolcu kalabalığı ara.
eıllda franaıs aileleri, .kUçUk mektepil co
cuklar ve tnglllz firmaları memurları na. 
sarı dikkati celbetmektedlr. 

•·•· Matbu•t Servisi 

vatan o zifiri kare.nlığın derinliklerin· 
de dünyaya get.lrdigi alt.uı ııaçlı kahra.. 
man bir e\·lldının önderllgine 11ığınarak 
bütün diğer evlAtıarınıo eşsiz fedakar· 
lıkları sayesinde tekrar gtıneıe kavuştu. 
Binlerce senelik köklere daya.nan milli 
bünyemize yepyeni bir hayatın 11onsus 
utuklan açılıyordu.,. 

NBdir Nadi, Atatürk'Un bize teeadU· 
tun lCltfett.IA'I bir varlık olmadığını, bü
yük adamların yaşamağa hak kazan· 
mı1,1 milletlerden doğduğunu ıı<Syledlk· 
ten sonra iç ve dıı politikamızın vazıh 
vı dllrili5t baUarını: 

- Halk için, halkla beraber -
dÜ!tUnl fle ÇIZPrek diyor ki; 
"İşte bunun içindir ki dünyanın .. 

!evler içinde çırpındığı bu hazin gün
lerde insan sıfaUyle acı duyarken bütün 
bu h!dlsclcrde hiç bir mesullyeU olmı
yan, tuttuğu dogru yoldan aynlmamağa 
karar vermıı bUyUk bir mllleUn az!mll 
evlltıan olarak vicdan rahatlığı içinde 
tarihin ateılnl ıeyrediyoruz.,, 

TAN 

lngiltere'ye taarruzlar bqladı t 
:M. Zekeriya Sertel, bu b&olık altın

da iki gUodUr İogiltere'ye yapılan hava 
hücumlarının lngillzler tarafından BU
yClk Brlt.aııya adalarına yapıtmuı bek· 
leoen bUytik alman taaınızunun bir 
mukaddimesi olarak tellkkl edildlA'lni 
kaydederek diyor k1: 

"Fransa harbi bitince almanlann Jn
glıtereye taarnız ederek inglllz ad&la.
nnı fegale teıebbUs etmeleri za.t.eıı bek· 
lenlyordu. TA. Flander harb.lndenbeı1 lo
gillzler garp cepheBlndeld kuvetlerinl 
tasarruf ederek bu taarruza mukabele 
için hazırlanıyorlar ... 

• Muharrir devam ediyor: 
"Uzu,p müddet Bitlerin bu plA.m 11• 

istihza eden lngillzler ıtmdl artık ift 
ciddiye alıyor ve tehlikenin kendi b ... 
lan üzerinde dolaomata befladıfinı an
lıunıı bulunuyorlar. Bu sebeple Jııgil· 
terede hummalı blr müdafaa faaliyeti 
görülüyor. Devletçe ve milletçe lııgllta 
adalarını alman taarruzuna karlı taar
ruz edilemez bir hale koym.ağa çalıtı· 
yorlar ... 

M. Zekerl,.a Sertel, alman taarrusa • 
nun muhtemel tekli hakkında incili• ... 
kerl erklnmm tahminlerini ll:Qdettilatıen 
ıonra diyor ki: 

"Bu ha.rl>ln neticesi ya inciliz imıı- -
ratorlutunun inhilllini ve yahut Hitı .. 
rin Napolcon'un Mabetine utramuım 
intaç edeceği içln fevkallde bıti mahi • 
~ti haiz olacaktır.• 

YıkH 

Fransa'nm 5eYr Ye Lozan'r 1 

, ASIM US, bu ballık altaida diyor ldı 
"Hitler ile ocrefli bir aulh için müta

reke mlizakerelerine ırirlpnok iltiyc 
Maretal Petain büküıneti, Franu'nm AT· 
nıpa'daki anavatan huduttan dahilinde 
bir takım teahhütlere ırirebilir ve bu t. 
ahhlitleri icra dahi edebilir. Fakat alman 
ve İtalyan talepleri anavatan hııdutlan
nı geçer de imparatorluk uhaıma inti
kal edecek oluru tabii işin renıri deii -
teeektir. Nitekim Tu.nuı'taki franaız a.. 
mumi valisi radyo ile netrettiii nutulıD
la 60 milyon nlifualu ıeniı franıız imp .. 
ratorlufunun mukavemete devam ede • 
ceğinl ill.n etmiıtir. Diter taraftan 
franaız donanmasının nerede olduiu .,,. 
Almanya ile İtalya tarafmdan ileriY• 
trilrillecek teıılimiyet talebine framız hü
kümetl imza koymaı olu bile bil donm
maıun o teahhüde itaat edoceli belli de
tildir." 

Avusturalya 
mühimmat imalillnı 

f azlalaıtıracak 
(Başı 1. incı sarlad•) 

hasta bakıcı grupunu ihtiva etmektedir. 

Kanada kabinen milli aaslara 
göre geniılctiluek 

Ottawa, 21 a.a. - Kanada parla 
mento mahfillerinde dola§an haberle
re göre, başvekil Mackenzie King, ka
binesini, bugün daha milli temeller Ü· 

zerinde genişletecektir. 

Cenubi Afrika lngiltere'ye 
aaclık 

johanneıburg. 21 a.a. - Cenubi Af
rika'nın derhal harpten çekilmesi i
çin lazım gelen tedbirlerin ittihazı 
hakkında muhalefet şefi Herzog ta
rafından verilen tahriri teklife cevap 
veren başvekil Smut, Hcrzog'un şe
refsiz teklifinin parlamento tarafın • 
dan katiyetle reddedildiğini ve yeni
dtn parlamentoya teklif edildiği tak
dirde aynı akibetc uğrıyacağını söy
lemiştir. 

Gayrimeşru çocuğunu 

öldüren bir anne 
İıtanbul ; 21. ( Telefonla ) - Sürur 

adında genç bir kadın bir iki ay evel 
doğurduğu gayri meşru çocuğunu 

boğmuş, cesedini Nişant'\şındaki evi • 
nin bahçesine gömmüştür. Kadın is
ticvabında bu cürmü, çocuğunun do
ğumunun mukarrer olan izdivacına 
mani olduğu için yaptığını ıöylemit
tir 
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SANAT ALEMİNDE 

Limon yerine tere otu Opera temsilleri 
x Berne - lmçre milli ekonomi nazın 

federa.l müıavir Obrecht, ııtıt .cbepler do
layı&iyle istifa etmiıtir. 

x Romen deniz servisleri i irketi Kös -
tence ilıe Pire araamdalci servislere buıün
den itibaren devam edileceğini bildirmi~ • 
t.İı". 

TURKlfl 

--( Rodyo Ditüzyon P~ 
TÜRKİYE Hadyosu - Al'l~;. 
----1 Dalga Uzunlul'lı'' 
1648 m. 182 Kcs.1120 '-'" 
31.7 m. 9465 Kca./ :lO " ' 

T 
Halkevinin tarihi hatıralarla dolmıya 

ereotu, inıanlarm pek eski za· nispetinde manganez olduğundan baılıyan tiyttro ıalonu' bir lcaç aiindür mu-
manlar danberi çokça rağbet göster· çelikten istifade edileceği fÜphesiz· ıüri tarihimizin en ümitli bir devrimine fa

dikleri nebatlardan biridir. Tabii o· dir. Bunlardan başka da tereotunun hit oluyor: Cümhuriyet iradesinin henüz 
nunla beslenmek için olmasa gerek. terkibinde bulunan maidenlerin yetiıtirdiii opera artiıtlerimizden mürek
Çünkü onun terkibindeki azotla yağ hepsi ehemiyetli nispettedir. Hele kep ıenç bir sahne ırupu Anlrara'nın ilk 
ve ıeker ehemiyetlice niıpette ol· • tabii hepsi yüzde nispetiyle • 167 opera temsillerine başladı; hem de ıaşırtı. 
makla beraber yirmi sekiz kalori 1 miligram kükürtü bayır turpundan cı bir iıtidatla işe ıiriıtiler. Gençlerin çok 
kadar verecek bir gıda bulmak için ba~ka hiç bir nebatta bulunamaz. çalı ştıklannı, usta ellerde yetiştiklerini bil. 
yüz gram tereotu yemek lazım o • Yüzde 300 miligram potaayom. diiimiı için mahçup düşmiyeceklerini u -

muyorduk; fakat, itiraf edelim ki, başarı
lur. O kadarına da tereotunu en çok mağdeni vücudun neaiçlerine, 75 mi 

nın bu derecesini hiç beklememiştik. Alı -
seven ağız bile dayanamaz. Zaten ligram sodyom kana kuvet verir. nan neticenin üstünlüiü ıençlerin hem iyi 
tereotuna pek çok rağbet edenler o- Fosforla kireç arasındaki nispet bir- yetiştiğini, hem de yurtta opera hareketini 
nu ekmeğin arasına koyarak yerler. den pek uzak, 4 olmakla beraber o başlatmaktan ibaret tarihi ve mesuliyetli 
Bu da gösterir ki tereotunun sevil • mağdenlerin ikisi de pek çok oldu- vazifelerinin manasını müdrik olduklarmı 
mesine sebep kokusu ve biraz da ğundan kemiklerin ve dişlerin isti • ıösterdi. 
acımsı olan lezzetidir. Kokusu göz- fadesi gene yolunda olur. Hücrele • 1stanbul'da, ecnebi opera takımları 
leri kırpı§tırmıya, acılığı yüzü bo • rin teneffüse ·yarıyan 0,15 bakırla - lS40 ıeneııinden itibaren - zaman zaman 
ruşturmıya sebep olurlarsa da tere· onları gcnçleıtiren 0,56 çinko o niı- teksif edilmi$ bir halde opera mevsimleri 
otu iştah açar ve çok yemek yedirir. petlerde pek az nebatlarda bulu • yaparlardı; temsilleri merakla takip etmis 

Eski zaman hekimleri tereotu· nur. ıüı ide yaşlılardan ve yıllarca Avrupa'da 
kalmış olanlardan mürekkep küçük bir 

nun terkibinde ne olduğunu bilme f ' Tereotunun pek eskidenberi İs· "operaya isina" zümremiz vardır, bir kolu 
den ona deva olarak da rağbet gÖs· korbut hastalığına ilaç olarak tanın- Ankara'dadır. Fakat hiç opera görmcmiı 
terirlerdi. Pirimiz, büyük Üstadımız mış olması da haklı bulunduğu yüz. olanlar, ona aabınıılıkla kavuşmak iatiyen
İpokrat hekim tereotunu, cörotu, de 100 miligram vitamini vermesin- ter tabii ekseriyette idi. Garip değil midir 
hardal ve balla karıştırarak, bu aca- den anlatılmaktadır. Bundan dola- ki hiç opera ıeyrctmem iş münevvederimiz 
yip ilacı yiyebilen mutlu hastalara yı, limonun bir derece pahaya çıktı- arasında bizzat bugün opera sahneainc çı
sntlıcan hastalığında balgam çıkma- ğı şu zamanda 50 gram tereotunun kan art i!lt gençlerimizi de görüyoruz) 1 Yıl
sını kolaylaıtırmak için tavsiye eder bir limon yerini tutacağı unutulma· lardank edb~ri ~sta ' bt~b~il ~m~bkl~rinkdenb· ı~ö : 
d • T k d '"k '- ·· t 1 d T t d ·· d 1400 .. 1 rene ınm ı ş ırı ı ır ıntı h• a ı ıyetı 

ı. ereotu o a ar yu seıde usta - ma ı ır. ereo un a yuz e o • .1 h k ka 1 · t 
-b .. ·· h ·· A •1 • · 50 ··ı .. B 8 .. 1 .. ı e sa neye çı an genç sanat r ar ış e 

tan rag et gorunce yavaf yavaş e.r çu vı anıını, 0 çu .' ~e . 0 çu j bundan dolayıdı: ki operayı bilenleri - bu 
men her derde deva olmuştu: solu· B. 2 bulunması da ona, ııınırlerı tea- arada ecnebi seyircileTi _bir kat daha hay. 
can düıürmiye, idrar arttrrmıya, ba- kın etmek ve yediğimiz gıdaların rete düısürdüler ... 
yanların bazı aylarda geciken gün- faydalı olmalarına hizmet etmek ba I Moıart'ın on iki yaııııda iken beateledi
lerini getirmiye, mahcup gençleri kımlarrndan büyük değer vermekte- ği tek perdelik 

1
ve "Bııstien et Bıutienne" 

evlendikleri vakit utandırmamaya, dir. isimli atk aahnesi bir çocuğun kaleminden 
bir rivayete göre de ifrata gidenleri Eski hekimlerin, tereotunu mutla- çrkmıı olmaıı bakımından düıündürücü bir 
teskin etmiye ..• T ereotuna üfürük • ka çiğ yemek gerektir, diye ıırar et• yazı ise de, doyurucu hacimde olmadığın • 
-ı r b"I -b t .. t d"kl • d I · d b dan fazla tnatum bir parça inubaını bıra.k-cu e ı e rag e goıı er ı enn en me en e u vitaminler yüzünden akl k 1 

onl d bü .. 1 re k l k · • oldug-u timdı" anlatılmaktadır. m a a ıyor .. ar a yu e ar!ı ge ~e ıçın "Madam Buterl11" operasından yalnız 
tereotu muskaları verırlerdı. bir perde oynanması tamamını ıöstermiye 

Daha sonra İ§e kimyagerler de G. A. teviyesinin müaait olrnayıtmdan değildir. 
kanımıılardı. Tereotundaki aert ko- Halk terneiline geç karar verildiği için ta-
kunun kükürtlü ve azotlu bir yağ • B •• k • 1 • m.amı hazırlınamamııtır. Bununla beraber 
dan ileri geldiğini anladıktan ıonra ug un İJ at etızm tek perde de tam bir bütün tesiri bıraktığı 
acmıtrak lezzetinin de çelikten ve için, hem de dramatik ve ıstıraplı akııı ile 
iyottan ileri geldiğine hükmetmiı- mu·· saba kala rı halka pek tesir ettiği için, intihapta isabet 

vardır; perde kapandılı zaman bütün cöz-
lerdi. Kimyagerlerden biri yarım lit- ler yaşlı idi. 
re tereotunda • onun çıktığı yerdeki Ankara atletizm ajanı, bugün aaat Önce hizmetlerin tevıiini ıösterelim; 
suyun terkibine göre. birden üç mi- 17 de 19 mayıs stadyomunda yapıla- ilk eserde: 

Soprano. Bn. Meaude 
le inıimnm eden aktörlük meziyetleri ile 
ıahnenin ıstırabını yaşattı. Zaman ıaman 
iftirakın acısiyle yanan bir kalbi, inkisarla 
parçalanan ümidi, teselli yaratmıya çalı

ıan haletiruhiyeyi, analık ıefkatinin kazan
dırdığı taze imanı duydu ve duyurdu. Se • 
si ıibi diğer hassas kabiliyetlerinin de 
cihan d ramatiğe gidecek tekamülünde . ıı 

diden ısrar edebiliriz. 
Gençlerın hepsini ayrı ayrı tebrik eder 

ken sahnenin diğer başarı amillcrine te -
şekkiıre de bor,luyuz: 

Enfes dekorları kuranlar i lı:i ıüzi.de ar -
tistimizdir: Bay Mazhar ve ona iltihak e
den Arif Kaptan. Işık işlerine Bay Himi 
baktı. Kı:ı:ların makiyajında ve bütün koı -
tümlerde ince bir zevkle işbaşılılı: ettiii 
ıörülen Beyan Pilzer'i tebrik edelim: İs
met Paşa Krz enstitüsünün atölye şefi o -
lan Bayan Pilzer'in nezareti altında olarak 
kostümler enstitüdeki kızlarımız tarafın -
dan hazırlanmıştır. 

Reji Bay Kari Ebert'in, Konservatuarın, 
hususiyle sahnede gördüğümüz artistler -
"den hemen hepsinde emeği olan ıes pro -
feaörü B. E. Hey'ın mefhur or-kestra şefi 
Dr. Emst Praetorius'un ve değerli orkes
tramızın emeklerin.den bahse lüzum var 
mıf Onları tebrik ederken, başta sanat ha· 
misi bütün bir devlet olduğu halde değerli 
Maarif Vekilimiz Bay Hasan - Ali Yücel'e 

x lılosltova. - D.N.B. : Sovyet hudut ko
misyonu bu ak$8.m Bcrlin'e hareket etmiş
tir. Komisyon alman - sovyet hudut mua -
heıdesi ha.lckında müzakerelerde bulunacak
tır. 

x Bordeaux - B. Reynaud bu sabah 
Mareşal Petain'i ziyaret etmittir. 

Romanya'da umumi af 
Bükreş: 21. a.a . ....:.. Kıral, vatana hi

yanet ve casusluk cürümleri hariç, bü
tün diğer suçlara ~il olmak üzere 
geniş bir siyasi affı umumi kararna -
mesini imzalamıştır. 

Ankara'ya ge~ecek 
lrak'lı nazırlar 

\ 

B&g-dat, 21 a.&. - Irak hUkilmetınln 
hariciye ve adliye nazırlarını Ankara'ya 
rr.emt bir vazife ile Jl"Önderecef{ bildlril
m:ıktcdlr . 

,\Aacristan'daki alman 
o"'olliyetinin jİkôyetleri 

19.74 m. UH95 Kes./ 20 ti 
CUMARTESİ : zz.6.l 

Jc$Ct 13.30 Program, ve mcm . ~ 
13.35 Aıamı ve meteoroloJı eıı 
13.50 Jııı uzık. ı;aıanıar: ,,ut 

cıhe, Cevdet Koz.an. eıı 
1 - o KUyan : Nı uz.cYY •' 
1 - Rıfat bey - lievı<eı J 
gıizellık burcunun ıııaJl!, 
2 - ismaıl ua;:ıu • lie 
( U zme allıı.h a~kına)· 
3 - ~em&cttın ~ ıya ~ 
kı: ( u ıau lieb maaın . ı 
4 - l>etarabıı.ıı 5arıı:1 • 
•!ilama). 
l.ı. - v kuyan: Nebılc 
1 - MeıeKset • tel 
(Tıtrer yuregım) . ..,., 
2 - .. . . - ierannak 
lı yoıma ediisın). ~ 
3 - ...• - ferannıik 
ratmış). . ( 

14.20 Muzık: halk t iirkületl 
.1es ve Sarı Recep)_ı.ııf 

14.30 l't\ uziir: : }{ıyasetı cuıı
(Şef: lhsan Kunçct)· _<fi, 

1 - Urbini: dugun _. •• 
2-Pa.ıes: mcnuet· ııt 
3 - Beethoven: eırnlo'' 
4 - Cooleridge - 'ı &1 
zo. ~( 
5 - Curzon: La Gi (1 

15.15/ 15.30 Müzik: Cazband et 
18.00 l'rogram ve meınlcdı 1 18.05 Muzık : hafıf muzik ( 
18.3-0 Muzik: radyo cu or 

(l brahiriı Ozgür). 
19.00 Konu~ma. 1-'' 
19.15 tn uzık : seçilmiş eser 

V ccıhe, Cevdet Şozallo jj 
19.45 ?nemıe .. et saat ayarı, 

teoı oıoJı haberleri. !Jtl
Muzık: piyasa ıarkl 
Miızeyyen Senar. Budapeşte, 21 a.a. - D. N. B . bildiri - 20·00 

yor : 
19 hulrandıı. parırımento alman etnik 

gnıpıı mUmesslllert, Helchtag A:ıaıımdan 
Muchl ve J acop Bandt, etnik grupları mü
dUrlyetl namına bıı.şvekll B. Tt>leklye, na· 
zır Pataky hın:ır bulunduğu halde alman 
j!"rupunıın şlkAyetıerlnl havi bir muhtıra 
t evdi etmlttlr. 

Başvekil , muhtıranın ihtimamla tetkik 
edileceğini ve icap ediyorsa yakında §ikrı.
yetltre b i r çare bulunacağı cevabını ver -
mlşti r. 

. . ııı 20.30 Konuşma : (gunun • C' 
20.50 Müzik. Çalanlar: 

Ruıcn Kam, V ccibe. 
zaffer İlk Ar. .,i. 
ı - Şetaraban peşre 
2 - Faize - !jetaraball 
vuslat içilsin). t>aJI 
3 - $. Ziya - şcura 
şünür hep seni ruhuınJ..., 
4 - • . • . • şetaraball 
bahan hüsnüne). 
5 - •. .. - şetaraball 
bahçevan senin bahç~ 
6 - S. Kaynak • ) 
(Kalplerden dudaklara~ 
7 - Osman N ıhat • ıı.-...11 
(Gene a&kı bana dud•'(• 

Jigrama kadar iyot bulunduğunu cak atletizm müsabakalarına, muhte- Rabia: Bıııtienne. • de bu sanat tezahürünü tlcil ettirdiklerin-

cedcıki tatlılığı ile türk dili de bu meyan -
da sayılabilir, çünkü o da ötekiler gibi ta
ne tane telaffuz edilir ve anlaıılır." di
yor (1). Filhakika cennen ve slav lehçeleri 
opera dili olarak 175-0 den çok sonra ele a
lındığı için, o asırda İtalyanca ile fransız
ca başta idiler. Fakat, henüz opera ile el
birliği eden dilimiz, aksanlı diller ıınrfın

dan olmayıp ahenkli diIIerden sayıldığı i
çin belki de üstün bir uys.allıkla yeni aa -
haya çabuk intibak kabiliyeti ıösterecek -
t ir: ilk ustaca tecrübeler bunu ıösterdi. 
İki ve tek heceli türkçe kelimelerin çoklu
ğu ıibi kolaylıklar uysallığı arttırıyor ..• 

21.20 Müzik: küc;ük orkeıtt• 
Aşkın). . el 
1 - j. Strauss: g~..;,t 
2 - Franz Lehar: vv 
rctin.dcn potpuri. 

1
,.. 

3 - Weninger: Vo •-
gösterir bir de rapor 

0

vermitti. Hal- lif kulüplere mensup atletleri davet Ruhi Su: Kolu (Büyücü) 
buki ki~yagerlerden bazılan tere. etmektedir. Yapılacak müsabakalar Süleyman Güler: Baıtien. 
otunda hiç iyot bulamamıılar ve ra- şunlardır: Soprano bayan Rabia'nın kabiliyetli ıe -
por veren meslek arkadaıının o mad 400 M. sürat, 400 M. engelli, 100 M. si, mutat tatlrlıiı ile, Mozart'm bu çocuk-

.. luk yazmnda bile belli "otan ince motifle-deyi tereotundan değil laboratuva • surat, 1.500 M. mukavemet, 800 M. 
·· rini duyıu ile belirtti. Tenor" Süleyman 

rınm havasından çıkardıg" ını söyli • surat, 5.000 M. mukavemet, yüksek at- Güler'in ıea rcnıini beienlyonım. Baı 
yerek onunla alay etmişlerdi. Böy- lama, sırıkla yükıek atlama, tek adım bariton Ruhi Su ıerbeıtliii ile d• hllcim-
lece, tereotunda iyot var mıdır, yok' atlama, 1.000 M. küçüklere, 200 M. di. Zarif fisüranlar aa1ın.,.. nete MÇtılar; 
mudur, hekimler ;re kimyagerler a· k~çüklere. çiçek cibi idile!". 

leminde bir mesele olmuştu. .. Diier parçada: 
Zaman alaycrlara hak verdi. Şim- Bugün Mesude: Buurll1 

di, en ince kimya tahliJlerine göre Necdet : Sınulri, 
tereotunda hiç iyot bulunmadığı ULUS Sinemasında Süleyman Tamer: Konsolos. 
meydana çıkıyor. Onun terkibinde Hüsnü Gençer: Pr•n!I Pımavrl. 

iki filim birden Azmi: Goro 
bu maddeden bulunmut olsaydı de- Hikmet: Çocul:. 
" · h b" ·ı · k k" 14,30. 17,30 ve 21 de germe pa a ıçı emıyece ve es ı Gençlerin hepli hem ıüzel ıesleri, hem 
zaman hekimlerinin tereotuna gös- A ( K o y U L A R de mevzuu içten du:ruılan balummdan tak-
terdikleri rağbet ıimdikilerin ııöste· t N f dir olundular. Bayan Necdet (ll~zz.o) ma-
recekleri rağbetin yanında pek kü- LORETT A YOUNG ıaın ıe.i ile kın nzifesinde muvaffak ol-
çük kalacaktı: çünkü tereotu tiroit du. Fakat, Mesude kızrmu, sahnenin ba -
guddesinin cevherini vermiş olacak- TYRONE POWER ıından sonuna kadar kendi üzerinde topla-
tr. PON AMECHE nan sanat yükünü emsalsiz, taıırtıcı bir li-

Fakat, buna karıılık, tereotunda 16 ve 19 da ya-katle elde tattu, cünlin ruhu oldu. önce 
çelik bulunduğunu haber veren eı- s Müzik Öiretmen Okulunu bitirdikten son-

M A r K E l I' UN VA R l' l E R ra opera ıubesinde tahsiline devam ed~ 
ki kimyagerler haklı çıkmışlardır. J bu dcierli kmmrı, uzun muıikicilitı: ıcne-
Tereotunda gerçekten yüzde 2,S·mi· Ayrıca p ARAMONT Jurnal terinin temin ettiti liyakatle ne yaman bir 
ligram niapetinde çelik bulunduğu istikbale namzet olduiunu iNr hamlede b-
sibi yanmda yüzde 0,45 miligram , bul ettirdi. Ses, duyau ve bunlara fulaaiy-

den dolayı teşckkur ederiz. Önümüzdeki 
sene opera iıi tam temsillerle olmak üzere 
artık aağabağlanmalıdır. İmkanlar böyle 
bir tam kalkmışa hazır ribidir: lr.oro ve 
ballet sınıflarının kurulması zamanı ıel

mi,tir. 
Temsillerin parlak bir tarafı da metin -

terin türkçeye çevrilişinde ve dekliimasyo
nun süzelliiinde cöriilüyor: bu, bqlr ba
tma tarihe ıeçmiye llyık bir meslek hldi-
seaidir. Operada "sözlerin iyi işitilmesi" 

meselesi Avrupa sahnelerinde başlı başına 
bir derttir: dinleyence sözlerin de sesler 
kadar açıklıkta anlatılması matlup olduiu 
halde, anlaıılaınaz .. Fakat türkçe sözler 
tane tane anlaıılıyor 1 muvaffa.kiyetin Ami-
li, tercümenin prosodi bakımından iyi ya
pılmıt olması ve deklamaıiyona iyi çalışıl
rruı olması kadar dilimizin kabiliyetidir 
de .. EKi kötil tercümeler türkçcni.n bu ite 
elveriıli ·olamıyacaitnı çok kimselere zan
nettirmiıti; aksini nadir meslekdaşlar bi -
liyordu, fakat inandıramıyorduk. Diva "" 
kidir ve artık kazarulmııtır. Hakikatler 
yürüyor ... 

Türkçe bilen avrupalılarc:a dilimizin mu
siki bakımından uysallıiiı pek eskiden tas· 
dik edilmiıtir; bir xvnı inci asır müel -
lifi, "Bütün Avrupa dilleri içinde italyan

Rejisör Bay K. Ebert ite ıörüştüm: 

"uzun tecrilbelerime dayanarak aöylüyo -
rum iri, yer yüzünde hiç bir konservatuar 
dört senede, hem de tek opera örneği ıör
memiı ıençlerdecı opera artiati çıkara.ma
rruştır. Oralarda altı ve hiç olmazsa bcı se
ne ses tahıili cörenler ütek bir ıekllde kü
çük rollere çıkarlar. Bu ne cevherdir ki he
nüz konservatu&n bitirmesine iki yıl ka -
lan bir ıenç bunda bu ,Uzide kabiliyeti 
ıösteriyor, tecrübenin kazandırabileceği 
bir tabiilikle rolünü baısarıyor. Bu menıle
ket tebriıke layıktır. Takdir ediyorum." de
di. Uzun izahlarınm bu kadarmı iktibasla 
iktifa ediyorum. 

Kapanan muıiki ınevıimine ait ton ya -
zımı en hayırlı meslek hldiseaine hasrede • 
bildiğimden dolayı memnun oluyorum. Te
menni edelim ki iı ıit ıide canlanıın. 

Mahmut R. KôSEMlHAL 

nın şar-kısı. ~ 
4 - Hruch : Kol Nidre1

• 

5 - Paul Lincke: D 
ı i) . il" 
6 - Paul Lincke: v.eıı ._ı 

21.3-0 Radyo gazetesi (MüıS1 
nik ta rafından). 4 

21.45 Müzik (küçük orkett ,,J 
22.20 Serbest sa.at. lr.dı 
n.30 Memleket saat aya~ 

teri: ziraat, esham • (f 
yo - nukut borsası 1~ 22.50 Konuşma (ecnebi dil 
kıs.'l-dalga postasiyle>- (1., 

22.50 Müzik: cazband (Pi.)· 
kadar yalnız uzun-dalı' fi 

23.25/23.30 Yarınki proırall't 
• • • 

----( İ R A 1'l ) 

. Tahran Racb'°"' f1 
Tahran radyosu, kısa dili~ ~ 

aaat 11.30 dan H e kadar. 
uzunlutu üzerinden, 17.13 de0 
30 m. 99 dalga uzunlugtı 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 .-, 
zunluğu üzerinden ncıred_!_l~,: 

(Yukarıdaki Saatler :ı~· 

B. Maisky' nin 1 

ca ik fransızc:a notaya alınabilen (bestele- (1) ]ourdan, Le Correcteur dn boullons 
nebilen) yerine diller ~ibidir; aon dere - • 1752. 

Londra; 21. a.a. - So"-1 
Maisky, bugün hariciye ıı • 
derek, hariciye müıtetaı1 
ile görÜJmüttür. 

lunacağım. 

- Buyurunuz? • 
1 

- Maria'nın yatak odasını görebilir miyıdl /ı 
Gizella'nın kaşları çatıldı. Genç adamın bu ·~~ 

kasdettiği manayı anlamamış gibi davrandı. l 
:ıdasının kapısına kadar ilerliyerek, koridor\J11 

retindeki odayı gösterdi: 
- İşte, ıu karşıki oda, dedi. / 
Vilmoş, genç kızın bu hareketinden biral 

dı. Sinirli, sinirli gülerek: ~ 

betle çok daha güzel olduğunu söylüyordu. Gizclla, 
bu i\izel piyesi bir an evci dinlemek için sabırsızla· 
nıyordu. Vilmoş, genç kızın bu arzusunu büyük bir 
memnuniyetle karşıladı. Ancak, ortada halledilmesi 
icap eden mühim bir mesele vardı. Piyesin, pastaha 
nede okunması imkansızdı. Çü~kü; yavaş ve fazilet· 
li bir sesle okunduğu takdirde kıymet ve heyecanın

dan kaybedeceği muhakkaktı. İki gün bu müşküliı 
halletmekle uğraştılar. Bir türlü münasip bir yeı 

bulamıyorlardı. Tam bu sırada Mari,a mösyö Maksı 
ile Viyana'ya gitti. Pcılerindcn Kont Köröti de ha- Y 
rekct etti. Madam Şipoı ise, ağır hasta bulunan an· azan; ı.tıhcüy fOLDl ı ürkçeye çeviren; F. Zahir 1"0RUMKUNEY -3ti-

- İçini görebilir miyim, demek istemiştitı1-~ 
Gizella'nın gözleri teeaaürden bulutlandı. 

derin genç adamın gözlerinin içine baka~ 
verdi: 

nesini yoklamak üzere bir hafta izinle ayrıldı. Apar- bir uçuruma yuvarlanacaktı. Nitekim ıimdiden iç-
tımanda Gizclla, tamamiyle yalnız kaldı. Vilmoş, pi- kiye ve fena kadınlarla dütilp kalkmağa batlamııtı. 
yesini bu boş apartımanda okusa ne olurdu? Bu fik- Onu, bu feci iki betten kurtarmak lazımdı. Zeki ve 
rini genç adama açtı. Vilmoş, teklifi heyecanla ka· k:-tıiliyeti deha derecesine varan bu genç adam, onun 
bul etti. Yalnız Gizclla'nın bir şartı vardı. Eve hava k'>c11ı olacaktı. Bu erkeği sevecek ve onu mesut e· 
iyice karardıktan sonra ve kimseye görünmeden ge· decekti. ikisinin de biribirlerine ihtiyaçları vardı. 
Jecekti. Mutabık kaldılar. Ziy~ret saatini dokuz bu- San saçlı, mavi gözlü çocuklarının babaaı itte bu a-
çuk olarak kararlaıtırdılar. Gizella, dokuzu çeyrek dam ola\:aktı. Maria, burada iki itık arasında tered· 
geçe sokak kapısının kilini açtı. Hafif aralık bırak- d..idü günler geçirirken, o, komıu apartımanda, ki-
tı. Vilmoş, gelince zili çalmıyacak, kapıyı vurmıya- Lar insanlar içinde meıhur doktor, profesör I...oıon-
caktı. Usulca içeri girecekti. Gizella, onu salonda t::'lerin gelini sıfatiyle yaııyacaktı. Vilmoı ile ba-
bekliyordu. basının arasındaki ihtilafları kaldıracak, bu temiz 

Giyinmesi, tuvaletini tamamlaması bir saatten aile yuvasından bütün keder bulutlarını uzaklaıtıra· 

fazla sürdü. Maria'nın gardrobundan kendisine en caktı. 
fazla yaraşan şeyleri seçti. Yüzüne hafif pudra, du· Vilmoı, tam saat dokuz buçukta, aeaaizce salon· 
daklarına ruj sürdü. Saçlarını, gerdanını en güzel dan içeri süzüldü. Gizella, titriyen dudaklarında he-
koukulu parfömlcrc buladı. Aynada kendini seyret- yecanlı bir tebesaümle onu karııladı. Vilmot büyük 
ti. Harikulade güzelleımişti. Kalbi müthiş çarpıyor, bir nezaketle eğilerek genç kızın, uzattığı küçük, 
elleri ve ayakları titriyordu. yumuıak elini öptil. 

Bütün heyecanına rağmen kafası mükemmel it- - Ho' geldiniz. Nasılsınız? 
liyordu. O, bu hazırlıkları beyhude yapmamııtı. - Teşekkür ederim. İyiyim. 
Vilmoş, şair ve büyük bir muharrirdi. Büyük bir Bir müddet, hayatta ilk defa karıılqmıı iki ya. 
şöhrete namzetti. Günün birinde bütün dünya onu bancı gibi biribirilerini süzdüler. 
Balzak veyahut Shakespeare ayarında bir edip ola· - Piyesi getirdiniz mi? 
rak tanıyacaktı, Güzel bir erkekti. Namuslu ve dü- Vilmoı, koltuğunun altından blf" tomar ktfıt çı · 

rüst bir adamdı. Zavallı büyük bir talisizlik yüzün- karıp, uzattı: 

den kötil kalpli bir kadın için ıstırap çekiyordu. Getirdim. 
Hem ne mUthiı bir ıstırap 1 Bu aebepten belki de - Nlçtn ayakta duna,onunu? Otunaau.. Bir 

sigara yakmaz mısınız? 
Şık bir sigara kutusu uzattı. Kutunun içinde Ma

ria'nın dolabından aldığı nefis sigaralar vardı. 
- Likör, konyak emreder misiniz? Yemek yedi· 

niz mi? 
Yemek odas;na geçtiler. Gizella, masayı evelden 

hazırlamıştı. Vilmoı, hayret ve hayranlık içinde et· 
rafına bakınıyordu: 

- Ne kadar güzel, ne hot. diye söylendi. Bu e
vin her köşesinden, içindeki eşyanın her parçasın· 
dan burada yaşıyanlaın saadetleri fışkırıyor. 

- Öyle mi zannediyorsunuz? 
- Öyle değil mi? İnce bir zevkle döşenmiı. İ· 

çeri girer girmez insan ken<tini başka bir alemde, 
elem ve ıstıraplardan çok u.ı:ak bir yerde sanıyor. 

- Ben, hiç de bu fikirde değilim. Evela, bu ev 
katiyen güneı görmez. Daima lot ve havasızdır. Ger
çi, onlar da böy:e olmasını istiyorlar. Buradaki sır· 
larının h~v bir taraftan görülüp, işitilmemesini arzu 
~diyorlar. Bnıim evim böyle olm~yacak Bol ve ge 
ni~ pencereli olal'.ak, içine hiinf'ş ve heıva dolacak 
Ki11Jsede11 b:r 'ıf y gizlemek endişesi ile çırp.nmıya 
cağım. 

Vilmoı. elini uzattı. Gizella'n1n, kollarım, çıp 

.ak ensetini ok~dı. Titri yen bir sesle söyledi: 
- Gbella, beni buraya davet ettiğiniz, bana bu 

ha'Yayı teneffila ettirdiğiniz için size ne kadar tepk· 
kl1t etlem udır. Simdi, ılsdcn kilçtlk bir ricada lM-

Hayır! Ne yapacaksınız? 
O halde, siz nerede yatıyorsunuz? 
Ben de aynı odada yatıyorum. . 7 
Sizin yattığınız yeri de göremez ı:ni~ 1 
Hayır! Hem anlamıyorum böyle bir at 

den icap ediyor? /, 
Vilmoş, gözlerinin içine kadar kızardı. P" 

rının arasından mırıldandı: 

- Gücenmeyiniz... Merak ediyorum... 41 
- İlk gittiğiniz bir evde bu gibi teklifle~./.. 

lunmanıza hayret ediyorum. Kibar bir insa~!\Jıı ':J 
lenmiyen bir hareket! .. Hem. siz buraya b\J~ 
mi &eldiniz kuzum? Hani, piyesinizi okuya f/C! 

Vilmof, utandı. Dargın bir tavırla cev•P ,,1 

- Affedersiniz". Buyurun, okuyalım. b'f1~ 
Piyesin okunmasına neşesizlik içinde ri'İ 

Gizclla'nın canı sıkılıyordu. Genç adamı, ~·ot 
ba'jka hiç bir şey alakadar etmiyordu. vıırıı efl 
murtmuştu. Gizella'nın, onu daima tenkit etrııç~ 
en küçük bir ricasını bile yerine gctirrnekteıı 
nebi gücüne gidiyordu. 

- "Son gece" dram üç perde .. Şahıslar: 
Gizella, mırıldandı: 

Piyese ne güzel bir isim bulmuısunu•· 
- Belcndiniı mi? ffi) 

(Soaıı 

·•. 
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lntınam sulhü ! 

t'"'-'d . aki büyük f acianm, 
~ fUrıdi ikinci perdeai açıl

. t,~: lbaddi faciayı manevi 
i . 'P •. etrneğe baılamıttır: 

~l~lll olen yii7 binlerce fran
teaı· lllın taze cenazeleri ar

IQı olan bir Fransa tqpr.a· 
~:e.caktır. Uzun yol· 

'-ıı .. e~e aç, susuz, yeraız, 
"'-ı ~"ünüp, müstakil vatan 

.._61 Y~ude anyan yüz bin-
• tlb· tecı, ti~di yeni baıtan 

h,i:;ler gıyecektir. Alman 
l d ~ rler Fransa'nın •lim 

• 
0 rru aittiğini göstermek-

t ~ loprai•nda birinci r• 
,, Sedan'da açılmııaa, 

· 
1 
rıt bağrmda ikinci ve en 

ltt lre.. ıirndi Compiegne'de 
'il ti • liıtler general Huntzi· 

· P,J~etindeki franaız heye• i' 1 
IQ ıiınalinde meıhur 

l t ... ~e Ot·rr,,. " ... 1918 sene· 
-,l'j • 

.__, _ _._ , 111e•elirırle franaızlarm 

· ~~ •ulh şartı dikte ettik
·~ 1 •aıonda kabul etmit· 
~tt~~lb~nların Fransa'ya kar-

1\l)ı erı kinin ve intikam hia-
\' ,1' ı~erken ilk tezahürü
~:· hususi surette bu it 

.. 'tit'iı ~ çrkanlmıt ve bura-
\' 11\ı"ı'r Co "' 

...... ,.. 'I'• • mpıegne orma· 
~... V aiden yolun ilk mer
ll ~ e bu vagonla Venay 

'llacaktır. 

~ '-era.1 keitel burada fran· 
Ilı he ... t" .. 1 d·~· 'k "eme aoy e ıgı nu• 

a cl1111t· ir Yukan demiıtir ki: 
' b• 11ılh diktası franarzları 

b.. ır feydir. Biz, timdi bu-
t. ~;•tonda sizi kabul et· 
~ aslı kapatıyoruz. 

t, ~· e.r intikam muhasebe· 
tt~ ~et karııamda olan bot 

le.r •rıes~ni bu auretle dol
it ~~ alk bilançoyu kapa· 

' ~~dan aonra tartla· 
tları fransızlarm eline 

'ti -:•tur. Ve Fransız 
l ' nda hazırlanan bir 

'\,td. fir edilmiı, kendileri-
. ti 

1
' burada konutun!,, 

~ t.;· flieyet çadırdan Bordo 
t,ı:, 0 llla temaslar yapmıt, 
.._.,•r ıeneral Keitel'le 

e baılamıttrr. 

'" _ .. la \lıaJıcerenin aonu ne o-

l 

-:~? Fakat tartlarm ana 
"e ot \llJı olduktan aonra bu-r diit~C&iı hakkında uzun 
lr v. ineğe hacet yoktur. 
•laa.ıt l'aay'dan da ağırdır, aı· 

't 
l"l.Qg ' ı,_ d~e.Qı a Yı bundan aonra 

~"'ll)'Calc edeıniyecek vaziye· 
...._ tartlar. 
•• 41-.. ) -aıı ... a' B'"yük" B • 'le " Yr u n· 

~ a le ~ .. ;rıı harbe devam ede-
,. t.,,.• _....._ \' 1'1ete koyacak tartlar. 

j "' .. Pal p:. L e.:lecelcan bazı haksızhklan 
t.._~.. tartlar. • 
l~' 'b\l ~ ao._ .... 91•slar dahilinde ol-
~~ .. lc h.- artık Franaa'nm 
~- h ılanacağmdan ve ha

e.:leL ~1~•1ul~caimdan kim 
uı ır? 

• '" tarıı .. lL lc'ld l'ln teferruatı bak· 
.... "\l - ~ 
L"lltl "lla ".- l :gy bilmiyoruz. 
~ ı.tlrtııc .. tar blalUın olduktan 
~ \la: . 
~e erınde oldukça ko-

lıı; ~~i"İıl:.Y•pınak kabil olur. 
~ ~it~ tart Fransa'yı ar
~' ~le ~· devam edemiye
l.·~~°'e.ıını 0Yınaktır; bun~ 
~ li lctı•ettı!n• tayyarelerin, 
~~et,, t1at erın, tankların tes-

( ~-~ .._,ll~uı da, bütün mÜa· 
:'l'tjı.' lcoı...._ a aların gayri aske-
~. 111[ ~· -..q•s 
~"il lı....'•ınet• ~na, Franaa'da aa-
''tıİ~lc j 

1111
n lağvına, ve bu

> '~il~lltıeaj:ndarrrıa hizmetine 
,., 'ıı~ .& lt, hu e kadar her teY bu· 
.. , lt "l'-' 1\\111 'k' . 1 'i 11, ~ '"~ , ı ıncı kısım a, 
•· ~"'bi : nın ~Üyük Britan· 
L'tti t'~· •dec 9\'aın ettirebilmesi-
~ " 1 1 birib~k· fartla adeta iki 
"t'K~lc ı, l"ine ıeçmiı taraf· 

""il -.au:•ınıelir. Çünkü biri 
eburıinüdir. 

ikinci şart 

A lmanya Büyük Britanya'ya 
kartı harbe devam edebi

lecek ve Fransız sulhu bunu te
min eyliyecektir. Fransa, mu· 
mukadderat birliği yaptığı eski 
müttefiki aleyhine geçilecek ha
reketleri kolaylathrabilen hare
ketlere ve kararlara mı İştirak e· 
decektir? Muhakkak olan bir ıey 
varsa o da Almanya'nın lngiltere 
ile yapacağı harpte Fransa'dan 
azami surette yardım istiyeceğidir • 
Evela, her halde, lngiltere'ye mÜ· 
cavir olan mıntakalarda askeri İş· 
gal devam edecek ve belki de bir
çok yerlerde hava ve deniz üsle· 
ri teminine çalışacaktır. Fransız 
donanmasını istemesi imkanı çok 
variddir. Bu, !iraf von Spee'nin 
ve Narvik'te batan alman destro· 
yerlerinin intikamını almaktan 
daha ziyade, lngiltere'ye karıı 
bir deniz hakimiyeti elde etmek 
içindir. Fransa, donanmasını tes
lim edecek mi? Ve yahut Afri
ka'ya giden filoyu göstererek, 
"ben söz dinletemiyorum! ister
seniz filo orada, buyurun alın 1,, mı 
diyecek? Bilmiyoruz. Almanlarm 
bu fart ahkamına dayanarak, 
fransız sili.h ve mühimmat fahri· 
kalarını kendi menfaatlerine iılet
mek iatemeleri de imkan dahilin· 
de değil midir? 

~~üncü ıarl 

Y aprlan bazı. haksızlıkların 

tamiridir. Bu da geniı ma
nalı bir aözdür. Haksızlıkları tef
sir edecek Almanya olduğuna gö
re bunun ucu Alsas Loren'den 
baılayıp Afrika müstemlekeleri
ne kadar dayanır! Tamirat, taz
minat talebini bile ihtiva edebi· 
lir. Dediğimiz gibi her ıey tefsire 
bağlıdır. 

Fakat bu ihtimalleri timdi faz• 
la tefsir etmiyelim, bugün yarın 
bunlara dair geniı tafsilat elde e
deriz. Şimdi muhakkak olan bir 
ıey vana o da Franaa'nm iater is~ 
temez, bu sulhu kabul etmesidir'. 
Çünkü Polonya'yı, Danimarka'
yı, Çekoslovakya'yı, Norveç'i iı
gal eden Almanya Fransa'ya: 
"sizinle aulh müzakere.ine otur
mut olmam ne devlettir!,, dahi 
diyebilir. 

İtalya'ya gelince 

D ikkat ederaeniz, Compiegne' 
deki müzakerelerde 1-

taly~ heyeti yoktur. İtalya ile 
ayn mütareke tartları müzakere 
edilecektir. Anlatılan Münih'te 
Hitler'le, Muaolini birinin iatedi· 
ğini, diğerinin istememesi için mu· 
tabık kalmıılardır. Fakat bu tart
lar dahilinde ltalya'nm Fransa'· 
dan ne istiyeceği suale deier. 
Yalnız Cibuti, Tunus, Nia ve Kor
sika mı? Yoksa ltalya'nm hafif 
atlamıt bir hali mi var? Çünkü 
biliyoraunuz ki ltalya, ancak, 
Fransa harbinin yüzde yüz Al
manya tarafından kazanılacaima 
kanaat getirdikten sonra tam par
sa toplamak zamanı harbe gir
miıti. Ve hala da Alp cephesinde 
uf ak bir harekete bile geçmemiı· 
tir. Maksat bumu kanamadan te· 
reyağının içinden kıl çeker gibi 
iıten aıyrrlmalitır. Almanlar, 
Alpleri arkadan sardıkları hal· 
de İtalyanlar, bunlara bir çelenk 
hediye etmek için bile ilerlemek 
külfetine katlanmamıılardır. O
nun için ltalyanlann ileri aüre
celderi ıartlar her halde alman 
kontrolünden geçecek ve alman· 
ların müaadeai ni&betinde olacak
tır, dense hatalı bir söz aöylenme
mit olur kanaatindeyiz. 

Mümtaz Faik FENiK 

Libye'de bir ltalyan 

generali esir edildi 
Londra, 21 a.a. - Libya'da vukubulan 

bir müsademe esnasında inailiz kuvetleri, 
İtalyan ıcrıe~ali B. Lastucci'yi esir etınlı
tir. Mezk(ir ıeneral, Libya'da bulwıan 10 
uncu İtalyan ordusunun baı mühendisidir. 
Mumaileyh, İtalyan seferi kuvetleri b11.1 
mühendisi ııfatiyle İspanya harbine itti -
ri.k etmiıtir. 

İsvi~re - Fransa arasındaki 
münakalil kesildi 

Cenevre. 21 a.a. - İsviçre ilt Fran· 
sa arasındaki milnakal.it tamamiyle 
münkatidir. Posta tefgraf ve telefon 
münakalatı da kesilmiş bulunmakta
dır. Halen yalnız bir tek telefon hat
tı vardır ve o da resmt ve diplomatik 
görilpıelere tahsis edilmittir. 

ULUS 

İngiliz tayyareleri 
taarruzlarda 
bulundular 
(Başı 1 inci sayfada) 

le bakılabilir. Bu hücumlar esnaeında vu
kua gelen yangınları ııöndUrmek için iki 
gün utraoılmıetır. • 

lngiltere'ye yapılan hava 
2 hücumları 

Londra, 21 a.a. - Dahilt emniyet nezıı.. 
retl, geçen geceki hava hUcum~a ait son 
raporların maddi h111111ratın mUhım olma -
dığı hakkında. alınan ilk malOmatı teyit et
mediğini bildirmektedir. 

Ölenlerin adedi sekiz yaralılarınki 60 

dır. i~...4l 
Londra, 21 a.a. - Bu sabah •on• tere -

nln cenup sahilinde bir alman bombardı
man tayyareslyle lngUiz muharebe tayya
releri arıı.ııında 35 dakika devam eden bir 
çarpışma olmuştur. Bombardıman tayyare
ııi bir ı,ıehrin üzerinden uçarak mitralyöz 
ateşi açmıştır. Muharebe tayy~eleri hava
lanarak düşman tayyaresine hilcum etmiş 
ve kaçırmıştır. Hava mUdafaa toplan da 
ateş açmıştır. tnsancıı zayiat yoktur. Bir 
kurşun posta binasının damını d<'lmlş, ve 
mUcavlr blr binada da yang~.n çıknnıştır. 

Jtalya'ya yapılan hucuml~r 
Londra, 21 a.a, _ Royter a1ansı 

bildiriyor: • 
Resmi makamattan alınan malumata 

··re İtalya ingiliz ağır bombardıman 
go ' ' . h .. 
tayyareleri tarafından bırçok ucum-
lara maruz kalmıştır. İtalyanın harbe 
girdiğinden 24 saat sonra, iki çok bü
yük tayyare ve tayyare motörü f~~ri: 
kası birisi Cenova'da Ansaldo, dıgerı 
de Turin'e Fiat fabrikası muvaffaki
yetle bombardıman edilmiştir. 

İngiliz tayyareleri Alp dağ~ar~nı 
geçmeğe mecbur kalmışlar, ve ırtıfa 
dolayısiyle hava nedreti. ~usu~e gel
diği cihetle, pilotlar oksı1en cıhazla
nnı kullanmağa mecbur kalmışlardı::-. 
Kar fırtınaları dolayısiyle rüyet ka -
biliyeti de çok fena bulunmakta idi. 
Kanadların buz tutması da, ingiliz pi
lotlarının maruz kaldıkları mtşkülat
ları çoğaltmakta idi. 
Fiat fabrikasına yapılan hücum 

Fiat fabrikası ışık fişekleri ile ka
ti bir surette teşhis edilmiştir. Müt
hiş tarrakah bir infilak husule gel
miştir. İngiliz pilotu bunu 1600 met
re ir~ifadan görmüş ve infilak o de
rece şiddetli olmuştur ki, pilotun ale
vin şiddetinden gözleri kamaşmıştır. 
Bir bombardıman tayyaresi, fabrika
nın cenup kısmı üzerine isabetler kay 
detmiştir. Sekiz gayet ağır bomba a
tılmıştır. Bu bombalar yangınlar çı
karmıştır. 

Bu büyük fabrika mıntakasında di
ğer tesisat üzerine de isabetler kay
dedilmiştir. Turin'in şimalinde mü
him bir demiryolu teıailp noktasını 
ingiliz tayyareleri muvaffakiyetle 
bombardıman etmi§tir. 

An•aldo labrika•ı üzerinde 
Cenova'da Ansaldo fabrikasının şi

mal kısmı üzerine bombalar atılmıı
tır. Tayyareler uzaklaştığı esnada bir
birini takip eden çok şiddetli infilak
lar husule gelmiştir. 

İngiliz tayyarelerinin İtalyanın sa· 
ir noktalarında yaptıkları hücumlarda 
birçok yangınlar çıkarılmış ve Senta
sangiovanın da kain büyük bir tayya
re fabrikasında pek şiddetli bir infi
lak husule gelmiştir. 

Burin de pek mühim bir fabrika o
lan Caponi fabrikası da muvaffakiyet 
le bombardıman edilmiştir. Sefitop
nente de kain bir bahri tezgah, Anon 
da kain bir dökümhane de aynı suret
le bombardıman edilmiştir. 

Kale'deki alman bataryalan 
bombardıman edildi 

Londra, 21 a.a. - Hava nezaretinin 
bir tebliğinde filoya mensup deniz 
tayyareleri tarafından Calais'deki 
düşman topçu mevzilerine muvaffa· 
kiyetli hücumlar yapıldığı bildiril
mektedir. 

Habeı arazisi üzerine 
2 hava hücumu yapıldı 

(Başı 1 inci sayfada) 

da Dlredava Uzerlnde Ud hUcum yapılmıı
tır. Bir §lmendifer garı ve bir fabrikaya 
tam isabet kaydedllml§tir. Hava meydanı
na da hlicum edllerek yallJrln çıkarılmıı· 
tır. Bütün tayyarelerimiz Uslerlne dön
müştlir. 

Bir itaıyan bombardıman tayyaresi 
garp çölllndcki hatlarımıza dflşüıillmllş ve 
altı kişiden mUrckkep mllrettebatı esir e
dilmiştir. Tayyareleriınlzln dlin gece 
Trablusgarpta Elgııebi ve Aladem üzeri· 
ne tam lsab<'tll hlicumlnr yaI'lığı kayde
dilmiştir. BütUn tayyarelerimiz llslerlne 
dönmllşlcrdir. 

Eritre'ye yapılan baskınlar 
Kahire, 21 a.a. - Hartoum'dan bildiri· 

il yor: 
Umumi karargAhın bllltenlne nazaran 

lnglllz Sudan'ındaki motorize c!lzlltamlan. 
bUyUk blr muvaf!aklyetle arka arkaya 
ba.'!kınlar yapmışlardır. İng!llz kuvetleri 
Erftre hududunu geçmişler ve kuvetll 
düşman kıtaatı tecemmUlerl teşhis eyle · 
mişlerdlr. DUşman kuvetıl mitralyöz ku -
v 0 tleriyle müdafaa edilmekte olan muhte
llf meV7Jlere yerlesmlşe benzlvordu. Bir 
ing!llz keşi! kolu İtalya zabltı .. rlnln ida
resinde bir d lşman piyade taburu ile kar· 
ıılP.şmıştır. Bn klll'Şıl~mayı takip f'dPn 
muharcbP. şiddetli olmuş ve düşmanın fi· 
rartyle neticelenmiştir. İtalyanlar tama
miyle bir bukına uğramı~lar ve çok zayiat 
vermişlerdir. Aralarında bir mlkdar ital • 
yan da bulunan birçok esirler alınmııtır. 
Bundan b114ka birçok Ulfek de elde edil · 
mlıtlr. 

İngUizlerUı zayiat · voktur. 

Fransa Ya 
sulh şartları 
verilirken .. 

(Başı ı. ıncı sayfada) 

lerle ve lngiltere ile bh-likte harbe 
devam etmek tehdidi Üzerinde spe· 
külasyon yaparak> lngiltere'ye kar· 
ıı olan taahhütlerin fedası bahasına, 
daha müsait tartlar elde etmek ve 
latin ltalya ile elbirliği fırsatlarını 
aramaktır. 

ikinci aksülamel, Avrupa kıtaaın
da henüz istiklallerini muhafaza e• 
den bazı küçük devletlerdeki korku 
ve tcslirnivet halidir. Üçüncü aksül· 
amel de Birleıik Amerika siyaseti
nin fili müdahaleciliğe doğru sürat• 
le inkişaf etmesidir. 

Dünkü ajana telgrafları, Mister 
Ruzvelt'in Amerika tarihinde ilk 
defa olmak üzere, bir koalisyon ka· 
binesi kurmnğa muvaffak olduğunu 
haber vermişlerdir. Kabinede harbi
ye ve bahriye nezaretlerine giren 
muhalif parti azası, iıafiratçılık düş
manı olmakla marufturlar. Fakat 
son havadisler bunun bir koalisyon 
hükümeti aayılamıyacağını, çünkü 
iki muhalif azanın Ruzvelt hüküme· 
tinde muhalif partiyi temsil etme· 
diklerini bildiriyorlar. Bununla be· 
raber ne olursa olsun Birleşik Ame
rika'da totaliter rejimlerin zafer ve 
hakimiyetini, kendi hayat ve emni· 
yet meselesi addeden cereyan ku
vet bulmaktadır. Amerikan müda
haleciliğinin aldığı bu şekil, Fran
sa'daki fikir ihtilaftan üzerine ıüp
hesiz tesir ed~ektir. 

Avrupa harbinin belki de cihan· 
tümul bir mücadele safhasına gir
meğe başladığını göreceğiz: bu mÜ· 
cadele, kendilerinin emniyet davala· 
n ile esir milletlerin kurtuluı dava
sını biribirinden ayırmıyan muaz
zam anglo - &akson alemi ile, bulun· 
duğu kıtayı artık hükmü altına ge
çiren Avrupa cermenliği ve yardım· 
cılan arasında, çetin ve uzun bir 
harp olabilir. 

lngilizler, kendi yurtlarına ıimdi· 
den müstahkem ada adını takmıı· 
lardır. Bu adada bir buçuk milyon
luk bir ordu vardır. lngiltere bu 
miktarı aüratle 4 milyona çıkarmak 
için tedbirler almııtır. Amerikalıla
nn da teıkil edecekleri ordu için 
tasavvur ettikleri rakam budur. 

Fransa'nın nihai kararı hakkında 
nasıl hiç bir şey söylenemezse, Fran
sa muharebesini takip edecek olan 
İngiltere muharebesinin ıekiJlcri 
hakkında da kati tahminler yapıla· 
maz: İngiliz adalanna karıı hazır
lanmıt bir istila planı var mıdır? 
Yoksa, havadan, karşılıklı ve a
manınz bir tahrip muharebesi mi 
baılryacaktır? Veya uzun ve kıta 
dıtı seferlere başlandığını mı göre· 
ceğiz? Yahut, Almanya, Fransa'nın 
banıçılarrnı da beraberine alarak, 
kıtayı yeniden tanzim ve İngiltere'· 
yi tecrit ederek, mücadeleyi baıka 
bir tarza mı sokaeaktır? Bu suallere 
bizzat Führer'le onun mahremlerin
den baıka kimse cevap veremez. 

Bilinen tey, İngilizlerin sonuna 
kadar harp kararını mu haf aza et
mekte olmaları ve amerikan kudret
lerini kendi etrafmda toplamağa 
gittikçe daha çok muvaffak oh~ala
ndır. Başlıca faaliyet, hava üstün
lüğünü elde etmeğe haaredilmiıtir. 
Eğer Führer rivayet edildiği gibi, 

bu yaz harbı bitirmek azminde ise, 
kati bir çarpışma imkanlarını an· 
yacaktır. Nerede ve nasd? Bu sual
lere ancak hadiseler cevap verebi
lir. Bütün kıt bu aütunlarda sordu
iunıuz sualde olduğu gibi 1 

Falih Rılkı ATAY 

Almanya mütareke 
ıarllar1nı · bildirdi 

Noel. 
(Başı 1 inci sayfada) 

Fübrer, franeız deleıclerine, prtlan, 
Compiegne ormanmda, 11/teırinlevel/1918 
de Marepl Foch'un tezlil edici mütareke 
tartlo.rım alman murahhaslarına dikte etti
ği a)'nı vagonda bildinniı;tir. 

Bugün Compiegne ormanında vukua ge
len bu vaka, vaktiyle alman ordularının şe
refine karşı yapılan hakareti silmiştir. Şe~ 
refiyle mağliıp olmuş bir hasma karşı bu 
vakada gösterilen vekar, Gaulois idiliği -
nin alman ordusunu tahkir ettiği bu mahal
de, ebedi bir kin ekmiye matuf olarak di -
kilen ibidelerle büyiik bir tezat teşkil et
mektedir. 

Mütareke fartlarının 
mukaddemesi 

Fübrer adına, ordular baıkumandanlıiı 
ıefi reııeral Keitel, mütareke prtlarmın 
aıağıdaJci mukaddimesini okumuıtur: 

Führer ve alman ordulan başkumandanı 
adına, sizlere aşatı.daki mukaddimeyi bil -
dimıekle kesbiseref eylerim: 

Alma.nya'ya, Amerika birleşik devletleri 
reiıi Wilson tarafmdan verilen ve mütte
fik devletler tarafından teyit olunan temi
nata itimat etmiı olan alman ordusu, 11/ 
tqrinievel/1918 de silahlarını bırakmııtı. 

Bu, ne alman milletinin ne de alman hiildi· 

S-

Resmi harp tebliğleri 
Fransız sabah tebliği 

Ankara, 21 a.a. - Franaız radyosundan 
alınan 21 haziran !ransız sabah tebliği: 

Alman kıtaatı cen~a doğru Ferrand -
Clcrmont yakınında Rloma kadar ilerle-
mişlerdir. • 

Lolre Uzerinde b~11k değialkllk olma
mıatır. 

Vosges'lardakl alman akınına, kıtaalı
mız §iddetle mukavemet etmektedir. 

F ranaız harbiye nezareti 
sözcüsünün beyanatı 

Londra. 21 a.a. - Fransız harbiye ne-

zaretl aözcUııU bugün qa#JdBkl beyNld
ta bulunmuştur: 

"Alman motorize fırkalnn Lyon ce • 
nubunda Heri harcketlerlne devam etmek• 
tedirler. 

Mn.glnot hattındaki kıtaat cenuba doğ
nı geri çekilmektedir. 

Bre:ıgne'de almıınlar Nantes'a yaklaş
mışlardır. 

Yenld"n tegkllo.tlandırılan Jura ve Alp 
lardaki fran.sız ordulan alman Heri hare
ke\,jnl Lyon cenubunda durdurmuşlar hat
tA alman kıtantını ricate mecbur etml1-
lerdlr . ., 

Fransız akşam tebliği 
Ankara, 21 a.a. - Fransız radyoslyle ı !arını pllııkürtmtışler ve muvaff'akiyetle 

alınan 21 haziran :fransız akşam tebliği: mukabil t.aa.rnıza gcçmlalerdlr. 
"Vosgeıı'da geni§ bir murabba ha-ı Cephenin diğer kısmında bllhB88& 

llnde, kıtaatımız alddetle harbe devam et- Clermont - Ferrand mıntak68lnda mevdl 
mektedlr. Birçok defa dUşmannı taarruz- çarpıomalar olmuııtur.,. 

İngiliz hava nezaretinin tebliği 
Londra, 21 a.a. - Hava ne.zaretindcn 

tebliğ edilmiştir: 

İngiliz bava lruveUerine mensup bom -
bardıman tayyareleri dün Amaterdam ya -
krnmda Schipol hava meydanma bir hücwn 
yapmışlardır. 

Asfalt pist üzerine dizilmit dü~an tay
ya.releri tahrip edilmiştir. Bütün tayyare -
terimiz zarar ıörmedcn dönmüşlerdir. 

Geçen gece bombardıman tayyareleri -

miz, tekrar Almanya'nın şimali ca.rbtsin • 
deki askeri hedeflere büyük mikyasta hü -
cumlar yapmışlardır. Essen Frintrop, O. -
terfeld, Hamm ve Ludnic Ghavc:nfrandald 
tren iltisak noktalan, garlar ve sair hedef
lere hücum edilmi~tir. Tayyarelerimizdeıı 

ikisi dönmemiştir. Geçen gece aalıil m~ 
faza teşkilatına mensup tayyarelerimiz ti
mal denizi üzerinde bir Heinkel tayyaral 
düııünnüıılerdir . 

" Alman resmı tebliği 
Führerln umumi karargA.hı, 21 a.a. -

Alman orduları bqkumandanhğının teb
liği: 

Kıtalarımızın, Normandle'yi, Bretag
ne'yl ve Lolre mansabı ile Rhone vadisi a
rasındald rnıntakayı işgal hareketleri, me
todik surette lnkl§af etmektedir. 

Bourgogne'da Jlerliyen sert kıtalarımız, 
yepyeni 100 tank alm)§lardır. 

LorTalne'de ve Alsace'da, alman kıtala
rı, dtifmanın bazı noktalarda flddeUe mu
kavemet ettiği Maginot hattının bazı kı· 
sımlarını temizlemeğe devam eylemekte
dir. 

Şimali Lorralne'de, sıkı~tınlmı§ olan 
fransız kıtaıarının bakiyesi. kıtnlanmızın 
hücumları neticesinde birkaç parçaya ay -
nlmıştır. 

Vosges'Jarın garp kısmında, münferit 
dU1man gTUpları ıııkıştınlmııtır. Bu grup
lar, hAll müdafaa etmektedir. Vosges'
larda, umuml harpte 1Iddetll çarpıımaıara 
sahne olan Hartmanusveler Kar! elimize 
geçml§tir. 

Hava kuvetleriıniz, 20 haziranda, dUı· 
marun ricat yollarına hücumlarına devam 
etml§Ur. Palatinat ormanı önUnde, pike 
bombardıman tayyarelerimiz, Mag\not 
hattının bir ileri iıtihkAmını harp harici 
bırakznıı vebu suretle burada hAIA müda
faada buhman dilfmanın bu mukavemeti -
ili kırmaaa yardım etml1Jtlr. Alsace'da. 

St.rasburg'un, Schletslad'ın ve Colmar'J8 
alınması ile ve aynı zamanda BourgOgtM 
kapılarının açılması ile neticelenen çaro 
pıımalarda, karadaki hedefJC're karfı har .. 
kete geçen tayyare dA!I bataryaları gnıp. 
ları, orduya mükemmel yardım etmiıtlr. 
Muharebe tayyarelerinden ve pike bombar 
dımıın t.ayyarelerlnden mürekk<'P gruplar, 
20 haziranda, Rochellc açıklarında ve Gi· 
ronde mansabında vapurlara hUcum etmi.., 
ler ve 10 bin tonllO.toluk bir nakliye gemi· 
si ile dört bin tonilAtoluk bir muavin harp 
g<'mlslni batırmışlardır. 

21 haziran gecesi, ingillz tayyareleri. 
§imali ve garbi Almanya üzerinde mUtead
dl t uçuşlar yaparak gayri a.skerf hedefle ... 
bombalar atmakta devam etmi§lerdlr. 
Maddi hasar pek azdır. Fakat birçok ııivU 
ölmUştUr. 

Dllıı. dilşman altı tayyare kaybetmlı • 
tir. Bunlardan dördü hava dA!i bataryal~ 
n tarafından dUşUrUlm~Ur. İki alma.ıa 
tayyaresi kayıptır. 

Denizaltı kuvetlerlmlz, birisi Royal 
Mail'e alt 11 bin tonilAtoluk bir vapur ol
mak üzere dört inglllz ticaret gemiııiııl 
torpillediklcrini bildirmektedir. 

:Mag!not hattının zırhlı ve betonlu ia
UhkA.mları arasından gediklerin aı;ılm~ 
ııında, piyade ve lstihk~ kuvetlerlmlz. 
metin bir dil9mana kllr3ı bUyllk ıecaat 
göııtermlılerdir. İstikbal, bu alman kıt.a.
larının eanını takdir edecektl't. 

İtalyan " resmı tebliği 
İtalya'da bir mahal, 21 a.a. - İtalyan 

umumt karargMıının 10 numaralı tebliği: 
20/ 21 haziran gecesi Blzert ve Malta 

deniz üsleri yeniden olddet ve isabetle 
bombardıman edllmtıttr. 

Keoif tayyarelerimiz Akdenlzin hava 
ve deniz Uıılerini rnUternadl bir nezaret al
tında bıılundurmnktadırlnr. 

Şimali Afrtka'da 11ark hududunda hare
klta devam edilmektedir. Bu harektıt sev· 
kulceyo sahasına inhisar etmekte olması
na rağmen dilııman ondan fazla tayyare ve 

metinin arzu etmemiş olduğu ve muhasım -
lann, ezici faikiyetine rağmen alman kara, 
deniz ve hava kuvetlerini kati mağlubiyete 
uğratamadıiı bir harbin sonu olmuştur. 

Mütarekeyi imza edecek olan alman heye
tinin muvısalatı anından itibaren, bu dev -
letler, resmen vemıiıı oldukları teminatları 
ihlal etmiye başlamışlardır. Alman milleti
nin bütün ıstıraplarının başlangıcı bu va
gondadır. Bir millete tahmil edilebilecek 
tahkir ve tezlil edici her şey, maddi ve ma
nevi bütün ıstıraplar, bu mahalde doğmu1-
tur. Dört IC!le süren kahraman bir muka • 
vemetten sonra, yeglıı.e dfı. demokrat dev
let adarnlarınm vaidlerine inanmak olmus 
bulunan bir millete kargı verilen sözler ve 
yeminlerden dönülmüştür. 

3 ey!UI 1939 da, bllyük harbin başlangı
cından 2:S sene sonra. İngiltere ve Fransa, 
hiç bir sebep olmadan, Almanya'ya yeni -
den harp llAn ettiler. 

Şimdi, meseleyi sllMılar halletti . Fran
ır mağ!Qp oldu. Fransız hükUmetı, bir 
mütareke için alman aartlarının bildirll • 
meııinl alman hUkUmetlnden rica etti. Bu 
§artların bildirilmesi için tarih! Compi
egne ormanı seçildi ise, bu, Fransa için 
tarihinin şerefli bir ııayfnsını teşkil et.mi -
yen, alman milleti için de bUtlln zamanla
nn en bUyUk zilleti gibi tclAkkl olunan 
bir hatıranın. haksızlığı tAmlr edici bir a
dalet hareketi ile ilelebet silmek için ya· 
pılmıştır. 

Fransa, bir tek seri çarpı§malarda kah
ramanca mukavemetten sonra. ma!"lOp ol
muı ve ~,kılmıştır. Almanya. mlltareke 
şartlarına veya mUzakettlerine, bu derece 
ııecl bir hasma karın tahkir edici bir ma • 
hiyet vermek niycUnde değildir. 

Alman taleplerinin hedefi 
Alman talepleri ıu hedefleri ıtUtmek -

tedir: 
ı - :Mücadelenln yeniden başlama.sına 

mani olmak. 
2 - İngiltere tarafından kendisine tah

mil edilen harbi:d devamı için Almanya'ya 
tam em.niyet vermek, 

s - Esasını alman devleUne cebirle ya . 
pılan haksızlıkların tamirini te§kll edecek 
yeni b'r sulhun tesisi için lilzumlu tpUdat 
ıartları kurmak. 

Bu mukaddimenin kıraatini mUtealdp, 
Fllhrer. "Deutschland llber alleıı,. nağme· 
leri arasında vagonu terketmtotlr. 

Müzakereler 
Compigne, 21 a.a. - D. N. B. ajansı or-

kırk kadar tank kaybetmletir. 
Gece Marsa - '.Matrouh hava 1lssU fit!• 

detle bombardıman edilmiştir. Bu bombar
dıman nıUhim hasara ve büyUk yangınlara 
sebep olmU§tur. 

Şnrkt A:frikada Javello hava USBUmllze 
k8J'§1 ynpılan neticesiz bir akın eııınıunnda 
iki lngtllz tayyaresi dUşUrUlm{lştür. 

DUgman millt topraklarımız üzerine 
yaptığı akınları genlı mikdarda azaltmıt
tır. Niperia civarında kırlara bir tek bom
ba dilamUııtUr. 

ta A\TUpa saat.ıyle saat 20 de veriyor: 
Fllhrer maiyetiyle, Compiegne ormam

nı terketUkten ve general Keitel fransıs 
murııhhaslanna au-tıarım bildirdikten son 
ra saat 16,25 te fransız muralıhaalan ara -
larında müzakere etmek üzere kendileri 
için hazırlanmış olan çadıra çckilmloler 
ve husust bir telefon hattı va.sıtaslyle 
Bordeaux hUkUmetlyle g6rtlşmUşlerdir. Sa
at 18 de yeniden V&f:'On& dönmUşlcr ve 
Filhrerln mUmeıısm ordu baokumand:ını g&o 
neral Ke!tel ile tekrar temas etmeğe de• 
vam etmişlerdir. Müzakere devam etme.ı. 
tedir. 

Tahrip veya muhafaza olunm:d 
abiJeleT 

Führer'in umumi karargahı, 21 
D.N.B. ajansı bildiriyor: 

&.&. -

Compigne hadiselerinden sonra Führa 
qaiıdaki emirleri vermiştir: 

1 - Tarih[ vagon, hatıra taşı ve Gol za.. 
fer lbidesi Berlin'e nakledilecektir. 

2 - İki tren.in hatıra pliklarmın bulun. 
dulu yerler uhrip edilecektir. 

3 - Mareşal Foch ibide$i oldufu ıibi 
muhafaza edilecektir. 

Ya kabul, ya ret ! 
Londra, 21 a.a. - Alman şeraitini, teb • 

!iğ edildikleri gibi, aynen kabul veya red
detmeleri fransız murahhaslanndan rica • 
dildifi öğrenilmiştir. 

Fran•ız hükümeti Bordeaux'dan 
ayrılmadı 

Londra, 21 a.a. - Fransız hükümetinin 
Bordenux'yu terkettiği resmen tekzip edil
mektedir. 

Netice heniiz belli değil 
Londra, 21 a.a. - Fransız radyosu spi • 

kerl bu a.kıaın yaptığı ne$riyatta: "müta -
reke için ıu anda cereyan eden mü:o:akcra
ta dair kati malWı:at vercruıyoruz. Nct:ce
yi sabırla beklcmekliğı:niz lazımdır. Bu 
hususta tafs:Ut alır.abı lmesı ıç•n tı~ii bır 

müddet geçmelıdi r. Ahval oyledir ki, hal
kı yanhı haberlerden korumak lazım.dır. 

Fransız milleti, Bordcaux"da b;ılunan kendi 
hükümeti tarafından vaziyetten haberdar 
edilecektir;" demiıtir. 
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Son muharebelerin öğrettiği 
Parke yol İn§ası 

Adana Belediye Riy·asetinden: 
1 - Asfalt dörtyol ağzından - Ku

ruköprüye kadar uzanan divan yolu
nun tevsian ve parke olarak inpsı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş ise 
de, verilen fiatler layık had görülme
diğinden iş pazcırlıkla yaptırılacaktır. 

ve gösterdiği şeyler 
Son meydan muharebeleri, tekniğin 

bütün yeniliklerine göre tatbik edil
mekte olan stratejinin sırlarını da 
meydana çıkardı. Klasik harp felscfe
ai gibi, klasik stratejinin de artık ye
ri, muharebe sahneleri değil, tarih 
aayfaları olacağı anlaşılıyor. 

United Press'in fransız cephesinde 
bulunan muhabirinin anlattıklarına 
göre, mayısta Sedan istikametinde 
yarma hareketi yapan tank tümenleri 
gibi bir alman tümeni, 30 ile 40 ton 
arasında 50, vasati olarak 15 tonluk 
50, 8 tonluk 150 tane olmak üzere, 250 
muhtelif tipte tank ile, ayrıca 6 ton
luk 250 tanktan terekküp etmektedir. 
6 tonluk tanklar, dümdar vazifesil)i 
görmektedir. Bu muazzam tank yığı
nına, ayrıca traktör üzerinde hareket 
eden 24 tane 10,5 topu ve 36 tank dafi 
topu olan bir tabur ve makineli tüfek
lerle mücehhez motörleştirilmiş bir 
piyade alayı ve bir de motörleştiril· 
miş piyoniye taburu refakat etmekte 
dir. 

Böyle bir tank tümeni, organizas
yon bakımından bir filoyu çok andır
maktadır. Bundan başka, bir tank tü
meninin düşmanla temasa geçmesi ve 
muharebe nizamı da tamamiyle deniz 
taktiğine istinat etmektedir. Tank tü
meni dü§Ulana karş harekete geçtiği 
ıaman ağır topçu alayının 10,5 luk 
topları, düşmanı yaklaştırmamak ve 
tankların önüne çıkan maniaları tah
rip etmek vazifesini Üzerlerine almak
tadır; bu harekette, düşmanın tank 
kollarına karıı koymak için, tank dafi 
topları ön aafa geçirilmektedir. 

Muharebelere sahne otan yerlerin de 
çehresi, geçen cihan harbindekini hiç 
andırmamaktadır. Muharebeler, ana 
f<>seler ve demiryolları boyunda ce -
reyan etmektedir. Bu yol ve demir
yollarının arasında bulunan sahalar, 
muharebeden hemen hemen hiç mll
teeuir olmamakta, yani tahrip edil-

KAZALAR 

MuhteJif yiyecek alınacak 
Karacabey Harası Jıfüdürlülündf!.n : 
1 - Hara ihtiyacı için iki bin bq yilz 

kilo toz ıekeri, bin üç yli& kilo .ahun, IO

Jdz bin beı yüz kilo seytin )'ap, bet bin 
lı:ilo udeyafı, doklu yüz kilo kırmızı biber, 
iki bin kilo makarna ile, liç yüz kilo arpa 
ıelıriyeai kapalı zarf usuliyle satın alma -
cakur. 

2 - Şekerin kilosWMl otuz yedi, sabunun 
kilosuna otuz bet, zeytin yağmın kilosuna 
elli, sade yağının kilosuna yüz on bet, kır
aırzı biberin kilosuna otuz, makarnanm k.i
loauna yirmi ve tehriyenin kilosuna yirmi 
iç kwııı fiyat tahmin olunmuıtur. 

3 - Biitiln bunlarm muvakkat teminatı 
doku yli& on liradır. 

4 - Eksiltme 2-temmuz-940 tarihine rut 
Jıyaın salı rtinil saat on altıdır. 

5 - Eksiltme mahalli Karacabey hara
er merkezinde müdüriyet odasıdır. 

6 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 
Bursa veteriner müdürlüğü ile hara mu • 
baaebesine müracaattan. 

7 - Zarfların saat on bete kadar komi .. 
:rona verilmesi mecburidir. Postada Yaki 
secikmelerin sayılmryaeaiı ilin olunur. 

"4677-2731" 121n 

Maden kömürü alınacak 
ICaracıbey Harası Jıfildürlütünden : 
1 - Hara ihtiyacı için üç yüz ton kriple 

maden kömürü kapalı zarf usuliyle aaun a.
lmacaktır. 

2 - Kömliriin tonuna yirmi bir lira fiyat 
tahmin olunmuıtur. 

3 - Muvakkat teminatı -Oört yüz yetmiı 
bet liradır. 

4 - Eksiltme 2-temmuz-940 tarihine ra•t 
lıyan sah günü saat on birde yapılacaJı:ur. 

S - Eksiltme yeri Karacabey haraaı 

merkezinde müdüriyet odasıdır. 
6 - Zarfların saat ona kadar komisyona 

Yerilmesi mecburidir. P09tada veki gecik
meler sayılmıyac:alı:tır. 

7 - Şartr..a.ınesini eönnek istiyenlerln 
hara muhasebesine müracaatları ilin olu-
nur. "4675-273.2" 12793 

Satılık ıüt 
Karacabey Ilarası Müdürlülünden : 
1 - Haranın 31 - mayıs - 1941 tarihine 

kadar istihsal edeceği tahminen üç yüz el
li bin litre inek ve on bq bin litre manda 
Mitleri kapalı zarf usulü ile satılııcaktır. 

2 - Arttırma &ünü 2 temmuz 940 tari -
hine rastlryan salı günü saat on beştir. 

3 - Arttırma mahalli Karacabey hara 
merkezi binasıdır. 

4 - İnek sütünün litresine dört kuruı 
'H manda sütünün litresine yedi kuruş fi
yat tahmin olunmuştur. 

5 - Bu iı için bin yüz otuz lira muvak
kat teminat alınacaktır. 

6 - İsteklilerin şartnamesini ıönnek İ· 
çin Bursa veteriner müdürlülüne ve hara 
muhasebesine müracaattan. 

7 - Zarfların saat ondörte kadar komi.
yona verilmesi mecburidir. Postada vaki 
gecikmelerin ıayılmıyacağı ilin olunur. 
(4676-2733) 12794 

Makina yağları alınacak 
ICıracabey Harası Müdürlülünden : 

rnemektedir. Yalnız, stratejik muay
yen bir noktada iki ordu karıılaıtığı 
zaman, manzara, bir•dehıet arzetmek
tedir. Mamafih, bu takdirde bile, mu
harebenin tahribatı, geçen cihan har
binde, Flandr, Som Şampanya veya 
Verdun muharebelerindeki ölçüye ye 
tişememektedir. 

Bu sefer de çok şiddetli çarpıtma
lar olmuştur; fakat bu çarpışmalar, 

geçen cihan harbinde olduğu gibi, ne 
aylarca ve ne de haftalarca sürmüş
tür; birçok defalar günlerce bile sür
miyen bu muharebeler, birkaç saat 
içine sıkıştırılmıştır. Tabiatiyle, top 
mermilerinin açtığı birçok çukurla
ra, makineli tüfek ateıinin izlerine, 
harap olmuş evlere, devrilmit ağaç
lara ve yıkılmış köprülere sık sık 
rastlanılmaktadır; fakat bütün bu tah
ribat, tahmin edildiği ölçüde değil
dir. 

Harp, en kuvctli izlerini Belçika'da 
değil, Fransa'nın şimalinde Artuaz'da 
bırakmıştır. Bu bölgede tek tük ev
ler değil, mahalleler yerle bir olmuş
tur. Aras, Aminyen, hasılı §İmali Fran 
sa'daki endüstri bölgesi, şimdi bir ha
rabeden başka bir şey değildir. 

Bu son muharebelere sahne olan yer 
ler arasında yalnız bir ıehirdeki tah
ribat, cihan harbindeki tahribatı göl
gede bırakmaktadır. O da, Dünkerk
dir. Yalnız on bir gün muharebeye 
sahne olmuş olan Dünkerk'ten, hiç 
bir eser kalmamıştır. 

Bugün coğrafi tabirden batka bir 
şey olmıyan Dünkerk, tarihe, insanın 
tahrip kudretine bir nümune olarak 
geçecektir. Harpten evci, 35.000 nü
fusu olduğuna ve muhasaradan evet, 
yalnız be§ altı bin kitinin tehri tcr· 
kedebildiğine göre, bugün tek bir bi
nası kalmıyan Dünkerk'in sivil halk
tan verdiği kurban, kolayca tahmin 
edilebilir. 

Hi - Tu. 

2 - Motorinin kilosuna (on Uç) kurut, 
gaz yağmm kiloMJOa (yirmi iki) kun11, ma
kine yağrnm kilosuna (eW bet) kunıt "f'O 

benzinin litresine (yirmi yedi bu~) b -
ruı fiyat tahmin olwımuıtur. 

S - Bütün bunların muvakkat t.emhıatı 
(üç bin yüz yirmi) liradır. 

4 - Ekswtıme 4-temrnu-940 tarihine 
rastb)'all s>ertembe s&ıtl Mat oa beete te
tanbul veteriner müdilrlüfünde yapılacak
tır. 

5 - Zarfların aaat on dörte kadar ko -
misyona Yerilmesi mecburidir. Postada Ta

ki gecikmeler uyılmıyaca.ktır. 
C5 - Şartname.ini görmek lstiycnlerin 

İstanbul, Bura Ye veteriner mUdürliilde -
riyle hara muhucbe.lne milracaatlan illn 
olunur. (4678-2734) 12795 

Mühendis veya fen memuru 
aranıyor 

Erbaa Belediyesinden : 
Nafıa vekaletince tasdikli imar pl&

nınm tatbikine selihiyetli olmak üze
re belediyemiz için bir milhendiı ve
ya fen memuru alınacaktır. Ayda yüz 
liraya kadar ücret verilecektir. İstek
lilerin evrakı müsbiteleriyle birlikte 
yazı ile Erbaa belediyesine müracaat 
etmeleri ilin olunur. 13054 

Muhuip ve zabıta 11hat Amiri 
almacak 

Karabak Belediye Reisliğinden : 
85 lira aylık ücretli belediyemiz mu 

hasip ve kltipliği ile 60 lira ücretli 
zabıta ve sıhat lmirliii münhaldir. 
Bu işlerde tecrübeai ve tahsil prtla
rıru haiz olanların haziran gayesine 
kadar müracaatları. 

(3066/5067) 13047 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Bahçe tanzimi 
lnbisarlar Umum llüdürlülünde.n : 
ı - Keıtt ve ıartname plAnı mucibince 

idaremizin Ankara umum mtıdUrlUk bina
sı bahçe.ıılnln yoJJan ve teatııatı ııı kapalı 
zart uırullyle eksiltmeye kODmUftur. 

2 - Keıılt bedeli 11019.JO lira muvakkat 
teminatı 826,45 liradır. 

3 - Eksiltme 5. 7. 940 cuma gQnO aut 
15 de İstanbulda Kabatatta levazım ye 
mUbııyaat 1Ubcsindeld alım lı:omtayonun
da yapılacaktır. 

4 - Şartname ııözU geçen lenzım 1Ul>e-
11i veznesinden ve İzmir, Ankara bqmU
dUrlUklcrlndl.'n (55) kunıııa alınabilir. 

3 - MUnaka.ııaya girecekler mUhQrlU 
teklif mektuplanru kanuni veııalkle 9' 7,IS 
gtlvenme paraııı makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ve ,aıtnameslnln (F) tık
r:ı.sında yuılı vesaiki ihtiva edecek kapa
lı zarflannı ihale günü eksiltme saatin
den bir saııt evellne kadar (llat't 14 de ka
dar) nıezk~r koml.ııyon bqkanhıtına mak
buz mukabilinde vermeleri llzımdır. 

(4975/29112) 12981 

2 - KeJif bedeli (22050) lira (30) 
kuruştur. 

3 - Muavakkat teminatı (1653) li
ra (77) kuruştur. 

4 - Pazarlık haziranın 25 inci gü
nü saat onbeşte belediye encümenin· 
de yapılacaktır. 

5 - Parke yol inşaatı pazarlığına 
gireceklerin ihale tarihinden en az üç 
gün evci Belediye Fen işleri müdür
lüğüne müracaatla bu işi başarabile

ceklerine dair ehliyet vesikası alma
ları §arttır. 

6 - Şartname, keşif, proje ve diğer 
evrakı fen işleri müdürlüğündedir. 

İstiyenler 110 kuru! mukabilinde ala
bilirler. 

7 - Taliplerin pazarlık günü iste
nilen vesaikle ve teminatlariyle bir
likte Belediye encilmenine müracaat 
!arı ilan olunur. 12754 

Telefon direği alınacak 
Birinci Umumi Müfettişlikten : 
1 - Me§e, dağ kavağı veya bahçe 

kavağı olmak üzere (5800) adet tele
fon direğinin ikinci defa eksiltmesi
ne istekli çıkmadığından 28. 5. 940 
dan itibaren bir ay müddetle pazarlı
ğa çıkarılmıştır. 

2 - Direklerin yüzde beşi (7-8) ge
risi (6) metre tulinde, meşenin tepe 
muhiti (35) dipten iki metresi (45), 
dağ kavağı tepe (35-40) diğer muhi
ti (45-55) bahçe kavağı tepe (40) di
ğer muhiti (50-60) santimetre olacak
tır. 

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

4 - Direklerin birincikanun ayı ile 
mayıs ayı onbeşi arasında kesilmit ol
dukları veıaikle ispat edilecektir. 

5 - Direklerin tahmin bedeli 
(21350) lira olup, muvakkat teminat 
(1601.25) liradır. 

6 - Mukavele projesiyle ıartnamesi 
Diyanbakırda Nafıa müşavirliğinden 
paruız alınabilir. Pazarlıkla ihale 
28 ha.ziran 1940 cumartesi günn saat 
ond& Nafıa müşavirliği odasında mü
teıekkil komisyonca yapılacaktır. 

(2781) 12778 

ihale günü tebdili 
~aed Jalcja MildlldlljilntleD 
Pınarbaşı kazasının Potuklu ve Kı 

Iıç Mehmet köylerinde yaptırılacak 
60 adet göçmen evlerinin ibaleai gU -
nü olarak tesbit ve ilan edilmiı olan 
23.6.940 gilnünün pazara tesadüf et -
mesi hasebiyle 2490 sayılı kanunun 
13 üncü maddes: le göre mezıkQr itı
nın ertesi 24.6.940 pazart~i günü aa
at 11 de yapılacağı illn olunur. 

(3005) 12998 

Mazot alınacak 
Samsun Belediye Riyasetinden: 
Elektrik ve ııantrallannın bir ıeneltk 

ihtiyacı olan 345 ton mazotun qağıdald 
esaslar daln!ainde kapalı zart usultyle mü
nakasaya çıkarılmıt Ye talip zuhur etme
diğinden pazarlıkla talibine thaleıılne ka
rar verllmlııtır. 

l - Satın alınacak mazotun muhammen 
bedeli: (41000) liradır. 

2 - Muvakkat teminatı: 3075 liradır. 
a - İhale 2490 ıayılı kanun hUkOmlert

ne gOre 10. 6. 940 tarihinden 11. 7. 940 ta
rihine kadar bir ay zarfında encümenin 
toplandığı pazarteat perııembe gtlnlert sa.
at on beıte enellmen huzurunda pazarlıkla 
yapılacaktır. 

4 - Umumi ve fenni şartname ve muka
velename suretleri SamlJ\ln beledlyeat e -
Iektrlk ııletme mUdUrlUtfinden meccanen 
tedarik edlleblllr. ( •976/2953) 12956 

Kanalizasyon inşaatı 
lstanbul Belediyesinden : 
Harbiye • Taksim arasındaki yolun 

kanalizasyon inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuttur. Kqif 
bedeli 40136 lira 77 kunıı ve ilk temi
natı 3010 lira 26 kuruştur. Mukavele, 
eksiltme, bayındırlık işleri genel, hu
ausi ve f ennt ıartnamelerl, proje ke
tif hulıisasiyle buna mütcferri diğer 
evrak 206 lruruı mukabiliınde fen it
leri müdürlüğünden alınacaktır. İha
le 8. 7. 940 pazartesi gUnU saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mek
tupları, ihale tarihinden 8 gün evci 
fen işleri müdürlüğil~ müracaatla a
lacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
ait Ticaret Odası vesikalariyle 2490 
numaralı kanunun tarifatı çevresinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
ihale günü saat" 14 de kadar daimt en
cümene vermeleri lizımdır. 

(5022/ 2973) 13024 

Pazarlıkla ekmek alınacak 
Afyon C. Müdd~iumumlliğinden : 

..1111111111111111111111111111111111111111.. Afyon cezaevimizin bir senelik ek-

: K" 1 k d • S mek ihtiyacı için 15 haziran 940 tari-S ıra ı aıre : hinde yapılan eksiltmede beher 960 
: : gram ekmeğin on kuruş yetmiı aan-
5 Y enitehir Demirtepe U- 5 tim üzerinden muvakkat ihalesi ya-
: nınc sokak (3) numaralı ~ : pılmıştı. Bu fiyat belediye rayicine 
5 evin dört geni, oda Ye bir g~ göre haddi liyık görülmediğinden 
5 nit boldan ibaret olan ikinci 5 pazarlık suretiyle tedarikine karar 
: kat k' ı ıJ.- T 1 No 6334: verilmittir. 

dif salı gUnU saat 14 de komisyonu· 
muza evrakı müsbiteleriyle mUracu.t
ları il~ olunur. 

(3074) 13052 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Tıhbi ec71\ ve malzeme abnacak 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Satın Alma Komisyonundan : 
ı - Pazarlıkla 2500 liralık C1::zai 

tıbbiye ile malzemei sıhhiye alınacak
tır. Bu işle aJSkadar olan taliplerin 
24. 6. 940 günü aaat 10 da komisyona 
gelmeleri. 9' 

2 - Eksiltmesi Yeniıehir Ytilisel 
caddesinde Orman Koruma genel ko
mutanlığı binasında aatın alma ko
misyonunda yapılacağı ilin olunur. 

(3070) 13049 

Köhne fotin ıabşı 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma tabur erlerine 

köhne 150 çift fotin satılacaktır. Ta
liplerin 24. 6. 940 güntl aaaat 14 de 
komisyona gelmeleri. 

2 - Artırması Yenitchir Yükıel 
caddesi Orman Koruma genel komu
tanlığı binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

(3071) 13050 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Memur a(ınacak 
D. D. Yolları Umum Müdürlülünden: 

l - Devlet demlryollan istasyon ııını
fında iııtihdam edilmek üzere mUııabaka 
lle orta mektep mezunlarından hareket 
memur namzedi ve askerliklerini yapmıı 
lise mezunlanndan ıııetme ve hareket me
muru stajyeri alınacaktır. 

2 - Milaabakada kazanan orta mektep 
mezunlarına 60, llae mezunlarına 7• Ura 
ücret verilecektir. 

3 - MUBabaka imtihanı llııe mezunları 
için 28 haziran cuma ve orta mektep me-
zunları için l temmuz pazartesi günleri 
saat 14 te Haydarı>a§a, Sirkeci, Ankara, 
Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, 
İzmir ve Erzunım lıletme merkezlerinde 
yapılacaktır. MUracaatıar bu ıııetme mU
dUrlUklert ve tııtasyon eentklertnce kabul 
olunur. 

• - Müsabakaya iıtlrtk ıerattl fUD}ar -
dır: 

A - TUrk olmak. 
B - Ecnebi bir kimae ile evll olmamak. 
C - 18 yaşını bitrmıı Ye otuzu geçme -

mtı olmak (30 Ylll dahil) 
D - Orta mektep mezunları için aaker-

llflnl yapmamıı olanların aakerllğlDi yap
nıa.ııına, en az bir ııene zaman kalmıı ve 11-
ae mezunları için de aakerıtklerlnl yapımı 
olmak 

6 - Mtlsabakada muvaffak olanların 
bllAhare idare doktorları tarafından yapı
lacak muayımflde aıhl durumları demlryol 
lılertnde vazife cörmete elverilll bulun -
mak. 

6 - Mtlr8caat tırttdaJaruıa be.#lanaeak 
Tesikalar ıunlardır: Nutuıı cüzdanı, diplo
ma yeya tasdikname, ukerllk vealkaaı, 
pollııten tasdikli tyt buy ltAğıdı, çiçek 8f1 
kAğıdı, CYll olanların eTl•nme co.dam 1 
ad•t.. ~·le fotolrraf. 

1 - Daha fazla malQrnat almak tııtlyen
Jerln işletme mUdUrlUklerfne veya tstMyon 
ıefllklerlne bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - İstidalar, itse mezurıl&n için 2:> ha
ziran salı ve orta mektep mezurılan için 
de 29 haziran eumart~.at gUııU eaat 12 ye 
kadar kabul olunur. (2366) 1273• 

2 Binek arabası kiralanacak 
D. D. Yolları Satıın Alm.ı Komi•70Dfl.D· 

dan: 
Senelik icar bedeli (35e0) ıtra tahmin ~ 

dilen iki adet binek anhuı S/7/940 cuma 
rUnü aaat ıs de Ankanda idare binaamda 
açık eksiltme yolu ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 252 
liralık muvakkat teminat ile kanunmı tayin 
ettiii vesikalan bamilon aynı gün ve saatte 
komisyon reisliğine milracaatlan llzımdır. 

Bu iıe ait prtname Ankaradı malze
me dai~e milracutlıa rörlllebillr. 

(2962) 12982 

Vagon akkümüli.tör pli.klan 
alınacak 

D. D. Yonarı Satın Alma Ko. : 
Muhammen bedeli (15.680) lira olan 

3 kalem vagpn aktdlmülitar pl&kları 
6. 8. 1940 satı günil saaat 15 de kapalı 
zarf usuliyte Ankara'da idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isti yenlerin (1176) 
Jlrahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün aaat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden. Haydarpa. 
§ll'da tesellüm ve sevk tefliğinden da-
ğıtılacaktır. (2963) 13022 

Namri dikkate 
D. D. Yolları Umum Madarıağün

den: 
Aydın civarındaki Çamlık tuneli

nin inta&tı eona ermiı oıduğundan, 
devlet tipi bUyttk yolcu arabalarının 
Aydın hattı üzerinde de seyrüsefer
leri temin edilmiftlr. 

Bu suretle timdiye kadar yalnız A
lqehir üzerinden itlemekte olan doğ
ru Ankara - İzmir yolcu vagonları ile 
yataklı ve yemekli vagonlar 23. 6. 940 
tarihinden itibaren haftaf~. 3 gün A
la!fehir üzerinden ve 4 gün Karaku
yu - Aydın hattı üzerinden lfliyecek
ler ve böylece Ankara - Afyon - Di-

r, 

Kok fiyatlari 
Belediye Reisi iğ inden : 
Koordinasyon Heyetinin 5 numaralı kararile Kok :... 

Eti Bank tarafından yapılacaktrr. Toptan ve perak 
tıf tekilleriyle fiyatları &fağıda gösterilmiştir : 
1- Eti Bank kendi deposunda nakil vasıtasına 

,artiyle beher tonu ''24., liraya verecektir. • 
2- T eıis edilen tali depolar ( Koç ve Kooperatıf 

seseleri ) Bankanın birer tubeıi vazif eı~ni gö~~ 
kokun beher tonunu nakil vasrtaıına tahmıl tarlıyle 2 
ya satacaklardır. 

3-- Halen mevcut ~ depola,n ". Y enitehir, Ben~ 
Hapiıhane arkası ve Soğukkuyu da bulunan depol S 
kokun beher tonunu 25 liradan, beher kilosunu da 2, 
n.ııtan vereceklerdir. 
4- Semt depolan. Bankadan kok alabilmek için 

yeden vesika alacaklardır. • • 
5-- Şehrimizde mevcut kalorifer teaısatı olan bma , 

leri aıgari mevsim ihtiyaçlarını 15 temmu~ 1940 taıt 
kadar belediyemize bildireceklerdir. ~u ta~ht:n ~ 
ki olacak müracaatlar hakkında beledıyemız hıç bır 
kabul etmiyecektir. 

1leride zorluklarla kartılatmamak için sayın ha.-· 
kıtlık kalorifer ve aobalan için kok ihtiyaclarmı tı 
tedarik etmeleri tavsiye ve ilan olunur. "2994,, 1 

ÇİFTLİK BİRA PARKI 
Her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 17 den itibafeO : 

MÜKEMMEL CAZ 
Her aaat tren mevcuttur. Muntazam ıerviı ucuz fiyat 

NAFIA VEKALETi 
için alınacak olan 18 sandıkda ~ 
kapsül on bet gün müddetle s 

Mobilya alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

meye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli (897) 
3 - Teminat 117,28 Ura.dır. 

8. 7. 940 pazartesi günü saaat 16 da 
Ankara'<!& Nafıa vekaleti binuı için· 
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da 12.933,50 lira muhammen bedelli 
240 parça mobilyenin kapalı zarf usu
liyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme §Clrtnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Munkkat teminat 970 lira 02 kurut-
tur. 

bteklilerin teklif mektuplarını 
muValckat teminat ve prtnamesinde 
yazıh veuik ile birlikte aynı gün aae 
at 11 e kadar me:skar komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(3012) 13027 

ANKARA BELEDiYESi 

Kapaul alınacak 
4tnkara Belediyesinden: 

1 - Beledi]JCI ıuoz Ye soda fabrikaları 

4 - Şartname Ye nümunesiıd 
tiyenlerin her gün enclimen tal 
teklilerin de 2/7/940 salı ~:.. 
da belediye encümenine mura 

(2895) 

Motorin alına~ 
Ankara Belediyesfoden : 

1 - Belediyenin ihtiyacı 
400 ili 350 ton motorinin 
on bet gün müddetle ve 1" 
usuliyle eksiltmeye konul ~ ..A 

2 - İhalesi 5-7-940 aalı fr . 

11 de yapılacaktır. 
511

, 
3 - Muhammen bedeli 

dır. sJ 
4 - Muvakkat teminat 4l 
5 - Şartnamesini ıörıoe~ 

nar - Aydın - Nazilli - İmıir arasında JJJ'' 
aktarmasız doğru yolcu aervisi tesis a.---------------- 1940 iKRAMiYE. 

edilmit olacaktır. 1. ~ K A s 1 ı adet 2000 liralık - ~ 
Doğru vagonlann Ankara'dan İs- J • 8 A N 3 .. 1000 .. - Jorll:"' 

mir Basmahane'ye kalkııı: e .. ııoo .. - ,~ 
Pazar, Salı, Perıembe günleri. 12 .. 2ııo ,. - ~,.. 
Basmahane'den Ankara'ya katkı1p . 1940 Küçük '°

7
.. ·.. ı~ ·.. : !'1~ 

Pazartesi, Çarpmba, Cuma gün en. .,, .,., ,,...-

Ankara'dan Alaancak'a kalkııı : Carl. Hesapla• 210 25 " -
Pazartesi, Çarpmba, Cuma Cumar- Ketideler: t ıuh•~ 

tesi Alsancak'tan Ankara'ya kalkııı: İKRAMiYE• p• ı ... n ı aiuıto., ı ikincit..-~ 
Pazartesi Çartamba, Cıima, Cumar· l..Al.,I lerinde yapılır. 

ı - Hara ihtiyacı için yüz seksen bin 
kilo motorin, yirmi bin kilo gaz yalı on ye
di bin bet yüz kilo muhtelif makine yaiı i
le on beı bin litre becızin kapalı zarf uu
li7le satnı atınacalı:tJr. 

: 
1 ıra l&u.-. e : • : Teminatı muvakkate 900 liradır. Ta 

.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' , !iplerin 9 tenmu 940 tarihine milla-
teai günleridir. Muhterem yolculara 
ilin olunur. .(3076). .U051 

• 



ULUS 

VEKALETİ Pijama almacak 
M. M. VeUleti Satın Alma Komıi70nun

dan: 

ASKERIFABRlKALAR ·o 
rta. okuluna talebe 

taıı,. alınıyor 
~ öııu':i:crı orta okulunun her üç 

t• ca~ 94011~deld eyJ(Uü.n birinci cil· 
t· · 941 ders yılı için talebe 

l ııc1:ıı taı b 
~ ••ııin e enin türle ırkmdan ol • 

lthibj 
1 
ve •ilesinin kötü hal ve 

11k~1 ° ınaınaaı ııhf muayenede 

Beher takımına tahniin edilen fiyatı iki 
lira olan on bin takım pijama 10-temmuı-
940 çarljamba ıilnü saat 11 de kapalı zarf u
suliyle satın alı'1<1c1tlriıdan isteklilerin 1500 
liralık ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden behema • 
bal bir saat eve.line kadar Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. (3002) 

Vapurla kömür naklettirilecek 
Asl:erl 'Fabril:alar Umum Müdürlülil 

Meri~ Satın Alma Komisyonundan : 
Ereğli Zon~uldaktan Bakırköye 9300 ton 

laveınarin kömlirünün taşıttırılması kapalr 
zarfla 2. temmuz. 1940 &ah günü saat 14 
te İstanbul Salrpazarşnda Askeri Fabrika
lar yollamasındaki satın alma komisyonun
da ihale edilecektir. Beher tonuna tahmin 
edilen bodel 195 kurustur. İsteklilerin ilk 
teminat olan (1360) lira (13) kurusun mal 
aa.ııdığına yatırıldığına dair ml\kbuz veya 
banka teminat mcktubiyle 2490 sayılı ka • 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiki havi 
zarflarını aynı günde saat 13 e kadar ko -
miıyona vermeleri. Şartname her cün ko • 

L_ 1 Ve 
~ltıı Yapılacak ıeçmc .,.ma • 

ar " llıııı •arttır. 
ile tahs·ıı 

tıı... "e1a k .~ t~.rkedenler, Y&$mı 
""l lııı.ıf liçUJtınuıı olanlar, kendi 
~cıııe, leçıne llnavlannda ipka 
ı:lıctarı c kalanlar, yaıları, boyla

tır I ••kert ıınattaki hadlere uy~ 
11t\tııerı 0 ltuUara alınamazlar. 

ıııt•ııı n. •imdi okuduktan okul
' t devanı etmekle beraber 
.ı. . 'l•b 
~trtıa. arcu bulunduktan yer • 
~lfle ıubelerinden diğer kaydü. 

te ~ tı:ı~racaat yollannı öğrcn
tı:ı teç 

30 
lore de kaydükabul kl • 

1 
ltenıınuz/940 tarihine ka-
01nıalan lbundır. (24-45) 

• 12444 
·~th 11,rrn &f hazırlama orta 

't,,,_ a talebe alınıyor 
'"tri'd t~llıı e Gedikli Erbaıı bazırla-

de Stııa ı .. II., III. aınıflanna, 
~~ lle t Gedikli Erbaa baıırla
~la:n Anltara'da Mualki Gedik

it 6ıı&ınU: Orta okulunun yalnıı I, 
, 1 ~l d deki eyltllde baıbyaca.lr' 
~ tra 11lı için talebe alına • 

~iıİnintalcbelerfn tilrk ırkından ol
'thı'bf oı:~_•lleainin ltötil ·hal n 
~ı ~'· ııht muayenede 
C~ı e hprlacalc ıeçmo ıma • 
tdikıı l•rttır. 
lijtb~ırlaına orta okullarına a

hı haddi: 
, Orta Sınıf Yaı 

1 14 : 17 
II 15 : 18 

tt, lII 16 ı 19 

tqb 11 •it b olmak. 
it tlcrı11d :7 ve afırlık hadleri as-
0~1~1,nı: 1 ••kert liıeler ve orta 
~~, li 71. ınaddeai özlerine 
tı & ııllld!r. 
btı ~ Okut 
~ 'tııırı un L ımırma istekli o-
o ~tıt 0 

1 ilk okulu bitirmiı ol • 
iJ •r, ı;ı lI. ve III. sınıflara si· 
•tıı~ •nıflara terfi ettiklerine 

~r. ı •en tchadetname eös-

1~ ti •11ı f 
ctd q tabı:, a istekli olursa olsun ild 

~lidcı:ı 1 terkctmiıı olanlar ve &o 
~ 'nı:cya asker! okulardan çı

>ıcli'd zlar. 

t 0'U: Ceıc:1ık11 Erbaı Hazırla • 
t ~t Gtdi~:r tlç ımıfı ile Kınlı: • 
C tıı:rı11'l!ı lı .~azırlama orta oku-
1ıı~11tıı ba 8 İ:oylü iıtekli, Ankara 
"""'l\tl' zırlama orta okulunun I. 

't • e he•esll ochirli istekliler 

~dttı % llıı İtibhrtlan hai:ı lıteklil~r 

1 
C&iııe •ren bulundukları yerın 
ltrıı.~liracaat ederek diier 

"'i ft&ıı -..n.vıe müracaat yollarını 
~~ 01tınur. (24-46) 12449 

~~· ":za •andığı alınacak 
~ ld~ ftJ Satın Alma Komiıyo
,o~~'"''--· 
~ı.; ·'"" b["'1111 edilen fiyatı se
~"""llit zıa n b.ııe aıhiyc eua san-
~. ~li :un -.e hesabına 24/haı:i
~tttj ~lıtı ~ •aat 11 de Ankara
"'t t >le ili a. tna 1{0. da açık ek-

te ~tltnı ~lhucağından 2720 
(~tı~tı ıle birlikte eksilt-

6S?) rnezkılr KO. da bu-
~ {)at·· ı2701 
. ı-,~ \!~ij a.lınaca)t 

ttı s 
~1,,._ •tın Alma Komı'syonun-

~Q ~~ taJı 
ı ... ~o.ooo .nıin edilen fiyatı: 40 
~ lır. p lı:ılo üstlipil pazarlıkla 

ll\ 0ı.._'tat 111Zarl~ğı: 27/6/940 per
ı-;:ııı)"il tlrtrı de.dır. Kati teminatı: 

~ltı~dı ıı:ö~!· evsaf ve niimu-
: (2g~· ~ Vlur. Taliplerin mu
~·. •3) • • Sa. Al. Ko; da bu-

~ IJa..._ 12980 
• l> ""<.lll d'L 

'i.4Jer; S lıdİrilecek 

~1 •tın Alma Komisyonun-
Qtli 

ıı· •ctı:ıı 
t >irıı:}•ıtı.a ~e_ yerilmek üzere 
,aı ~li kurıı .tınJecektir. Beher 
t hilcrııı 2 ~O ilc;et tahmin edil

l(Q t •itte P lıralrk kati temi
~ ~ •rıal?ıbaau.~1~~ cilnü olan 26/ 

C2Q.. 'I. l&t rilnu saat 11 de An-
•118) 111 alma KO. da bu-

~ ~ 12989 

~r~•1t.4,~~e kılıf J alınacak 
8atı A ltt etr 11 ~ıma Ko.: 

:ııı ~t · l>aı~~ kılıtı pazarlıkla sa
t ı:ıuııı 11 dec:ı 1 1k1 : 24. 6. 940 pazar. 
~~~·ı ~· katı teminlltı: 111 

bU1ı,_ ttı Vakrnlsyonda görülür. 
~\t.ı (2~~aları. itte M. M. V. Sa. 

it~ ~I f 12996 
' ı. 'i.4 1 lrJc b 

l?'iJl.ı~ırı ıııttı leı; s e:ı alınacak 
triatll''!"iıllll\ ~ )' tt!ııe •tın Alm.a Ko. : 

~it lttııi bi~iıı edilen fiyatı 39 
~~t "ı 940 lltctre yatak lulıfhğı 
~ t~l~ J.t. ~arteai gilnü saat 
ı.. ~ ı· 'it... • V. satın alına Ko 
"'h •re.ı ... , ıt · 
~~t ı~ qtl ınac~ımdan i!tekli-

lt tliıı ,. ten:ınattarı ile bir-
i' rı. e &aatında mezkllr Ko. 

~d <aooa> 
t)olılc 13003 

~ "e a d · ı- al e Yelik bez 
t~"i •nacak 

Sarın A 
tı, -'tr • ima Komisyonun. 
~~ cı~ 

13026 

Kablo ah nacak 
M. M. V 11kil11ti Satın Alma Komı'syonun

dan: 
Hepıine tahmin edilen fiyatı: 19.000 lira 

olan 150 kilo~trc kablo pazarlıkla satın a
lrnacaktır. Pazarlığı: 24-6-940 paazrtcsi 
(lliiil uat 14 dedir. Kati temin tı: 21150 lira 
olup evsaf ve ıartnamesi komisyonda l'Ö· 
rülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al, Ko, öa bulunmalan. (3021) 

13029 

misyonda görülebiir. (2889) 129()4 

10 Ton zeytin yağı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Jl11rJc11z Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedell 1'i200 lira olan 10 

D • ld' 1 ak ton zeytinyağı askeri fabrikalar umum mU-
erı e ıven a mac dürlUğU merkez satın alma komisyonunca 

M. M. Vtkiltti Satın Alma Komisyonun- 2. 7. 1940 salı ~U ııaat 13 te kapruı zarf. 
dan: la ihale edilecektir. Şartname parasız ola. 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (JSO) - komisyondan verilir. Taliplerin mu-
yüz elli kuruı olan (6.500) altı bin bc.ş yü 7 at teminat olan 390 lirayı havi teklif 

. , lttupllll'ını mezkQr günde 11ant 14 e kadar 
çirt dm eldiven kapalı zarfla münakasaya komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
konmuııtur. İhalesi 8-7-940 pazartesi ıünü 2490 numaralı kanunun " ve 3. maddelerin
aaat 10,30 dır. İlk teminatı (731,25) yedi deki vesalkle komisyoncu olmadıklarına 
yüz otuz bir lira yirmi beı kuruJtur. Ev • ve bu itle alflkadar ttıccardan olduklarına 

dair ticaret odıı.sı vesika.siyle rnezk(lr gUıı 
eal ve tartnamesi M. M. V. satın alma ko - ve saatte komisyona mUracaatıan. 
miayonunda ıörülebilir. İgteklilerin bnu • (2911'i) 12912 
nun emrettiği belgelerle ihale ıaatlnden en alınacak 
aı bir Nat eveline kadar teklif mektupla • 200 Ton meıe kömürü 
nm komisyona vermeleri. (3022) 13030 Askeri Fabriblar Umum Müdür/ütü 

Meritz Satın Alma Komisyonundan: 

Tire çorap alınacak 
M. M. Velcil11ti Satın Alma Komis70nun

dan: 
Beher ~hine tahmin edilen fiyatı (25) 

yirmi bcıı kuruıı olan (12.000) on iki bin 
çift tire çorap açrk ekıiltme suretiyle mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 8-7-940 pazar
tesi cünü IUt on birdedir. İlk teminatı 
(Z25) iki yü:ı yirmi beJ liradır. Evsar ve 
ıartnamesi M. M. V. satm alma komisyo -
mmda görülebilir. İlteıklilerin kanunun em
rettiği belgelerle muayyen vakitt~ komis -
yonda buhımnalan. (30%3) 13031 

Yatak örtüsü alınacak 
M. M. V11iileti Satın Alma Komı'syonım

dan: 
Seherine tahmin edilen fiyatı ('450) dört 

yüz elli kuru1 olan (2.500) iki bin bea yüz 
adet yatak örtüsü kapelı zarfla münakua
ya konmuştur. İhalesi 9.7.940 eah ıünü sa
at 10.30 dır. İlk teminatı: (843,75) sekiz 
yüz kırk üç lira yetmiı beş kuruljtur. Ev • 
sar ve prtnamesi M. M. V. sa.tm alına ko • 
misyonunda ıörWcbilir. İsteklilerin kamı
nun emrettiii belrelerle en aa µıaıe ıaatin
den bir saat eveline kadar tcıldH mektupla
mu komisyona vermeleri. (3024) 13032 

Yüz ba•luau alınacak 
M. M. Vflill~i Satın Alma Komisyonım

'8n: 
Beheri.ne tahmin odilen fiyatı (3.2) otuz 

ilci kuruı olan (12.000) on iki bin adet yüz 
havlusu açık eksiltme ıuretiyle mUnakasa
ya konmuıtur. İhalesi 9-7-940 salı cünü sa
at on birdedir. llk teminata (288) iJd yüz 
seksen ecılci zliradır. Evsaf ve tartnamcsi 
M. M. V. aatm alma komisyonunda ıörüle
bilir. İsteklilerin kanunun emrettiii belge
lerle muayyen ıün ve saatte komieyonda 
bulunmaları. (3025) 13033 

Terlik alına~ 
M. M. Vtlı.lleti Saun Alma Komisyonım. 

fan: 
Beher çiftine tahmlıı odilen fiyatı (200) 

iki yüz lruruı olan (10.800) on bin ıekiz 
yüz çift terlik ka.palı zarfla münakaaaya 
konmuıtur. lhalesi 9-7-940 Nlı ıünü saat 
on dörttür. İlk teminatı (1.620) bin altı yüz 
yirmi liradrr. Evsaf ve 1artnamesi M. M. 
V. aatm alma Ko. nunda ıörülebilir. İstek
lilerin kanunun emrettiği belcelerle en az 
ih&le saatinden bir aaat evcline kadar tek· 
lif mektuplarını komisyona vermeleri. 

(3026) 13034 

Battaniye alınacak 
M. M. VtHl11ti Satın Alma 'Komisy<>nu.n-

lın: 

1 - 5.000 adet battaniye pazarlıkla aatm 
ümacaktır. Muhammen bodcli 47.500 lira 
olup kati teminat mikdan 7125 liradır. 

Pazarlığı 29-6-940 cumartesi cünii saat 10 
ıa hava satm alma komisyonunda yapıla • 
•.aktır. İdart tartııaıne evsaf ve niimunesi 
der rUn öileden sonra 23.s kuruş mukabi -
/inde komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
nuayyen cün ve aaattc kati teminat ve ka
nuni bclıelcriylc komiıyonda bulun.malan. 
(3057) 13044 

M. M. V. Hava Müıteıarlığı 

1000 kilo kalay alınacak 
M. M. VeUletı' Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Bin (1000) kilo kalay pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 4200 
Ura olup kati teminat mikdarı (638) lira. 
dır. Pazarlığı 28. 6. 940 cuma. gUnU saat 
11 de ha.va. sa.tın alma komisyonunda yapıla 
caktır. lda.rl ııartname, ve numunesi her 
gtln öğleden ııonra. komisyonda g!Srllleblllr. 
İsteklilerin muayyen gün ve 11aatte katı te
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (3061) 13045 

5 adet etüv alınacak 
M. M. Velcileti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
ı - Verilen !lyat haddi lA.yık glSrUlme-

Tahmin edilen bedeli (12.000) lira olan 
200 ton meıe kömliril askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko. 
miayonunca 2/71940 sah günü aaat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olııra.k komiıyondan verilir. Talip. 
lerin muvakkat teminat olen (900) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 15 ~c kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki veaaiklc komisyoncu 
olmadıklarına ve bu itle allkadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesika. 
siyle mezkilr ailn ve saatte komisyona mil-
racaatlan. (2924) 12917 

Nakliyat yaptırılacak 
Kınkkale'de ,artnameaine ıöre mukavele
nin fmıuı urihlnden itibaren 31-5-941 ta

rihine kadar 10.000 ili 15.000 ton ea:ra 
naklettirilecek 

Asl:er1 Fabrihlar Umum Müdürlillü 
M11rlcttz Satın Alma Komisyonundan : 

Beher tonuna 85 kurut bedel tahmin edi
len yukarda yazılı J1.8kliyat Askeri Fabri
kalar Umum Mildürlüğii merkez satın al -
ma komisyonunca 4-7-1940 peqembc ıünü 
saat 15 tc kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve • 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(956) lira (25) kuruıu havi teklif mektup.. 
!arını mezkOr fiindo aaat 14 de kadar Jco -
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki v~ 
saikle mezknr giln ve aaatte komisyona m(l. 

racaatlarr. (2947) 12951 

Beher topu 20 metre murabb&ı aathmd& ve 
38 • 40 lı::ilo afırlıifmda niimuneleri evgaf~ 
da 600 top Roberoit Ue beher .-nd.rkta 2 
teneke olmak üzere aınbalaJlı 5000 kilo 
Roberoit macwıu 

Asbrl Fabrilcalar Umum Müdürlülü 
Mtrlcn Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (13.200) lira olan 
yukarda yazıh"600 top roberoit ile 5000 kilo 
roberoit macunu Asker! fabrikalar umum 
müıdürlüıü morke.% aatın alma komisyonun· 
ca S-7-1940 cuma günU saat 16 da kapalı 

zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (990) lirayı havi tek • 
lif mektuplarm.ı mezkQr ründe saat 15 se 
kadar komisyona venneleri n l«mdilerinln 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vcsaikle komisyoncu olmadı1da -
rma ve bu itle allkadar tUccaroan oldulcla
nna dair ticaret odası vesikasiyle mez:ldlr 
gün ve eaatte komiıyona müraca.atlan. 
(2991) 12991 

Müteahhit nam ve hesabına 
118673 kilo elektrolit bakır 

·alınacak 
Asi.eri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

M erJı:e2 Satııı Alma Komiıyonu.ndaıı : 

Tahmin edilen bedeli (83071,10) lira o -
lan 118673 kilo elektrolit bakır müteahhit 
nam ve hesabına Askeri fabrikalar umum 
müdürlüiü merkez aatm alma komiıyonun
ca 1-8-940 pcqembe rünü saat 14 te kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 
16 kuruı mukabilinde komiıyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 5403 li
ra 56 kuruıu havi teklif mektuplarını mez -
kOr gilnde saat 13 c kadar komisyona ver • 
melcri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka.
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaiklc ko • 
misyoncu olmadıklanna ve bu iılc alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası v&o 
ıikaaiyle mczkUr g{ln ve saatte komisyona 
müracaatları. (2894) 12943 

200.()()() metre torbalık bez 
alınacak 

Aslctri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

kez satın alma lComisyonunca 3.7.1940 çar
ıamba gilnü saat 15 de ICapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname 1 lira 62 kuruı mu -
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat temi t oü.n 2430 ireyı havi 
teklif mektuplarını mczlı:Qr gilndc saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve kendile -
rlnin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vcuiklc komisyoncu olma
dıklarmn ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikaııiylc 

mezkQr ı;:ün ve saatte komiıyona müraca -
atları. (293 l) 12945 

Muhtelif civata ve somunlarla 
çarrk ve kapak zincirlerinden 

ibaret 14 kalem malzeme 
alınacak 

AJlceri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satm Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedell (l'i922) lira (:50) 

kuruş olan muhtelif cıvata ve somunlarla 
çarık ve kapak zincirlerinden ibaret H ka· 
lem malzeme askeri fabrika.Jar umum mU
dUr!UğU merkez ııa.tın alma komisyonunca 
7. 8. 1940 çarşamba gUnU saat l5 te kapalı 
zartıa ihale edilecektir. Şartname para.sız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (444) lira (19) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezk(lr 
ırl.ınde sat 14 e kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddclerind~kl vesaikle ko • 
rnlsyoncu olmadıklarına ve bu işle alflka
dar tnccardnn olduklarına dair ticaret o
dası veslkaslyle mezkür gtln vesaatte ko· 
ınlsyona müracaaunrı. (S047) 13042 

1 O Ton parafin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MüdürlUfü 

Merlc.n Satın Alma Komisyonu"m:lıa -: 
Tahmin edilen bedeli (6000) lira. olan 

10 ton parafin askeri !abrlkalar umum mll
dürlUğil merkez satın alma komisyonunca 
8. 7. 1940 pl\7.artesl gllnll saat 16 da kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan <450) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkQr günde saat 1~ 
§e kadar komi1'yona. vermeleri ve kendile· 
rlnln de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad· 
delerlndekl vesalkle komisyoncu olmadık
larına. ve bu işle a.ldkııdar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası veslkaslyle 
mezk(lr glln ve saatte komisyona mllraca-
aUarı. (3048) 13043 

Kazma ve kürek alınacalC 
Anlara Valiliğinden : 
Nafıa dairesi için alınacak olan (1450) 

kazına ve (2000) çelik kürek mübayaa işi 

4-7-940 pcr,embc cünü saat 15 bu_çukta i
halesi yapı1ma.k üzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Kealf bedeli (3430) lra munkkat temi
natı (257) lira (25) kuruştur. İsteklilerin 
teminat mektup veya makbuz, tfca.rct oda
sı veııllcalariyle birlikte ıözü ıec;cn cün ve 
saatte daim! erıcümeae rclmcleri. 

Buna ait keşif ve fol.rtnameyi her ıü.n 

nafıa miidürlüğündc ıörcbilccekleri. 
(2928) 12919 

Benzin ve mazot alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Keolf bedeli (9375 l lira (295) santimden 

ibaret bulunan (2000) teneke benzin ve 
(100) teneke mazot mUba.yaa iııl 4.7.1940 
per§embe gUnO saat on be;, butukta ihalesi 
yapılmak Uzcrc kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu§tur. İııteklllerln teklif mektupla
n (703) lira OM kuruşluk muvakkat te • 
mlnat mektup veya makbuzu, ticaret odası 
veslkaslyle birlikte sözü geçen günde sa
at H buçğa. kadar da.imi encUmen reisliği· 
ne verilmem l!zımdır. 

İateklllerln keıııf ve uartna.meyt her gUn 
natıa mUdilrlUğünde görebilecektir. 

(2929) 12920 

Boya ve temizlik malzemesi 
almacak 

Ankara Valiliğinden : 
Muhammen bedeli 8i3 lira 34 kuruş

tan ibaret bulunan muhtelif bOya ve 
temizlik malzemesi alınacağından her 
giin Stadyum müdürlUğünde şartna • 
meaini görebilirler. 

27. 6. 940 perşembe gilnü saat 15,30 
da ihalesi yapılacağından taliplerin 
vil!yet daimt encümcnir.e müracaat • 
lan. (3033) 13021 

ENSTiTÜLER 

Alakadarlara 
Ankara lsmetpa~ Kız Enstitüsü 

MOdürJüğün.den : 
1936 senesinde kooperatifimize his

sedar olarak kaydolunanlar eski his
se aenetlerinin bu kere bastırdığımız 
yeni hisse senetleriyle değiştirmek U
zcre il~n tarihinden itibaren 25 hazi
ran 1940 salı gününe kadar okulumu
za müracaat etmeleri cira olunur. 

(2926) 12939 

P. T. T. ve TELEFON Md· 

Memur alrnacak 
Adare P. T. T. Uınıııni M•ılıırliiiiııdn : 
14-r .. iu JÜffk. lise n ortA obl •enıtlarm• 

daa •Ü1alıalıa ile __ , almacaktlJ'. 

Ba IDÜaabalıalu ittidlı içiıı ar111acalı Tesilıala. 
rm ııeYi Ye ma•ireti ••r •'İll~tia P. T. T. melim: 
müı!ıirliılılerinden ôirenilir. 

l•tilı.anlara •İlaret merkezlerinde, orta okul -· 
zıudarı içia 3 IHumı.z 940 çarpmba, lise mezunla· 
n içDı S temmaz 940 aıma n yiihelı okaJ -zu. 
!arı İçia 1 temmuz 940 paurtesi ıiiıılni aul lam 
(t) da bıılaaacaktır 

Taliplerin nraln °mlislıiteleriai ıımamlayıp Tili· 
rat P. T. T. ııııliifiirliiklerU.. • acutla iıim n 
adreslerini lıaydtttirıaeleri Iünıııw illa olaııar. 

(2670) 12671 

lıı "lt~t\ıttllhıııtn edilen fiyatı 114 
'lt~ı· re 'td S&dırlık bez evıdmda 
\ •ltrı- 'elik be 
~ ll~tt "' 1710 . z satın all.Dflca-
bt,' ltııı: t~lif lıralık ilk teminat
'"'''% >ıp1fa ın~uplarıN kapalı 

dlğlnden 15 adet 11eyyar etUv yeniden pa
,zarlıkla satın alınaca.ktır. Muhammen be
deli 11.760 lira olup kaU teminat mlkdan 
ı 763 liradır. Pazarlığı 8. 7. 940 c;arııamba 
gUnU aaat 11 de havı:ı. satın alma komisyo
nunda yap,lacaktır. İdari ve fenni ııartna
me her gün öğleden 11onra mezkdr komis· 
yonda görllleblllr. isteklilerin muayyen 
gUn ve 11aatte katı temlna.t ve kanunt bel· 
geleriyle komi11yonda bulunmalnn. 

Tahmin edilen bedeli (80.000) ıtra olan 
200000 metre torbalık bez Mkerl !abı1ka· 
lar umum mUdUrlUğtl merkez sabn alma 
komisyonunca 8. 7. 1940 pazartesi gUnU 
saa.t 115 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şarttıa.me (0 lira mukabilinde komlııyon
da.n verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (52:50) Hrayı havi teklif mektuplannı 
mezkür günde ııaa.t 14 e kadar komisyon& 
vermeleri ve kendlleri'lln de 2490 numara· 
h ~anunım 2 ve 8. maddelerlndeld vesalkle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alA.· 
kadar tUccllJ'dan olduklarına dair ticaret 
odası vealka.'llyle Mezk(lr glln ve saatte 
komisyona mUrr.caaUan. (2963) 13023 

1 adet buhar kazanı ile 1 
adet Turbo. Generatör alınacak 

AsbrI Fabrilı.alar Umum Müdürlülü 
Mulr.11z Sıtrn Alma Komisyonundan : 

• Ka,ar peynir alınacak 
Anlı:ara Levazım Amı'rlili Satın Alma 

Komisyonundan: 

~t ttt tUııu caır oları 11-temmuz 
'tlillc it la.at 11 den behema • 

lto. ~•dar Ankara'da M. M. 
Vermeleri. (3001) 

13025 

(3064) 13041 

Zayi - Ankara Belediyesinden aldıcım 

2025 numaralı kamyon pllkaamı kaybettim. 
Yenisini alacairmdan eskisinin hükmil ol -
madıiı ilin olunv. Ali Kuru 

Şartnamcıtndc dcğiıiklik yapılan ve tah
min edilen bedeli (32.400) lira olan 1 adet 
buhar kaza.nı u~ 1 adet Turbo . Generatör 
ARert Fabrikalar 'Umam MIM:lürJUfti mc-

1 - 3600 kilo kaşar peynirinin ~ık ek· 
:ıılltmesı 8. 7. 940 11aat l~ te .Ankara Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 2520 )Ira ilk te
minatı 189 lira.dır. ı,artnam 111 komisyonda 
görüıur. Kanunl vesika ve temlnaUa belli 
vakitte koriıl.eyor:ıcıa buluntilmuı. 

(8069) l!Od 

,-7-

Esnafın n '\zarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden · 

Pazarllkaız aatq mec.buriyetine dair kanun ahkamına ay
kırı hareket fiillerinin tekerrürü tesbit edilen aşağıda ad -
resleri yazılı dükkanlar cezaen kapatdnuıtır. 

1- Y eniıehir Emciler caddesinde 18 numaralı ve Hik -
met Balkaner'e ait ( Balkan ) bakkaliyes.i 24 saat müd -
detle, 
2- Adliye sa.rayı caddeşinde 8 numaralı ve İsrail Biça

ços' a ait kumaşçı mağazası 24 saat müddetle. 
3---.... Tabakhane caddesinde 79 numaralı ve Ali Gülşen'e 

ait bakkal dükkanı 24 saat müddetle. "3034 ,, 13035 

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

kıtaat ilanları 

Sıgır eti alınacak 
Erzıncan Tümen Satın Almı Ko. dın: 

1 - Askeri ihtiyacı için 220.000 kilo 111-
ğır etinin kapalı zarfla eksiltmesi 28.6.940 
cuma gUnU aant 15 te Er7.lncanda tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 44.000 Ura olup 
ilk temlnat1 3300 liradır. Şartnamesi komlıı 
yonda görUIUr. Teklif mektuplarının ek· 
ııiltıne ııaııtlnden bir saat cvel komisyona. 
verilmesi. (2716) 12713 

Sade yağı ah nacak 
K1tlı.larel1 Tüm11n Satın Alma Komı'syo

nundan : 
Kırklareli tümen birliklerinin 941'1 mali 

yılı .sade yağı ihtiyacı 72 ton kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmu$tur. Muhammen tuta· 
rı. 92160 liradır. İlk teminatı 5030 liradır. 
İhalesi 2616/ 940 çarljamba. glinü saat 18 de 
Kırklareli tümen satm alma komisyonu bi-
nasında fapılacaktır. Taliplerin muayyen 
gUn ve eaatlnden bir aaat eveline kadar a
lım satım ihale kanununun 2 ve 3 maddele
rindeki istenilen vesikalarlyle teklif mek -
tuplarını ve ilk teminatlarını birlikte ıözü 
ıcçen komisyona teslim etmeleri lazımdır. 
Postadaki ıccikmeler kabul değildir. Evsaf 
ve ıcrait her rUn mczkllr komisyonda &'5rü-
lebilir. (2739) 12727 

Odun alınacak 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
ı - Askeri ihtiyacı için Bayburt teslim 

prtiyle 1.000.000 kilo odunun kapalı zarfla 
eksiltmesi 8-7-940 paıartesi cünü saat 15 
de Erzincan askeri aatm alına komiıyonun
da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 17500 lira olup 
ilk teminatı 1312 lira 50 lnıruetur. 

3 - Şartnamesi her rUn komisyonda rö
rülel Uir. 

4 - Teklif mcktuplarmm eksiltme saa -
tinden bir aaat evet komi11yona verllmeal. 

(2944) 12943 

Sığır eti alınacak 
Kırlr.lar11/i Tümtrı Satın .Cima Komisyo

nundan : 

Kırklareli tllmeninin 1940 malt yılı ıığır 
eti ihtiyacı S00.000 kilodUt". Mulwnmcn fi
yatı 190.000 liradır. Teminatı 10750 liradır. 
İhalesi 26. baz. 940 çarııamba günil u.at 17 
de Kırkla.reli tümrn satın alına komlsyo • 
nu binasında kapalı aad usuliyle :rapı -
lacaktır. Taliplerin 2490 sayılı ka • 
nunun 2 ve 3 maddelerinde btcnilea 
vesikalarla birlikte teklif mektuplarını iha. 
le ıaatinden bir ıaat evetine kadar ıörli gc· 
çcn tlime:n aatm alma komiıyonwı.a verme
leri lbımdır. Postanedeki gecikmeler ka • 
bul değildir. Şerait ve evsafı her gün Kırk
lareli tümen satm alma komisyonunda gö • 
reblllrler. (2740) 12728 

Koyun eti alınacak 
Kırllareli Tümen Satırı Alma Komiıyo

nundın : 

Kırklareli askcrt hastanesinin 940 malt 
yılı için 40.000 kilo koyun eti kapalı ı:ad 
usuliylc eksiltmeye konulmuıtur. İhalesi 
29. ha:ı:.940 cumarteşi günü saat 11,30 da 
Kırklareli tümen satm alma komisyonun • 
da yapılacaktır. Muhammen tutarı 21600 
liradır. İlk teminatı 1620 liradır. Şart ve 
evsafı her gün komisy....nda görülebilir. Ta
liplerin 2490 uyılı kanunun 2 ve 3 madde· 
sindeki vesikalar ile birlikte muayyen rün· 
de ihale saatinden bir saat cveline kadar 
teklif mektuplarını sözü geçen komisyona 
vermeleri. Postanedeki gecikmeler kabul e-
dilmez. (2741) 12729 

Buğday krrdırılacak 
1 - Sıvaıı garnizonunun uartnamesl mu

cibince 1800 ton buğdayın kırdırılması ka· 
palı za.rfia ek8iltmeye konıılmuııtur. 

2 -- Muha.mmen bedeli 32400 lira ;e mu
vakkat teminatı da 2480 llradır. 

3 - İhale ~ temmuz 940 cuma gUnü aa
at 1~ le tüm komutanlık binasındaki ko. 
misyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi komisyonda me'fcut olup 
her gUn görülebilir. 

5 - İsteklilerin belli gUn ve saatte ka
palı zarflarını kanunun tarifatı dalreıılnde 
haarlıyarak ihale saatinden bir sa.at evel 
komisyona vermiş bulunmaları lAzımdır. 
Postada gecikmeler mAzeret kabul etmez. 

(29,6) 12950 

Sığır eti alınacak 
Tüm. K. /ılı. Satın Alma Ko. dan: 

1 - Sıva.ıı garnizonu 180 ton .t11ğ'ır eti 
kapalı zartla ekailtmeye konulmu~tur. 

Sığır eti 

2 - İhale 9. 7. 940 salı gUnU sıı.ıı.t 15 te 
TUm K. lık binasındaki komisyonda yapı
lacaktır. 

3 - Muhammen bedel 36666 lira ve mu
vakkat teminatı do. 2750 lira olup ıartna.
mesi komisyonda her gtln gllrlllebllir . 

4 - lstcklllcr belli g{ln ve saatte ka. 
Palı zarflarını kanunun t.arltatı dairesinde 
hazırlıyarak lhnle saatinden bir saat evel 
komisyona vennl§ bulunacaklardır. Po. 
tada gecikmeler mazeret kabul etmez:. 

(8040) 18088 

Et alınacak 
Aydın Askeri Satın Alma Komisyonun

dan: 
Aydın birliğinin senelik ihtiyacı için 

90000 kilo sığır veya keçi veya koyun eti 
kapalı zarflo. eksiltmeye konulmuııtur. 
Hangisi ucuz olursa o cins etin ihalesi ya,.. 
pılacaktır. Bıı Uç cins ete her talip tara.
tından bir ıı;arf içerlBlnde olmak üzer her 
UçUne de a;>TI ayn fiyat tekli! edlleblllr. 
İhale 9 temmuz 1940 salı gf.lnU sa.at ıı de 
Aydında askeri sa.tın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Sığır etinin muhammen be. 
d"'l :::ısoo lira ve ilk teminatı 1687 lira 50 
kuruştur. 

Keçi etinin muhammen bedeli 22500 11· 
ra ve ilk teminab 1687 Ura 50 ~tur. 
Koyun etinin muhammen bedeli 86000 11· 
ra ve ilk teminatı 2~8 liradır. Şartnamesi 
Aydın 88kerl satın alma komisyonu ile 
Ankara ve l11tanbul Lv. Amirlikleri aatın 
alma komisyonlarında. görülebilir. Talip • 
le.rin teklif mektuplarını ka.nunl veslkala.
rfyle birlikte komisyona vermeleri. 

(3044) 13039 

Kunı ot alınacak 
Edirnt Asi.eri Satın Alma Komisyo

nundan: 
l - Edlrnedeki birlikler ha.yva.natınıa 

eenellk ihtiyacı olan lki milyon kilo kuru 
ot kapalı zar! uauliyle lhalcal S. 7. 1940 
puartest günü 88.a.t 1:5 te yapilacaktır. 

2 - Tahmin fiyatı 110.000 lira ilk temi
natı 6200 liradır. 

3 - Evsaf ve ıerattlni g~rmek l11tlycn
ler her gUıı I§ saatle.rinde isteklilerin da 
belli gUn ve ııaatte resmi vesaik ve temi
nnUannı ihaleden bir sna.t evel Mnayi kıo
lasındo.kl satm alma komisyonuna. verme-
le.rl. (8041) 18040 

Y oğıırıt alınacak 
1stınbu1 Lnazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan : 
117550 kilo yoğurt alınacaktır. Kapa]J 

-rfla eksiltmesi 1-7-940 pazartesi günü sa.. 
at 15 de Tophanede lstanbul Lv. lmirlifi 
aatuı alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 23510 lira ilk teminatı 8763 lira 
25 ikuruştur. Şa.rtn:uncsi komisyonda görii
lilr. İsteklileri rı!canunt vesilcalo.riylc be~ 
ber teklif mektuplarını eksiltme ea.atind~ 
bir saat evet komiS)'ona vermeleri. (3038) • 

1S037 

Sığrr eti alınacak 
Tdirdalı Tümen Satın Alma Komis709 

nundan : 

1 - Süloğlwıda tlimen birlikleri ihtiya • 
er için 40 ton ıığır eti pazarlıkla satın alı • 
nacaktır. 

Muhammen fiyatı 32 ku~tur. Pazarlı· 
tr 27-6-~40 perşembe günü saat 11 ek Tc -
kirdağmda tümen satm alına komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her cün komil)'Onda gö-
rülebilir. (3037) 13036 

Et ahancak 
Aydın Asktrl Satın Alma Komisyonu• 

dan: 

KU§ada&ı blrllğlnln senelik ihtiyacı için 
36000 kilo sığır veya. keçt veya koyun eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulm\litur. 
Hangisi ucuz o1Ul'8a o cins etin ihalesi ya
pılacaktır. Bu Uc;: cins ete her talip tara· 
tından bir zart ic;:e.rlslnde olmak üzere her 
üı;Une de ayn ayrı fiyat teklif edilebilir. 
İhale 9. 7. 940 salı gUnU saat 15 te Aydın• 
da askerl satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 9360 11 • 
radır. Kec;:I etinin muhammen bedeli 0000 
liradır. Ve koyun etinin muhammen bede
li 14400 liradır. SıAır etinin ilk teminatı 
702 lira keçi etinin ilk teminatı 67~ ve 
koyun eUnln ilk teminatı 1080 liradır. 

(3043) 13041 

iKTiSAT VEKALETi 

Bir daktilo alınacak 
lktısat Vek§Jctinden : 

Maadin Umum müdürlüğünde mün
hal bulunan 65 lira ücretli daktilolu
ğa müsabaka ile münasibi alınacal."'tır. 

Müsabaka 26. 6. 940 tarihinde yapı· 
lacaktır. Taliplerin evrakı müsbitele
riyle mczkfır umum müdürlüğe müra-
caatları. (3072) 13051 

ah nacak 
Nildt Tüm Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu 

Sığır eti 123000 
llıaleniD ıekll 

M. bedeli İlk teminatı İhale günU 

27060 Lr. 2029 Lr. 00 Kr. 10. 7. 940 Ç&r§. 
lh&lenf.n yeri 

ııs.ııti 

16 da 

kapalı zait Niğde 'I'Um; satın alına komisyonu 
l - 1ıtekllleri ıartnameyi her :ııa.man komisyonda okuyabilir ve para.sız olarak 

alabilirler. 
2 - Taliplerin ilk ~mlnaUarı ve ukll f mektuplan ile ihale saatinden bir sat 

evel NIJde tUmen aatın alma konılayoıı bqkanl.ığına mllrncaaUan lüımdır. 
lAMll\ 13028 
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SÜMER BANK 

Yerli mallar pazarları 
Müessesesinden: 

Nazilli basma fabrikası mamulatı satış ilônı : 
Manifatura ticaretiyle meşgul bulunduklarını mahalli vilayet Ticaret Odalarından alacaklan vesika

larla ispat eden tüccar ve esnafa aşağıda yazılı Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Merkez, Büro ve Şube
lerinden ya bizzat veya tahriren müracaat edenlere satıı yapılacaktır. 

Satıı mmtakalan taksimatı atağıda gösterilmiştir : 

ı - !sfanbul, Marmara havzası, Çoruh Vilayetine kadar Karadeniz ıevabilindeld villyetler tüccarları: 

İstanbul' daki merkezimize : 
2 - Ankara, İzmir, Adana ve Mersin Vilayetleri tüccarları: 

MEZKOR VILA YETLERDE BULUNAN ŞUBELERiMiZE • 
3 - Yukarda yazılı viliyetlerden gayri mahallerdeki Tüccarlar: 

NAZiLLi F ABRlKASI NEZDNDEKt SATIŞ BÜROMUZA 
müracaat edeceklerdir. 

4 - Nazilli Satış Büromuza yapılacak siparişler !ş Bankası vasıtasiyle tediye ,artlı olarak da 
rilebilir. 
Alakadarlar Müessesemiz Merkeziyle Büro şubelerine ya bizzat gelmek veya mektupla müracaat 

etmek suretiyle matbu şerait ve sipariş teklif varaka }arımızı talep edebilecekleri gibi aynı tekilde ıiparit
lerini de yapabilirler. 

Mallann fabrikada sandıkla teslim metre fiyatı ıunlardır : 

CiNSi: FIYATI: 

Yazlık basma 
Hafif zeminli basma 
Gömleklik ve pijamahk basma 
Hasse tip 22 
Hane tip 24 

29,20 Kr. 
30,20 " 

t 36,25 " 
29,20 " 
33,20 " 

ULUS 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. - -- -E Su tesisatı ilônı E - -- -- -: Türkiye Demir ve Çelik : 
: Fabrikalan Müeaseseai Mü-= 
§ dürlüğünden: § 
: 1 - Türkiye Demir ve Çelik : 
: Fabrikaları Müesseseıi tehir su : 
: tesisatı, deposu, ve pompa binası : 
: vahidi fiyat esas~yle ve kapalı zarf: 
: usuliyle eksiltmeye konmuştur. : 
: 2 - İşbu inşaatın muhammen : 
E keşif bedeli 40,224.75 liradır. : 
: Eksiltme evrakı 2.50 lira muka : 
: bilinde Ankarad1 Sümer Bank : 
: Muamelat Şubesinden, lstanbuldaE 
: Sümer Bank Şubesinden ve Kara E 
: bükte Türkiye Demir ve Çelik E 
: Fabrikaları Müessesesinden alı - : - -: nabilir. 
E 4 - Eksiltme 24.6.1940 pazar- E 
: tesi günü saat 15 te Karabükte E 
: Türkiye Demir ve Çelik Fabrika-: 
: lan Müessesesinr~e yapılacaktır. : 
: 5 - İstekliler teklif evrakı : 
E meyanına ~imdiye kadar yapmış : 
: oldukları bu kabı! işlere, bunlarınE 
: bedellerine, hangi Bankalarla mu-: 
: amelede bulunduklarına, Ticaret E 
: Odasında kayıtlı olduklarına da- : 
: ir vesikalarını krıvacaklardır. : 
: İstekli kendisi yüksek mühen- : 
: dis olmadığı takdirde, teklif ev- : 
: rakı meyanına inşaatın fenni ci- : 
: betlerini deruhte ettiğine dair : 
: bir yüksek müheııdisin imzalı te- E 
: ahhütnamesi bulunacaktır. E 
: İstekli teklif eVl akı meyanın- : 
: da fenni teşkilatının kimlerden : 
E ibaret olduğunu da ayrıca işaret : 
E ve tasrih edecek~ir. E 
E 6 -Muavakkat teminat mik- E 
: tarı 3,025 - liradır 

E 7 - Teklif mektuplarını havi E 
: zarflar kapalı olarak ihale günü E 
: saat 14 e kadar Karabükte Tür- : 
E kiye Demir ve Çelik Fabrikaları E 

.ıl l llll l lll l l l il l l lll l l l il l l lll l l lll llllll lll 1111111111111111111111111111111111111111 lllll lll l l l llll lll l lllll lll l llll il llll il h. E Müessesesi Muamelat Şubesine E 

= o T E L T o K A T L 1 y A N T A R A B y A = = makbuz mukabilinde teslim edi- = - - : lecektir. Posta ile gönderilen : = : E tekliflerin nihavct ihale saatin- E 
: A Ç 1 L M I Ş T 1 R E E den bir sat eveline kadar gelmiş E 
: : E ve zarfların kanuni şekilde kapa- E 
- H f ı d ESTRA f d Mu·· zı· K DANS = = tılmış olması lazımdır. Postada = = er gün evka a e ORK tara ın an ve : : vaki olabilecek gecikmeıerden : 
~ı 111111111111111111111111111 Pansion komple : 450 kuruştan b~la.r. 1111111111111111111111111111; § dolayı Müessese mesuliyet kabul ~ 

: edemez. : 
.:!JlllllllllJlllllllllllllllllf lfllllfllf lllllf lllllllllllJlllllflllfllflllf fllll!:. Zayi - Ankara Belediyesinden aldığım E 8 - Bu inşaatı Müessese ta- E 

2845 nurnaa.rh bisiklet pllkasını kaybettim. : !iplerden dilediğine vermek ve- : ---- T Ü R K İ Y E- C Ü M H U R 1 Y ET 1 =: Yenisini alacaiımdan eakiıinin hükmü ol - - yahut münakasayı hükümsüz say-= =: . :: madıfı 11in oıunur. Hüseyin Morah : makta tamamen serbesttir. 2320 : 

= Z ı• R A A T B A N K A S 1 § Zayi - Vakıflar umum müdürlüğü vez. ';llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr = = nesinden almakta olduiumuz maa~larımıza 
- KURULUŞ TARiHİ: 1888 = mevzu tatbik mühürlerimizi zayi "ettik. Bu = mühürlerimizin hükmü olmadığı ilin otu. 

~ Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası -----
nur. 

Blll kazuı Hacı İuet aımii inıa -
mı Mustafa Toker, müezzini Yahya 

Bir memur alınacak 
AMORTiSMAN SANDI

GINDAN : 
-
-------------------
---------------------------------

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 
ikramiye veriyor 

lira 

-
Demirhan. 2473 ----= Zayi - M. M. Vekileti daire mtidürlü . = tünden aldıiım 5-11-929 tarihli askerlik · 

E: ten terhis tnkeremi kaybettim. Yenjıini 
alacaıiımdan eskisinin hükmü yoktur. 

- Turhan oilu 322 doğumlu Vehbi Erturan --

1 - Sandığımız Muhasebe iş
lerinde ça· -~ırılmr k üzere Yük
sek Ticaret•mektebi veya Tica
ret Lisesi mezunu Muhasebe iş
lerine vakıf bir Bayan memura 
ihtiyaç vardır. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. 2 - Talipler arasında seçim -- = Satılık otomobı.ller : ic;in bir müsabaka ve ehliyet im-= : : tihanın yapılacaktır. 
= E : 3 - Tayi:l edilcek memura 
E: : Türkiye Cümhuriyeti Zi- : tahsil derecesine ve diğer yer-
E: : raat Bankası Merkez Müdür- E lerde çalışmışsa hizmet müdde· = : lüğünden : : tine göre 3659 numaralı kanun 
E: : _ hükümleri dahilinde ücret veri-= : Muhammen kıymeti (1500) li- : lecektir. =: E ra olan 37 modeli Krayıler Em E: 4 - İsteklilerin 30 haziran =: E peryal ve muhammen kıymeti E 1940 akşamına kadar Ankarada =: E (750) lira olan 37 modeli Ford : Türkiye Cümhuriyet Merkez = : marka Dekapotabl binek otomo- : Bankası binasında Sandık idare-
- 1 E billeri aıağıda yazılı ıartlar dai- E sine yazı ile veya bizzat müra-= E resinde peşin para ile satılacak- : cat eylemeli lazımdır. 

: tır. : 5 - İmtihan günü ayrıca bil-

---

----Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında =: E 1 - SatıJ 26.6.940 çarıamba günü: dirilecektir. 2436 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağı · =: 
=: daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: =: 

: saat onbeşte Bankamız Merkez - ..._~---••••••••-'' 
: Müdürlüğünde açık arttırma ile E ---------------
: yapılacaktır. : 
: 2 _ Taliplerin müzayedeye : Zayi - Ankara belediyesinden aldıiım = 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira =: = 4 " 500 " 2.000 " -------------

4 " 
40 " 

100 " 
120 .. 
160 .. 

250 
100 
50 
40 
20 

" 
t.000 " 

" 
4.000 " 

" 
5.000 .. 

,. 4.800 " 
" 

3.200 
" 

-------------------E: Kur'alar ıenede 4 defa. l Eylül, l BirincikAnun, 1 Mart w =: 
- 1 Haziran tarihinde çekilecektir. E: 
:= DlKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li- 5 = radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 E: 
:= fazli!sivle verilecektir. E: 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

E iştiraki için 25.6.940 ıalı günü E ı80 numaralı arabacılık ehliyetimi ve ara
= akşamına kadar otomobillerin mu-: ba. kaıanç karnesi ile Cebeci hastanesinden 

aldığım askerlikten ihraç ve11ikamı kaybet= hammen kıymetlerinin % 7,5 bu- : itm. YcnlJcrfui alacağımdan eskilerinin 
:E çuğu niıbetinde pey akçelerini E hlikmü yoktur. 
: Bankamız veznesine yatırmaları : Musa oflu 328 doğumlu Feyzullah Errin 
E lazımdır. :E -------------
: Daha fazla mah'lmat almak ve mü E 
E zayede kaimeıindeki prtları ve o : 
E tomobilleri görmek iıtiyenlerin E 
: tatil günü hariç her gün saat do- : 
: kuzdan on ikiye kadar Merkez : 
: Müdürlüğü Muhasebeıine mü- : 
E racaat etmeleri ilan olunur. 2301 : - -.,11111111111111111111111111111111111111~ 

Dekoratörlerin nazarı dikkatine : 
ULUS - 21 inci yıl. - No. 6783 

İmtiyaz sahibi . 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Mllesııese MUdUrü: Na.şlt ULUG 
İzmir sergisinde)ci Sümer Bank paviyonunda mevcut Dekorasyon, tadil olunacaktır. Bu huıuıta ica

beden plan ve resmi hazırlamak istiyen mütehassısların İstanbul'da Birinci Vakıf Hanında uma katta 
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları müessesesi Mil düriyetine müracaatları. 6174 ULUS Basımevi ANKARA 

Baş makinist ve santr 
makinisti aranıyor 

Toprak mahsulleri ofisinden: 
Silolanmızda çalıftırılmak üzere imtihanla bir s.f 

niat ve Santral Makinisti alınacaktır. 
Verilecek aylık ücret 100 - 80 liradır. lsteklilerrn 

evraki müsbiteleriyle 27 6.1 940 tarihine kadar tahri~ 
bizzat Ofisin Teknik Büro Reisliğine müracaatlan itil' 
nur. (2941) 12947 

KOK FİATLARI 
Eti Bank Ere~li Kömür l,letmeleri Müessese5inden 

2112889 No.lu Heyeti Vekile karariyle tasdik edilen 5 No.lU 1' 
yon Heyeti kararı mucibince kok kömürü işlerinin tanzimi srıil et 
tevdi edilmiş olduğundan, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirl. 
bit edilen satış fiyatlariyle umumi satış şeraiti aşağıda bildirilfll

1 

ı - F!ATLAR (Karabük gazhane sömikok için aynı fiyııt 
a) ANKARA 
- Asgari bir vagon, hamule senedi üzerindeki D. D. Yolları tart" 

sı mucibince olmak üzere müessesemizirı veya müessesemiz t" 
raitinde çalışacak olup Belediyece gösterilecek tali depoJartll 
satış fiyatı r 

- Müessesemizin merkezi depolariyle yukarda tavzih edilen ıeıd 
deki tali depolarda müşterinin vesaitine teslim satış fiyatı (ga" 
hane deposu merkezi depomuz mahiyetindedir.) 

b) İSTANBUL 
- Müessesemizin ve yine müessesemiz şeraitinde çalışacak ol~ 

keza belediyece gösterilecek tali depo sahiplerinin depoların 
ve gazhanelerde müşterinin vesaitine teslim 

c) !ZMİR • . 
- AJsancak'da Belediye gazhanesinde müşterinin vcsaitine tesl~ 

(İzmir kok satış işleri İzmir Belediyesine verilmiştir). 
d) Diğer şehirler 
- Bu şehirlere Banka tarafından utıılar ancak (fob) yapılabiJeCr' 

ğinden fiyatlar §Öyledir: 

Fob Zonguldak 
Fob Karabük 

Sömikok 
15.50 

NOT: /, 
Bu şehirlerde kok almak istiyen ıatıcılar. eğer o şehir betedı 

Banka bir bayi göstermemişse kendi namlarına ıerbestçe siparit .t, 
Ier. Ankara, İstanbul, İzmir haricindeki askeri makamlar veya -'~ 
esseseleri ihtiyacı için kok kömürü almak istiyenler Ankara'ya 
müracaat ederler. Bu şehirlerdeki teshin koku satıı fiyatı }'tl 

fiata nakliye ve ton başına muayyen bir karın ilavesiyle mahalli 
lerce tesbit edilecektir. 

Yukarda mevzubahs askeri makamların ve kıtaatın talepleri ırı 
re mukaveleleri muhteviyatına göre teslim edilir. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Eti Bank merked depolariyle. 
ve Eti Bank şeraitinde çalışacak, yani onunla aynı fiyattan satıf 
olup Belediyece gösterilecek tali depolar haricinde kalacak s.eıı>t1 
keza belediyelerce gösterilir ve bunların satış fiyatları mahatlı bt 
ce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ: 
ANKARA: Eti Bank Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesi 
lSTANBUL: Ereğli kömürİeri İşletmesi kok servisi Tophatl' 
ZONGULDAK: Ereğli Kömürleri İşletmesi kok servisi 
DİÔER ŞEHİRLER: Eti Bank Umum Müdürlüğü Ticaret 

Şubesi, Ankara 
3 - T ALt DEPOLAR: Tali depo adresleri Belediyeler tara

fından ilSn edilecektir. 
4 - TEDİY AT: Kok bedelleri tamamen peıin olarak tediye 

edilecektir. 
5 - TESLİMAT: 

Resmi devair ve müessesatın derhal bağlantılarını yapmaları ~it· 
!arını azami 31.10.1940 tarihine kadar tesellüm etmeleri mecbtlrl de' 
takdirde müessese taleplerinin vakti zamaniyle iı'af edilmeırıesiıı 
bulunmıyacaktır. • 

Ankara ve lstanbul'da kalorifer tesisatı bulunan hususi bina ":1:, 
tiyaçlarını mahalli belediyeler vasıtasiyle en geç 15.7-1940 tarilı1 

müessesemize bildirecektir. 
6 - KOK CİNSLERİ: tıf 
Ankara - İstanbul - İzmir için her cins kok kömürü için telc " 

kabul edilmiş olduğundan bunların sureti tevzii hakkında tanıiSS' 
talimatname mucibince tevziat yapılacaktır: Hususi tevzi şart1.ı1 
gösterilmiştir. . 

K 1 'f . l ~ d • .. sııt - a orı en o an resmı evaır ve muessesat, apartman ve . 
Karabük ve bu kısım Gazhane koku kullanacak, müteba1'~1,ııi kokları gazhanenin bulunduğu semtin ihtiyacına tahsis ed1 ~iri 

- Sömikok, talep edildiği ve stok vaziyeti müsait olduğu tal' 
bada yakılmak ütere mübayaa edeceklere verilecektir. 

7 - STOK: ./, 
Ankara, İstanbul ve !zmir'de talepleri karşılıyacak miktard• ·~ 

sis edilmiş olduğundan ihtiyaçların aırasiyle karşılanması için ' 
rın yukardaki adreslere müracaatları. z4ZO 

YENİ SİNEMA 
BugUn bu gece 

Görtlnmlyen adam 
aramızda 

Bu tuim Ankarada ilk 
defa gösterilmektedir. 

Seanslar: Saat : 10 - 12. 
H ,30 - 16,30 - 18,30 gece 
tam 21 de. ı.•ıyatıar Lo-

ca ,150, balkon 3:> 
salon 20 Kr. 

HALK SİNEMASI SUS SİME~ 
ttO.ıJ 

Bug{ln bu gece BugUn saat 14 .,ıı" j 

İki yeni tıllm birden ren iki tııı: A ~ 
l - MahkQmla.r kanunu r'1""' 
2 - Yıkılan zından l - Lorel ~ 
Kahramanlık - macc>ra 
flllmlc>rl. Seanı!la.r saa.t: 
10 - li·H,30·16,30- 18,30 

21 de 
Fiyatlar : Balkon 31> 

Salon 20 Kr. • 
Cebeci Yenldoğan 

Tosunpa.oa tUrk filmi 

kardeşler ıur~ııfııl 
kahka.118 ıııf 

2 - panaoıaJı ~ 
se 

Macera tııın1 ·1g.f0 
Sa: H - 16 • ()(tl~.tıı 
Saat: 10 da:dt ~ 
ses. saat J. 

1 
çe 

Holmcs tUr· 

lt 


