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llgiltere Bordo hükômetini tanımıyor 
Fransız menfaatlerini müdafaa için 

DON AKSAM LONDRA'DA YENJ. BİR 
)/C' • •.• 

FRANSIZ MiLLİ KOMİTESi TESKİL EDİLDİ 
General Degaulle bütün Fransızları dôvet ediyor 

s_,.:irni-ı: Milli Şef lnönü dün refakatlerinde Batvekilimiz Dr. 
~ da bulunduğu halde Şehir lpodromunu tereflendirerek 

tt ~t Ye.rı§larmın ıekizincisini takip buyurmuşlardır. Reımimiz, 
•t•ekili ıeref tribününde yarıılan ıeyrederken alrnmıttır. 

8 i rçok müstemlekelerde 
valiler ve kumandanlar 

harbe devama karar verdiler 

ıodan 

llrok; vaziyet 
Falih Rıfkı ATAY 

1 
. 'd~"nı nıütareke ıartlarını 
'1,.~ murahhaslar, tayyare 
~~,. le.rtlarını da öğrenmeğe 

. ıı k b l . ·ı i .._ a u tmeğe gıttı er. 
"--, ere.aiın de tamam olduk
~" le •t~ı. keıilecek ve kıta 

~dını yeni mukadderatı
• ec:ektir. 

~İn~ İmza olunduğunu 
~ lltıltere Baıvekili, o ge

an aonra radyolarla bir 
~- keıretti. Beyannameye 

' t •:vfiyeti, lngiltere hü-
• Ç~~Ür ve hayrete düıür
~\l Fransa bu suretle la· 

'•le n ve İtalyan iıgali al· 
l.. ~ le Ye Bordeaux bükü· 
~. --~ll'nın kendi müttefiki

llrebesini kendi eliyle 
'dir le gibi bir vaziyete 

·i Fre.nsız imparatorluğu 
.._.,ll 1 ~ donanmaımdan, düt· 
CJı~ ~ifade edebilecektir. 

l ~ ~-c ıll buna mani oluna· 
... h.... ..... d·· 

. ~l}' uınıan tazyikı altın· 
t'f•r .•~ bütün franıızları, 

h. ~i~S•n, lngiltere ile elbir· 
·oq d• alctlldır 
'1 '"et 1 • de Q ngiltere'de bulunan 
'di]"ı· ~\llle tarafından da 
~h •ıtır. Onun hitabmı da 

il ~zda okudunuz. 
. tııd· • İln 1fe budur: Fransa 

f Pllratorluk toprakların
it'anaızlar, Bordeaux hÜ· 

~'"•allt edecekler midir? 
~"•ti k •e deniz kuvetleri 
l tr• abu] edecekler? 
l,...._ L~&a dııında bulunan 
q;:' 'il O\l ::ı_ 

b.. 'lltii~ Y~ bir kısmı, Bor· -'"'t -<Qef • ~to d •nın teslimiyet kara· 
~~~İne ederek, imparatorluk 
~,~ ltir. ••anı etmek kararı· 
,.T,r 1 
>, e •rd 
~ doi.,. en bir kısmının Af· 
::'•ı lilrl \lçtuklan, donanma· 

~l'~ l'tiıtu, anlarından ayrıldığı, 
ı_;.ttı inın~e Cezayir kuman

t'd baltk •ılerle tesanüt üzere 
t'lt )o)&tı ~da bilhassa ameri
'. 't bu ~aa~ haberler gelmiş· 
· ile d kıkaya kadar ne 
"1 · • di • 'l'i ley· ier kaynaklar bu 

l"l\ab~~. etnıiş değildir. Öy
"• d 

1 ır ki franıız sömür-• ıaı.. 0 n lltar '-annıaaına hakim o
•ıı;e 

• hekl· fartlarının neıro-
'~lll İıtilt~Yo~lar. Bu tartlar 

·s~\lp ı ah için müsait te
~. dııa~ :nnıaınak dereceıi

'n le1tatı-iil'anıızlannın hare· 
. 'ıttttı içindr e~ecek, belki de 

~ıt ~ tı dııınd •kı parçalanma, 
t ~ ""•t te a. da olacaktır. Bü

i~'tl'lri ~kıl eden ve İtalyan 
'"'tı ta111. ıle birleıtiği vakit, 
ti, '1~ donrını altüıt edecek o

~ ... ~Sin hllllıtıaaının vaziyeti, 
~'ıle •ı•likYati bir ehemiyet 

>~ 'd,.,,lt ~•Panya F aı'mdan 
l'ap1ı . ll!ıaız F aı'ma Ye 
f~o~ ;~ılecek bir itıal1 A(· 

ilci 1•1'1 •dd 

Yeni Romen büyük 

elçisi bugün geliyor 

Londra 23 a.a. - Royter : 
Generaİ de Gaulle. İngiliz radyosunda bu aktam atağıdaki nut-

ku söylemiştir : 
"- Bordeaux hükümetin1n kabul ettiği mütareke, bir teslimi· 

yettir. Bu teslimiyet vesikası,, bütün mukavemet vasıtalarımızın 
tükenmesinden evel imza edilmiştir ve silahlarımızı, tayyareleri· 
mizi gemilerimizi, altunumuzu, müttefiklere karşı istimal edecek 
olan' düşmana vermektedir. Bu teslimiyet, Fransa'yı tamamiyle 
esarete atmakta ve Bordeaux hükümetini alınanların ve İtalyan· 
ların doğrudan doğruy~ emri altına koymaktadır. 

Bir Franaız ağır topu 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Roman
ya'nın Ankara Büyük Elçisi bugün 
şehrimize gelerek akşam Ankaraya 
hareket etti. Yeni büyük elçi gazete
cilere beyanatında dost ve müttefik 
memlekette aldığı bu yeni vazifeyi 
iftihar ve sevinçle kabul ettiğini ve 
aradaki dostl llt ve işbirliğinin inki
~afı için elinden gelen her şeyi ya -
pacağını söyledi. 

Bu sebepten dolayı, halen, anavatan Fransa'sında, Fransa'nın 
ve fransızlarrn menfaatlerini harice karşı müdafaa edebilecek 
müstakil bir hükümet artık mevcut değildir. 1 

ı..,,..cı tarnfl.wı, my si mu r;:;cselcrlmlz, Tam teslimiyet ! ı hür bir surette folenıiyecek vaziyette bu-

A m erik a hariciye naz1rları :~~:ı~'.~=~.::·~~· .. ":'~ 
Milli bir Fransız komitesi 

konferansı topl ·anıyor kuruluyor 
Buna binaen, mücbir sebep dolayıslyle, 

lngllz htiki.ımctıyle anlaşma hııJinde bir 

Dört milyar dolar sarfiyle 
Amerika hükumeti bütün tiplerden 

200 yeni harp gemisi yaptıracak 
Vaşington, 23 a.a. - D. N. B. ajansı bildiriyor: 
Hariciye nezareti, bütün amerikan cümhuriyctlerinin, yeni bir hariciye 

nazırları konferansı toplanmasına mütedair davete, artık icabet etmiş bu· 
lunduklarını bugün beyan etmiştir. 

Maliye Vekili İstanbul' da 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Maliye 

Vekili B. Fuat Ağralı bugün İstan -
bula gelerek Pendik'te trenden indi 
ve Erenköy'deki evine gitti. 

Ticaret Vekilimiz geliyor 
İstanbul 23 (Telefonla) - Ticaret 

• t 

Vekili bu akşamki trenle Ankara ~a 
hareket etti. Vekil beyanatında şehrın 
birçok meseleleriyle :r.eşgııl old~~u
nu alakadarlara bu hu::;ıısta teblıgat 
ya~tığını, toptar.cılarla perak.en?:~i~ 
ler hakkında kati karar verıldıgını, 
şehrin ekmek meselesinin halli için 
icabeden tedbirlerin alındıfıııı, ken
dileri tedarik ettikleri takdinle fınn
cıların yumuşak buğdayla da ekmek 
çıkarabileceklerini s,öyledi. 

Bütün cevapların prensip itibariyle müs
pet olduğu ve ancak içtima mahal ve tari
hinin henüz tcsbit edilmemiş olduğu bildi
rilmektedif. İs;timaın mahal ve taııihinc ge
lince, reiı Ruzvelt Nevyork'ta 16 haziran· 
da toplanmasını istemiş ise de, tarih çok 
yakın olduğu için teklif kabul edilmemiş • 
tir. Alakadar mahafile nazaran konferansın 
temmuzun ilk haftasında toplanması muh· 
temeldir. Mezk{ir konferansın ruznamesi 
henüz neşrcdilmemiı;tir. 

Amerika 4 milyar harcıyarak 200 
harp gemisi daha yapıyor 

• Va§ingto.n, 23 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Mümessiller meclisi, bütün tipleri havi 

iki yüz adet harp gcmir.i inşasına mütedair 
bir kanun layihası kabul etmiştir. Mezldlr 
layiha, bu inşaat için dört milyar dolarlık 
bir masraf kabul etmiştir. Bahriye cneü • 
meni reisi mebus B. Vinson, müzakerat es
nasında, Avrupa'nm halihazır vaziyeti do· 
layısiyle, seri ıilihlanmanm elzem oldu • 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Devlet Konservatuvan talebesinin ilk defa olarak, openl temıımerlne baaladı..ıhnı 
ve bU.Ytık bir rnuvaffıtklyt t lmzandıl<lanııı dllnkti sasımıı.da ~azmıatık. Yukarıdıı.ıti 
reslnıde Madame Buterfll' ın ikinci perdt>alnden çok gU~ t.14: a~yi görUyorsunuz. 
Piler reaim~erımız beılncı aayfamızd~ -

mm fransız komitesi teıık.11 edilecektir. 
Bu milli komite, vntanın ve vatand&§lann 
menfaatlerini temsil eyllyccckUr. Bu ko
mite, li'rnnsa'run alını§ olduğu taahhütlere 
sadık kıı.larnk ve müttefiklerle müşterek 
zafere kadar harp gayretlerine bUttin ku
vetlcriyle yardım ederek vatanın lstlkllUl
nl tdıuneye azmedcccktır. 

Bu milU komitenin tarzı teşekkülü, pek 
yakında neıırolunacaktır. 

Fransız mllU komitesi,• bir mer,ıru ve 
müesses fransız hUkümetl kurulur kurul
maz bu hükümcte ve yahut lıUriyet, vekar 
ve emniyet uartıarı içinde toplanması 
müınkUn olur olmaz milletin mümcssllle -
rine, harekatından hesap verecektir. 

Fransız milli komitesi, lngilz arazisin
de bulunan bütün fransız vatandqlarını 
bııkkı kazası ııJtına alacak ve inglliz top. 
raklarında bulunan veya bu topraklara ge
lecek olan bütün askeri ve idari unsurların 
idaresini deruhte eyliyecektlr. Fransız 
mm komitesi, kendisine l§tlrlUı: etmelerini 
talep için bu makamlarla temasa geçecek
tir. 

Harp kaybolmamıııtır. Vatan ölmemie
tlr. tlmıt sönmeıntııtır. Yaşasın Fransa,,. 

I ngiliz hükümetinin 
Jekleraayonu 

Londra, 23 a.a. - Royter: Bu a.k§am 
general De Gaulle tara!ından radyoda 
söylenen nutku müteakip, lnglllz hükUme
tinln fransızca olarak a,,ağıdaki dekla
rasyonu neşredilmiştir: 

"İngiliz hükümetl §U fikirdedir ki müt
tefik hükUmetler arasında münak\t reıımt 
anlaşmalara muhalif olarak imzalanan 
mütareke şartları, Dordeaux hiUdlmetlnl 
dü11manın tam Mkimlyetl altına koymakta 
ve bu hükUmetten bUtün hUrlyeti ve hUr 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Ticaret Vekilimizin 
beyanalt ve Yunan 

gazetelerinin yazllar1 
Atina, 2l a.a.. - Balkan devletleri ara -

ımdaki ticari m!inaıebetlerin inkiıaf ihti
malleri halclmıda, Ticaret Vekilimiıı B. 
Nazmi ToPÇuoğlunun bir tilrk pzetcsine 
yapmıı oldutu beyanatı hakkında mütalca 
yürüten Proia ve Estia ıazeteleri, mezldtr 
beyanatm doğruluğunu tebarüz ettirdiktea 
sonra halihazırdaki beynelmilel ıartlann 

istihsalitı yekdiğcrinin iıtihsalitını tama· 
men itmam etmekte olan hem hudut Balkan 
devletleri arasında, daha 11kı bir işbirli&"i
ni her zamankinden daha fazla icabettir -
dilini ya.zmaJrtadır. 

Ba auretle mezkQr devletler, harp dola
yııi7le kaybettikleri ihracat veya ithalit 
piyualamu, koJUIU devletlerde bulmut o

~. 

Şartlar malum oldu 
Mütareke Bordeaux hükumetini 
kımıldamıyacak bir hale koyuyor 

~artlar1n ana hatlarını ne~rediyoruz . 
Londra, 23 a.a. - Royter bildiriyor: Saltıhlyettar menlıadan haber alındığına 

göre, Almanya tarafından Fransa'ya tekli! olunan ve Peta.ln hUkllmetl tarafından 
heyeti umumlyesl ile kabul edilen mütareke prtları §U suretle hUIA.sn edilebilinir: 

Almanya, Fransa'nın btitün garp sahil- r--
lerlnl ve Tours ile Cenevre arsındaki hat- 1 il 1111111111111111111111111111111111111111 
tın §imalinde ktıın araziyi işgal altında 1 
tutncaktır. Bu l§gtılln masrafı, Frnnsa'ya F ra n s 1 z 
alt olacaktır. 

Fransız mtisell!Lh kuveUeıi, slltıhtan 
tecrit edilerek terhis olunacnktır. Fransa-
nın, l§gal altında olmıyan aksamında kU- d ı ı • 
c;ilk bir kuvet bulundurması caizdir. Fakat e e g e e r 1 
bu kuvetln mürettebatı mlkdarı Almanya 
ve İtalya tarafından tesblt edilecektir. 
Almanya, bütUn topların, tankların. tay- ı• 1 'd 
yarelerln ve mühimmatın te.sllmlni talep ta ya a 
edebilir. 

Hiç bir transız kuveti, fransız topra-
Sonu 3. üncü sayfada) 

Dün ilkbahar at 
yanılarmın ıo -
nuncuıu kibar ve 
kalabalık bir halk 
kütleıi önünde ya 
pılmııtır. Y arıılar 
kadar dün zarif 
bayanların güzel 
robları da büyük 
bir alaka uyandı
nyordu. Mevıi -
min en çok alaka 
uyandıran yarııı 

olan Reisicümhur 
koıuıunu 8. Sait 
Halim'in Romanıı 
kazanarak 5.500 
liralık ikramiyeyi 
almııtır. Yarıılar 
hakkmdaki ha • 
berlerimiz 2 inci 
sayfamızdadır. 

Dün lstanbulda 
milli küme maçla
rına devam edil
miıtir. Galataıa • 
ray Vefayı, Fener 
de Beıiktaı'ı yen
mittir. Spor ha
berlerimiz 5 inci 
aaJfumadadır. 

(Yazısı 3. uncü sayfada) 



-!- ULUS 

Hadiseler karıısmda • 

Harp ve iktisat : 
Bir neslin ömrüne sığan üç 
büyük ve kanh mücadele .. 

Bir iş mükellefiye ~ 
Kemal Vff 

çalışacakları ve nasıl ücret atacı 

{1870 - 1871), (1914 - 1918), (1939 - 194-0)." 
Frankfort muahedesi, Verlay'dıı mutan

tan imzıı merasimi, bunu takip eden ikinci 
intikam V ersay'ı .. Bu kanlı ve feci silsile 
devam edip gidecek mi? 

Hem kanlı hem de fasit dairenin içinden 
çıkılamıyacak mı? Milli intikam ztı.ferleri 
veya milli musıbetler, inhizamlar yekdiğe
rini tarihi fasılalarla takip edip gidecek 
mi? 

Fransa, büyük ihtilalden bugüne kııdar, 

altı defa istilaya ugramıştır. On üçüncü 
asrın (Bouvines) ,muharebesi'nden on do
kuzuncu asrın Sedanına, yirmınci asrın 

muazzam melhamc ve mirekelerine kadar 
bu kaçıncı çarpışma! ... Bu ne kanlı ve da -
imi bir rekabet ... Bu iki büyük millet, dai
ma öliım meydanlarında kar!jı karşıya gel
miye mahkUın mudurlar? Milli intikam 
zincırine her neslin muhakkak bir halka i
lave etmesi mukadder midır? 

Her harp, geçen hıı.rbin bir mabadı te -
lak.ki edilecek, her yeni muahedenin altı • 
na görünmez intikam, gayız, kin mürelcke
biyle (mabadi vardır) diye yazıla~ak mı? 
Bu ne zalim bir teselsiıldür. 

Daima bu büyük facianın yeni yeni per
delerini babalar yazacak, evlatlar, torunlar 
mı oynıyacaktırl 

Bu dramın en hazin, en yeiı; verici tara
fı &Udur ki, can verenlerin alil kalanların 
bu hatalarda, gafletlerde mesuliyet hisse -
leri yoktur. 

Zafer ve tahakkümün verdiği ölsili;üz 
ıururla sermest olanlıır, tahakküm ve ce -
berut ifade eden muahodelerin altına im -
:ıalannı koyll.Ilken kendi evlltlarının, torun
larının mezannı kalemleriyle kazdıklarını 
daima unutacaklar mı? 

Bu kanlı liyinlcr, muntazaman tarih bo
yunda teknırlanacak mı? Bunların cezbe -
aindcn kurtulmıya im kin yok mu? 

Her yirmi beş senede, her kırk dört se -
nede bir defa şimali Fransa toprakları ma
sum kanlarla sulanacak, genç nişlerle gÜb
relcnecek mil Bu ne dolmak bilmez bir çi
ledir!. .. Her yirmi beş yılda bir defa, her 
krrk dört senede bir kere, bir taraf zafer 
neşidelerini diğer taraf vatanın üstüne çö
ken musibetlere ağlıyan şiirleri mi inşat 

edecektir. Bu elim mukadderat yazısı, ger
çekten ltı.yetegayyer mi? Bir türlü değiş
miyecek mi? 

Her defasında, milli hayat durakhyacak, 
milli enerjiler münhasıran tahribin, ölümün 
hizmetine geçecek, tahsil, irfan, kültür 
felce uğnyacak, istila yılları kibus yıllan 
olarak insanlık tarihini lekeliyccek bu 1kı
bet mutlaka mukadder midir? 

Bu çılgın ve cehennemi raksın iki millet 
arasında edebiyen devam edeceğini ne 
havsaln, ne de vicdan kabul edebiliyor. ls
tirdat, tamirat, tazminat! .. Her zafer sul -
huna bu prensipler mi hakim olaca.lı:, bu ye
is verici nakarat, bu manasız devridaim, 
bu intikam nöbetini blribirinden teslim 
alış. Bu kanlı maceranın sonu yok mu? 

Esrarengiz bir kaderin ebedi ci•vesi kar
ıısında mıyız? (Tarih) in tecrübelerinden 
istifade etmiye devlet adamları gene te· 
nezzül buyurmıyacaklar mı? (Yurtu sulh, 
cibaoda sulh) dcmiye bir türlü cesaret ede
miyecekler mi? Şahsi ihtiraslarının üstüne 
yükselerek, dünkü düşma.nı yarının dostu 
yapmayı düşüncmiyecekler mil 

Rollerin, tarih boyunda, mütemadiyen 
değiştiğinin kimse farkında değil mi? Far
kında olsalar gerek ki, ttı.rlh ve istikbal bin 
sene müddetle haçiz altına alınmak istcnl
yor Demir, çelik ve kan gibi sembollecin 
temsil ettiği tahakküm idaresi tarih ve is
tikbal ile çok uzun vadeli bir mukavele ak
detmek istiyor. 

Unutuluyor ki kaderin meşum saati yal
nız bir taraf isin salmıyor her htı.lde sıra 
b .:ulmuyor-

Yekdiğerinin en amansız düşmanı olarak 
ıenç nesillerini ancalr ölüm meydanlarrnda 
tanıştıran iki buyük millet! .•• 

Hiç bir alman ve fro.nsız ailesi yoktur ki, 
derin bir matem, ebedi bir hüznün kurba
nı olmasın .. Zafer veya inhizam hatıraları 
bu matemin ancak çerçevesini teşkil et -
mektedir. Bu defa, amdaki büyük fark, 
bctbaht fransız milleti için şudur ki: acısı
nı yuvasının içinde duymıya, evlıit, koca, 
akraba matemini perdesini indirerek, kapı
ıını, pcncr:resini kapayarak ağlamıya bile 
muvaffak olamadı. Felek bu hüzünlü uzleti 
bile ona çok gordu. Alu milyon halk, peri
şan muhacir kafileleri halinde, vatanm yol
lıı.rma düştü. Bu derece feci ve ııı.rsıcı 
manzaralann milli vicdanda derin izler bı
rakmaması imkanı var mıdır? 

Bu misli görülmemiş faciayı yaşamıı.ı o
lan anaların ev15.tlarına bırakacakları eo 
kıymetli miras hiç şüphe yok iri milli inti
kam fikri ve hissidir. Nesilden nesle devre
dilecek ebedi vasiyet işte budur.-

Bu iki büyük ve çalışkan millet arasında 
samimi bir insanlık köprüsü, ebediyete ka
dar kurulamıyacak mı? 

İki memleketi bağlıyan köprülerin üze -
rinden, yalnız istili ordularının, fennin te
rakki derecesine göre, ya suvarilcri veya 
tanklan mı geçecektir? Medeni tema&lar 
hiç bir zaman nasip olmıyacak mı? 

Korkunç uçurumların kcnnrmda kunılan 
muhteşem takızaferlerin hakiki mahiyeti 
hali anlasıla.madı mı? 
Düşmanı tahkir ve tezlil etmek, mukad

des bildiği fikir ve emellere, milli vicda -
nına hakaret darbeleri indirmek, mutlaka 
her zaferin şanından mıdır? lcabı mıdır?. 

M ıitnreke, müsalaha, kSğıt üzerinde de
ğil, gönullerde ne vakit imzalanacaktır? 
Karşılıklı hürmet içinde. mütekabil tole -
ransla çalışmak, teşriki mesai etmek nasip 
olmıyacak mı? 

Harp sahasının dışındski medeniyet alnn
lannda rekabeti tercih etmlyecekler mi? 
Fransa'yı her tıirlü sanayi kudret ve im
ltinlarındıın tecrit ederek, kölelerin çalı:;· 

H. SAMI 
Urfa Mebusu 

tıiı geniş bir çiftlik haline getirmeyi ta • 
savvur edenler, bu siyasetle alman istik -
baline hakikaten hizmet ettiklerine kani 
midirler? 

Muhitini tethiıı ederek, muhitinde sön
mez intikam ocakları tutuşturarak, beynel
milel teşriki mesai mümkün müdür? 

Kanaatimizce: istikbale giden iki büyük 
yol vardır: 

Biri, ke.rşılılrlı hürmet içinde teşriki me
sai yolu .. 

Diğeri, "milli intikam" meşalesinin ay -
dınlatacağı mücadele yolu" Mağlubu, bu 
yollardan her hangi birine sevketmek gali
bin elindedir .. Hasım, merhametsiz, insaf -
sız davranır, rakibini muhakkak bir imha 
siyasetine tabi tutarsa çok iyi bilmelidir 
ki tahakküm ve ceberut ifade eden muahe
delerin verdiği gurur teranelerinde, bizzat 
kendi milletlerinin istikbalde çalacakları 
matem marşlarının bestesi gizlidir 

Milletler arası münasebetlerde, mutlaka 
:ya hakim veya mahkQm olmak mı lcabcde
cek? Büyiık ve kudretli Almanya'nın kom
şusu olarak, onun yaşadığı kıta üzerinde 
başka milletlerin hür ve müstakil olarak 
Ytl.!iBmıya hakları tanınmıyacak mı? Tasar
lanan yeni dünya muvazenesinin şıarı bu 
mudur? Bu sualin cevabını yakın istikbal 
verecektir. 

İnıanlık lıtlkbalinl bin ıcne için pro.nıra· 
bent olarak mahk\im etmek, atiyi bin yıl 

müddetle totaliter iradesine rametmek ka
rarı verilebilir. Fakat tatbikatta ele avu
ca sığmıyan ve (iıtikbal) denilen meçhu -
!ün de sözü olacaktır. Hasmı, rakibi bütün 
hayatiyet imkanlarından tecrit etmek, mil
li müdafaa kudretini kökünden selbetmek, 
bir düşüncedir. Fakat gene unutmamalı ki 
bu hareketle bizzat haıma, rakibe en kuvet
li sil1h yant manevi ıi.lih verilmiş olacak • 
tır. 

Yoketmek, ortadan kaldırmak istenen 
millete (ebediyen varolmak) imklinını bah
ıedecek manevi bir silah verilmiı olaca.k -
tır. Milli vicdan, milli ııuur, milli intikam ... 

Muza.Her Almanya, yalnız kendi tarihine 
bakarsa, 1812 yi hatırlarsa, Stein, Scharn
honıt, Gneiscnau gibi şahsiyetlerin tatbik 
ettikleri milli korunma usullerini düşünlir-
se, en nihayet son yirmi beş senelik müca
delelerini tahattur ederse, isabet etmiş o -
lur .. Cereyan eden Avrupa faciası karşısın
da, &nurlu, yüksek bir milli vicdana sahip, 
hür ve mlistakil bulunan bahtiyar milletler 
her hal.de bugün şuna kanidirler ki: millt 
istiklll her türlli kudret ve kuvetin kayna-
ğıdrr, her. musibetin, her talih darbesinin 
merhemidir. 

Reisicümhur ko§USU neticelenirken 

İlkbahar at yarışlar1nm 
sonuncusu dün yapıldı 

Reisicümhur 
İlkbahar at yarışlarının sekizincisi 

Cümhurreisimiz Milli Şef lnönü'nün 
ve Ba9vekilimiz Dr. Refik Saydam'ın 
da huzurlariyle Şehir lpodromund 
yapılmıştır. Hava çok güzeldi. Mili 
Şefimiz yarış yerini her zaman oldu 
ğu gibi şereftenJirmişlcr koşuları so· 
nuna kadar alika ile takip buy:.ırmuş 
!ardır. 

Koşuların çok mühim olması ve m 
bahar at yarıtlarının kapanması do
layısiy le pek büyük bir halk kütlesi 
ipodromu doldurmuştu. 

Tam vaktinde başlıyan koşular ha
kikaten çok heyecanlı olmuş, ve bazı 
koşuları ikinci derecede ümitli hay -
vanlar kazanmıştır. 

Bu sebepten müşterek bahis iyi pa
ralar vermiştir. 

Birinci koşu : 

"Romans,, k za 

Topyekun harp şiarı, memleketleri 
bütün kabiliyetiyle mücadeleye sevk
ettikçe vatandaşların mükellefiyet ve 
mahrumiyet hududu da boyuna geniş
liyor. Mükellefiyet, yapılması Hizım 

olan; mahrumiyet, katlanılması icabe
den birer yurt vazifesi olduğuna göre 
bunların memleketin müdafaa ihtiya
cına muvazi bir seyirle yükselmesi ta
biidir. 

İktısadi buhran sebebiyle alınan bir 
yığın tedbir, her yerde vatandaşı bazı 
mahrumiyetlere alıştırmıştı. Son yıl
ların harp hazırlığı, nihayet muhare
be ve bunların mübadele hayatına yap 
tığı tesir mahrumiyetin şiddetini büs
bütün arttırdı. Ancak bu hal yurdunu 
ve onun istiktaJini düşünenlere asil 
bir feragat devri getirdi. Vatansever 
türk halkı, tarihinin her devrinde en 
acı mahrumiyetlere de necip bir tesel
li ve sükfm içinde katlanmağı bilmiş 

ve daima bunun miikafatına ermiştir. 
Mükellefiyet denince normal za

manlarda ya vergilerimizi yahut da 
askerlik ve yol işleri gibi bilfiil hiz
metle yapılan devlet vazifelerini ha
tırlarız. Bunlardan verginin sahası ile 
miktarını, devletin idare ve umran iş· 
leriyle müdafaa hazırlıkları yekunu 

ı tayin eder. Ancak bir harp ihtimalini de veya tahakkukunda mlidafaa hazır-
lığı normal ölçüyü çok aşacağından 
vergi hacmi fevkalade zamanlarda ol
dukça genişler. 

Mükellefiyetlerin en asili askerlik-
tir. Onun safları arasına girenler sulh 

Ergene koşusu idi. Üç ve daha yu- Yarışları alaka ile seyredenler 

'-il zamanında yurdun bekçiliğini yapar
lar, harp halinde de kahramanca dö
vüşürler. Ancak modern harpler as
kerlik mükellefiyetini bu sade çerçe
ve içinde bırakmadı. Şimdi her yaşta 
ve her meslekte vatandaşlar için as
kerlik mükellefiyeti dışında ve fakat 
aynı mahiyette bazı yeni mükellefi -
yetler vardır. Mesela fevkalade hal
ler sebebiyle bUtçc V'"ya serbeot mü
badele nizamiyle yapılamıyacak ve fa
kat ihmali memleket müdafaası için 
zararlı olacak işler için mükellefiyet 
yoluna gitmek, buralarda vatandaşı 
vazifelendirerek mecburen çalıştır

mak; birçok memleketlerin kanunla
rında hükümetlere tanınmış selahiyet
lerdendir. 

karı yaştaki halis kan ingiliz at ve kıs
raklara mahsustu. İkramiyesi 900 lira 
mesafesi 2400 metre idi. 

Bu koşuda yalnız Yatağan koşmadı. 
Diğerleri arasında geçen koşuyu baş
langıçta en arkada gitmesine rağmen 
son anlarda kuvetli hücumlar yapan 
B. Asım Çırpan'ın Komisarj isminde
ki hayvanı kazandı, jokeyi Bayramdı. 
Kendisinden birincilik ümit edilen B. 
Salih Temel'in Dandisi ikinci, gene 
B. Asım Çırpan'ın (Tomru) su üçüıt
cü oldu. Zaman 2,40 dakikadır. Birin
ci ile ikinci arasındaki mesafe 2 boy 
ikinci ile üçüncü arasındaki mesafe 
iki boydu. Müşterek bahis ganyan 280 
plase sırasiyle 120, 115 ve 195 kuruş 
verdi. 

I kinci koşu : 

Milli korunma kanunumuz, Tür ki -
yenin uzak veya yakın bir harp ihti
mali halinde hangi işlerin vatandaşla

ra mükelletiyet yoliyle nasıl yaptırı
lacağını tayin etmişti. Bu kanuna gö
re kurulmuş olan koordinasyon heye-

bir kararname ile tesbit olunınuS 
İkinci iş mükellefiyeti kara~ı 

hafta alınmış olup yol, köprudt 
dan ve iskele yapılacak yerleri ~ 
miktarda işçi ve teknisiye~ b'1 ~ 
mak maksadını giltmektedır. 

··~e 
inşaat yerlerinde çalışma IJ1U 

yeti Nafıa Vekaletince tatbik~ 
caktır. Kararnamenin tesbit et 
s:ıslara göre İstanbul belediye ~l 
hariç, inşaat işlerinde çalışab~i 
siz kimseler mükellefiyete t5 . 
caklardır. Bu işlerde ötedenbe~ 
şanlardan esas mesleği ziraatçı 
yanlar, yahut ziraatçi olup dı 
iş vaziyetleri yerlerinden ayrı 
müsait olanlar da mükellefiye\ 
du içine girerler. Mükellefler ~!Jf 
beş ay mecburi olarak çatışac ~ 
"Nafıa Vekaletince normal olıı&ır 
yin edilen ücretleri" alacakl~ 

Yol ve inşaat işlerinde çahF_, 
kellefiyetinin askere alınacak11~ ya zirai istihsalde bulunacak.

11 
sir etmemesi için mükellefler~ 
hadleriyle alınacakları mınt~ 
çin milli müdafaa ve ziraat v 
rinin de reyi bulunacaktır. _.,aı 

Mükellefiyet müddetini taJJ"" M 

mış olanlara kendi yerlerindeJl dl 
rine kadar olan yol masrafları 
rilecektir. Tevsik edilmiş b • o 
veya kabule şayan mazeretı 
mükellefiyet dışındadır. ·ıeJI 

Buraya kadar şekli izah ed1 ııt! 
kellefiyetten esas maksadın ın ~ 
dafaaya yarıyacak yollar, kÖP 1 
meydan ve iskelelerin inşasııı;y. 
olduğu aşikardır. Devlet \ 
milli korunma kanununda tatb1 

!erle edilenlere ait şiddetli b~ıı 
içinde bunu başaracaklardı:. { 
Jarın bilhassa memleket rnudıı. 
ait işlerde gösterdiği hassas~ 
milli vazifelere riayet hissi 

1 
mükellefiyetin de muvaffaki}'e 
sarılmasını mümkün kılacaktı'.;, 

Milli koruııu ... lc:ı"'ınunda ıı 
!erinde çalışma mükellefiyet~ 1 

bazı ana hükümler vardır. ı-ıuıc 
ileriyi görerek Amerika'daıt ~ 
ği ziraat makinaları yeni ııa53ııer t 

kafi bir teminat olmakla bera 
hında kadın erkek bütün vat~ \a, 
zirai mükellefiyet kadrosu iÇ~ 
yılın bol mahsulünü toplıya~ ~ 
Alınmış kararlarla ilerisi jÇI~ ~ 

nülen tedbirlerin bu kısa btl .. d 
•• ol", 

dan sonra duyulması tabı• tıı 

Milli istiklal uğrunda can verilmezse, 
düşman emrinde kahrcn can verilir, millt 
korunma yolunda, hizmet edilmezse, düş
man hizmetinde, emrinde, prangabent ola
rak ~ışıtır, vatanı, bir fedakarlık diyan 
olarak tanrmıyanlar; o diyar içinde kendi
lerini ve ailelerini küçük bir milli kale, gi
bi m!nen ve maddeten hazırlamryanlar, her 
an resmi ve hususi hayatlarında bu serhat 
zihniyeti taıımıyanlru-, vatan ımırlan için
de, elde bomba mazıalda bekliyonnuı gibi 
uyanık ve azimli davranmıyanlar, "istili" 
denilen meşum 8.fetin tehdidine daima ma
nızdurlar. 

İkinci Hatay koşusu idi. Üç yaşın
daki haliskan arap erkek ve dişi tay
lara mahsus vadeli koşu idi. 
İkramiyesi 3000 lira mesafesi 1600 

metre idi. Dün tahmin ettiğimiz gibi 
bu koşuda İnci ve Neriman ismindeki 

1600 metre kadar bu vaziyet devam et
ti. Aşağı viraja geldikleri vakit Ya
tagan'ın kuvetle hücum ettiği ve ön
dekileri yakalıyarak başa geçtiği gö
rüldü. Fakat bu pek kısa sürdü. Arka
dan kuvetle gelen Romans bir anda 
Yatagan'ı yakalıyarak başa geçti. Ya
rışın sonuna pek az kalmıştı. Bu ara
da Özdemir'in pek arkalardan kuvet
le geldiği görüldü. Fakat geç kalmış
tı. B. Sait Halim'in sahibi olduğu Ro
tnans günün en mühim koşusunu ka
zanmıştı. Bay Ahmet Atman'ın Özde
miri ikinci, B. Fevzi Lutfi Karaos
man'ın Yataganı üçüncü, gene B. Ah
met Ataman'ın Goncası dördüncü oldu 
lar. Zaman 2,39 dakikadır. Birinci ile 
ikinci a r asındaki mesafe y:ırım boy
ikinci ile üçünd arasır.daki mesafe 
iki boy, üçüncü ile dördüncü arasın
daki mesafe bir boyundu. Müşterek 

bahis ganyan 285 pHlse sırasiyle 135, 
17 5 ve 190 kuruş verdi. 

şey vardır: yurdun müdafB~1 v ~ 
devamlı bir çalışma içindeyı1· b 
daşlar kendilerine gösteriJetl 1 

ti, memlekette şimdiden iki türlü iş zifeyi temiz bir hisle başaf1I11lğ~ 
mükellefiyetini kabul etmiş bulunu - maktadırlar. Bunları daha ço~ 
yor. Bunların birincisi, kömür ocak- ha aüratle yapmak aşkını tıı~1 

l~rınd~ çalışanlara aittir. Buralarda ı alınan tedbirlerde kendileril11 

kımlerın ne kadar müddetle mecburen rih edici unsurlar bulabilirler· 

Ne verilen şifahi veya tahriri teminat • 
lar, ne ileri atılan nazariyeler, ne mezhep 
ve din birliği tavsiyeleri, hiç bir mWlhaza 
hür ve müstakil bir milleti bu çılgın ihti -
raslardan koruyamaz. Her an ölümü göze 
almadan bir an yaşıyabilmek artık imkin -
sızdır. 

Möz, Som, Sen, Marn, Luvar.boylarmda 
can veremediklerine bütün ömürlerince 
esef edecekleri, sağ kaldıkları için döiüne
ceklerl, vatanları mahzun, kendileri mah • 
zun tarihin mislini kaydetmediği en feci 
bir işkenceye göğilı verecekleri ıefkatle, 

rikıkatle, hürmetle yadetmemek elden gel -
mez ... 

Dördüncü ko§U : 
hayvanlar koşmadılar. Diğerleri ara- İkinci İnönü koşusu idi. İki yaşın
sındaki koşuyu 64 üncü Tugay komu- daki yerli saf kan ingiliz erkek ve di
tanı Tuğbay İsmail Hakkı Tekçe'nin şi taylara mahsustu. İkramiyesi 1200 
Tuna ismindeki tayı kazandı. Jokeyi lira mesafesi 1000 metre idi. 
Yula son anlardaki boğuşmayı güzel Beş tay arasındaki koşuyu B . Sait 
idaresi sayesinde atl.ıtmağa muvaffak Halim'in sahibi olduğu Huma hatun 
oldu. B. Nezir Temizerinin Işık ismin ismindeki tay aşağı yukarı rahat de
deki tayı ikinci, B. Vehbi Koç'un Mis- necek bir vaziyette kazandı. B. Salih 
keti üçüncü oldular. Zaman 1,59 da- Temel'in Subutayı bir boy geride ikin 
kikadır. Birinci ile ikinci arasındaki ci ve B. Veli Kıvandık'ın Yetişi üçün
mesafe 1/2 boy, ikinci ile üçüncü ara- cü oldu. Zaman 1.03 dakikadır. Müşte
sındaki mesafe de yarım boydu, müş- rek bahis ganyan 120, pllise sırasiyle 
terek bahis ganyan 240 plase sırasiyle 100 ve 105 kuruş verdi. 

150 ve 160 kuruş verdi. Beşinci koşu : 
Üçüncü koıu : Mohaç koşusu idi. Dört ve daha yu-

Reisicümhur koşusu idi. Üç ve da- karı yaştaki haliskan arap at ve kıs-
ha yukarı yaştaki yerli haliskan ingi- raklara mahsustu. İkramiyesi 1000 li

Cebeci Nahiyesinde C. H. P. liz at ve kısraklara mahsustu. İkrami- ra mesafesi 3000 metre idi. 
konferansı yesi 5.500 lira mesafesi 2400 metre idi. Bu koşuya kayıtlı hayvanlardan 

İzmir'de kum yüklü bir 
kayık tutmada battı 

İzmir, 23 a.a. - Dün limanımızda 
hüküm süren şiddetli lJir fırtına ~sna
sında kum yükü ile f 1mir'e gelmekte 
olan Uç tonluk Derviş adlı kum kayı
ğı, mendirek önünde batmıştır. Mü
rettebat.liman idaresinin motörü tara
fından kurtarılmıştır. Kayığın hamu
lesini kurtarmak kabil olamamıştır. 

A~·kadaımm yüzüğünü 

(alan kadm mahkum oldu Cümhuriyet Halk Partiai Cebeci Günün en mühim koşusu başladığı va- yalnız Yüksel koşmadı. Diğerleri ara· 
Nahiyesinin tertip ettiği seri konfe· kit Karanfil başta idi. Abimepoureux sı~aki koşuyu Bay Dündar Günday'
ransların üçüncüsü cumartesi akJ8DU hemen ileriye geçerek Karanfil ile ın Tomurcuk ismindeki al atı kazan- İstanbul, 23 (Telefonla) - Kara
Cebecideki Ortaokul binasında veril-ı baş başa gitmiye başladı. Herkes Ahi- dı. Jokeyi Horvat gfü:el bindi. Üç boy ı gümrükte düğün evinde arkadaşının 
miştir. Bu civarda oturanların büyük miu geri kalacağını beklerken bir a- geride Bay Fehmi Simsaroğlunun Çe- yüzüğünü çalan Vahide adında bır ka
bir kısmının iştirak ettiği bu konfe- ralık öne geçtiğini gördüler. Fakat lengi ikinci, Bay Feridun Özaltınlının dın altı ay hapse mahkum oldu. Ka
ranslar muhitte rağbet ve alaka uyan- Karanfil gene ilerledı ve gene başba- Vuralı üçünrü oldu. Zaman 3,45 daki- dına isnat edilen pau çalmak c;.irmü 
dırmaktadır. şa gitmeğe başladılar. Aşağı yukarı ( Sonu 6. rncı sayfada ) sabit olmadı. 
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Kapanan ·perde ! 

E skiden harp ilan olunur, ondan 
sonra muharebe başlardı. Al

manlar, bu eski modaya riayet et
mediler. 
Şimdi de mütarekenin imzalandı

ğını, fakat gene ateşin kesilmedi· 
ğini, müsademe/erin devam ettiği· 
ni öğreniyoruz. Demek ki mütare
kenin il§nı ile ate§İn kesilmesı de, 
artık, riayeti gerekli olmıyan eski 
bir ananedir. 

Radyoların anlattığına göre Ame
rikan gazetelerinden birisi, "Fran
sa'da bir perde daha kapandı,, de
miş. Tasvir yerindedir. Sahneyi ta
savvur ediniz: büyük ağaçlarla do 
lu bir fransız ormanı. 

Bu sefer, ip bir b:ışka eldedir. Or 
manın orta yerinde müzeden çıka
rılmış bir vagon durııyor. Yirmi ik 
sene önce aynı vagotJ birinci perde 
nin de dekorunu teşkil ediyordu. 

Burada, bu sahneıfe, bu deko 
içinde yenibir mütarekenin şartları 
dikte edilmiştir Yirmı iki sene ön· 
ce de aynı şey olmuştu. Fakat şu 

farkla ki bu sefer ~ yi diktatör 
yapıyor. 

Amerikalı kapı yoldaşımızın de
diği gibi, böylece Avıupa'da, Avru
pa'da değil, Fransa'da bir perde ka
pandı. Bunun bayağı tiyatro perde· 
sinden farkı şudur: seyirciler ne 
kadar el çırpsa/ar ve general De· 
gaulle ne kadar hitabe söyleyip 
mesaj gönderse perdenin açılması 

güçleşmiştir. 

lngilizlerin de, artık, haklı ola· 
rak Fransa'dan bahsederken "müt· 
tefikimiz., derneğe dilleri varmıyor. 

Fransa'yı, fransızlan öğüyor, fakat 
son mütareke yapan hükümeti sa 
dece Bordo hüküme:i diye anıyor

lar. 
Şu halde nefis şaraplariyle şöhreı 

'ıulan Bordo, bu vesile ile yenı v< 
hazin bir şöhret daha kazanıyor. 

Bir Nevyork gazetesi. fra11sız mu 
kadderatından bahsederken "belki 

bundan sonra, artık, Fransa'da dör
düncü cümhuriyet devri başlar., di
yordu. 

Evet, bir şeyler olacak! Bakalım! 
••• 

Ate§ keı! • Ate§ kesilme •.. 

Bir türlü verilemiyen emir: 
- Ateş kes! emri. 
Birisi soruyordu: 
- Mademki mütareke imzalan

mış, mütareke demek ateş kesmek 
demek dığil midir? Daha neyi bek
liyorlar i' 

Bir başkası cevap verdi: 
- Fransa topraklarından bir kı~ 

mının daha ateş kesilmesini! 
••• 

~f uhacirler I 

Osmanlı saltanatının son devirle 
rinde memleket istil§dan istilaya 
uğradıiı için ıimdi elimizde kalan 

şehirlerde bile bir takım muhacir 
malıalleleri vardır. Hatta Avam Ka
marasında "muhacir" kelimesi "Ru 
melili" ile müteradif gibi kullanılır. 
Şimdi yeni istilalar, A vrupa'nın 

başka memleketlerine musallat olan 
bir salgın halinde olduğu için bu 
kelime oralardaki zavaJJı insan ka
filelerine alem oldu. 
Okurlarımdan birisi gönderdiği 

bir mektupta, vaktiyle Rumeli'den 
ve yahut Kafkasya'dan muhaceret 
etmiş olan annesinin fransız halkı
na duyduğu merhameti anlatıyordu. 

Bu okuruma "Zavallı Fransa" 
başlığı altında yazdığı şiirinin ihti
va ettiği temiz duygulardan dola
yı takdirlerimi bildirmek isterim. 

11-'f.~ 

Çekirgeler I 

Mayıs ayı içinde Bahçe. Feke ve 
Saimbeyli'de 119 kilo çekirge imha 
•dildiğini Adanadan gelen bir ha
'ıer bildiriyor. 

Çekirgeler de acaba tabiatin para 
~ütçüleri midir? 

T.1. 

Halkevlerinde 
konferanslar 

Ka 
. il. ııııl~ 

yserı, 23 a.a. - D n ~til 
!onunda paraşüt ve paraşUtÇU ·ı 
ir mühim bir konfcrdnS v-et1 
Büyük bir halk kitlesi önUn°;0 
bu konferans, ayni zamand~ cJe 
]erle şehrin umumi yer1erıl1 
nilmiştir, 

Malatyo'da .ıt' 
·ıjı 

Malatya, 23 a.a. - Parti v-ı cJil' 
ret heyeti tarafından tertip edif· C 
feranslara devam edılmektef 
köylerde verilen bu kotl .ep c 
halk, büyük bir ataka ile ıa1'~i) 
tedir. Dün de İsmetpaşa .11 111'~ 
parti başkan1 tarafınd3n bır cft 6 
verildiği gibi, diğer köyler rdl 
ti mensupları halkla temasla ll'' 
muşlar ve muhtelif :nevzulat' 
görüşmeler yapmışlardır. 

Trabzon' da 
. e 

Trabzon, 23 a.a. - Rı~.tl 
l"uat Sirmen tarafından cı.u atı'" 
halkevi salonunda bugüııkil ~ 
şısında halka terettüp .ed~~ıit· ~ 
dair bir konferans verıtmıŞ 

11
fe 

bir aHika ile dinlenen bU k~i ıt1 
vali Osman Sabri Adal, par bııl 
şi Sadettin Uraz da ~azır 
tardır. 

rıfe 
B. Mithat Aydın'ın flo .. 

'tll'' 
Malatya, 23 a.a. - Ma1 aŞ pııfl 

vilayetimiz kazalarında ~·afeti'~ 
rini teftiş eden parti mu 115111~ 
hat Aydın, butef~iş~el'.~. ~...meıe 
ile yakından samımı gC1r~ 1.B1 il> 
]unmuş ve muhtelif rne~ıu 
de konferanslar vermiştır· 

ııe.ı J 
Çukurova' da y<> ro<'"-

çıı1'ıl •• 
Adana (Hususi) - ııt11"' 

kasabalar araıoı yolları irış3.,flt ~ 
goı: .. 

lanmıştır. İlk hamlede jt ,.e 
li, Tarsus yolları, Kanııg;!r. 

1 köprüleri inşa edilmekte 
1 
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POLİTİKA i 
............................ .1 DÜNYA HABERLERİ iSTANBUL Gazele eri 1 

re, Fransa ve Almanya 
ll}'a ·ı 
ke .~ e Fransa arasındaki 
ltlce~1h ayet imzalanmıştır. 
J:'tıt 1 

arekat henüz durma
ııııı 

llıiit. '-murahhasları, İtalya 
""e" . l'ııe'd e •nızalamak Üzere 

Tam teslimiyet ! 
1 Sartlar malam oldu 

., en u l b tıııe 
2

.. Çlnuş ardır. Ha er 
ile d ore, askeri harekata, 

e rn" ı 'a Utareke imzalandık- ..> 

tı!iit~t ~nra nihayet verile -
""e" . dıtı- bil e?~n şartları dün ak-

ft.11 l ~ı~lnıemişti. Fakat 
~rllft ngılıı Başvekili Çörçil, 
i r .. :tı d~ lngiltere'de bulu· 
d tısıı h b' .. 

Mütareke Bordeaux hükumetini 
kımıldamıyacak bir hale koyuyor 

e C ar ıye musteşan 
lıııtt ~Ulle tarafından yapı
l ald 11 Şartların mahiyeti 
ltdir lkça sarih bir fikir 
~İik::' ngiltere radyosu da 

.. ıner · 'tıtltıf •nın mütareke şart-
all llı'~lduğunu haber ver-

lltarek 1 .. Fr e şart arına gore, 
i. ansa• h . 'lh.ld Yı arbın sonuna 

d011
11 devanı edeceklerdir. 

&ı1~1 anması dahil olduğu 
lit arın . !tı .

1
1 Alnıanya'ya teslim 

~İli rı tere ile harbe devam 
tk11 kAlrrıanya Fransa'nın 
ktiı- aynaklarından istifa
e Q 

llliit:§'Vkkili, dün yaptığı be
lıt;i .re enin imzası hakkın
'te ha ıngiJiı hükümetinin te-

'°"rhetıe karşıladığını söy-
. a 8 d . ıııiıı ' or o'daki Petaın 

' ki ~~!ruğ fransız hükü
'te fı-e •lerniycceğini bildir
h, .. ~~ızları İngiltere ile 

e.lir 1 evaın etmeg-e davet 
• tı ·ı· >'1tıı 11 gı ız Başvekili tara-

llıı~ all .. bu beyanat ile İngi-
• t~ ~nasebetleri yeni bir 'il" e, tedir. Petain bükü• .ray 
,, lir, t ~ealim olmıya ka-
ili 'ti ngıltere hükümeti, 
di. ~ru;;. h"k·· ı d 
~ ed· "' u umet o ma ı -
' L 1Yol". f • b 
~tb· · ngıltere'de ulu-

le de /Ye nıüsteşarı &eneral 
h~b· ransızları lngiltere ile 

· ~d1•
1 

bdevarn ettinneğe ça-
u:.. iit" ~İrı d un mesele, fran-

'tı' aha dt>ğruou bu mil
lıııJ, .. ~tga)i altında bulunmı-
~'l'li~ Yaııyanlann hangi 

l>ıt'dak~deceği noktaıında
llıi}') ~ Fransa, hemen he
'tııne 151?al altındadır. Fa-

111• .... ~iş müstemleke 
tı, tu \t-

l.tad ararr: Cezayir, Tu-
'talt. ll&'askar, Suriye ve 

~ i de: lransız müstemleke
t.._lti11ı a~ ettirecekler mi? 

~-""-tı~ itaat mi edecekler? 
Ql.ttt~ el" a Petain'in emrine 
~ lrı~{1tna.na teslim olacak 
.... eı-elt t.~re donanmasına 

•? llluca.de[ede deTam 

' ~il 
· "ııe tartı h' . b teti .

1
. arınm ma ıyeh 

ı,~ •11ıali •nce, Petain bükü
~ ili ... p'tna. ile ne ümit etti· 
~lllt . etain'in bu hareke-
t::.. ıçj.. h . ı· b" ~ ... 01l .. •• e emıyet ı ır 

'i A.t Unde tutmak lazrm
'ltı;,ei., İ~anya ile mütareke

~ta11 ~r eden ıebep, as
~·· )4'11l ~•Yade siyasidir. E
~ otrrı'~ aıkeri olsaydı, Pe
b e İle ba.ırıı. Cezayir'e çeki-
11\e ırJ'L 
~ >'llaud• ı"te harbe devam 
'~at p nun Yapmak iıtedi

t ;"e İle ~ta~n artık Franıa· 
~t' e~ild· l§bırliği yapmasına 
• 

1lt 
1
"· Öt d b · F .. eı-e e en erı ran-

. 'il Yerj 
ı ,. l>ıtllı ne Almanya ile 
' •)a. • &.sın 'td •ı ~ii a taraftar olan 

(Başı 1 inci :uy/adı) 

ğından başka bir yere scvkolunnmaz. Hiç 
bir harp malzemesi, inglltere'y..ı gönderi -
lemez. Hiç bir ticaret gemisi, rransız li
manlarından ayrılmak ıınltı!ıl~ tini haiz 
deıtildir. Dışarıda bulunan sdı ise, der
hal ı..·ransaya df\vet edileceklir. UütUn as
kert miiesseseler ve stoklar, zarar görme
miş bir halde Almıınya'Y.a ll'Sllm edilecek
tir. Limanlar, latihk{lmlnr, tersaneler, de
miryolları ve mUnakale vasıtalnrı da aynı 
ahkAma Uıbldlr. 

İşgal altında bulunmıyan fro.nsız arazi
sindeki biltUn telsiz istasyonları susacak
tır. 

Fransız htikUmetl Almanya ile İtalya 
arasında emtia nakliyatını teshil edecek -
tir. 

BUtUn elman harp esirleri dl'rlı ıl tahli
ye ed!lccek, !ransız esirleri ise sulh mua
hedesinin imzruıına kadar esarette kala
caktır. 

Fransız donanması, fransız kara sula
rına dAvet edilerek, alman ve ltalyan 
kontrolU altında Almanya ve İtalya'nın 
münasip gööreceği limanlarda slltı.htan tec
rit edilecektir. Fransız menfnatlerlnl müs
temlekelerde mUdnfall edebilmek için, el
man ve italyan hl\kümetıerlnln tefrik e -
decekleri bir miltdar h:ırp sefinesi Acrbcst 
bırakılacaktır. 

Mlltareke, Fransa hllk!lmetı, İtıılya hll
kilmeti ile buna mllşablh bir itllA! akteder 
etmez meriyet mevkllne girecektir. Mllta
reke aulh muahedesinin imzasına kadar 
mut~berdir. Fakat Fransa hllklimetl, bu 
şeraiti ita etmezse herhangi bir anda Al
manya tarafından fesholunablllr. 

Selahiyetli Londra mahfillerinin 
mütaleaları 

Londra, 23 a.a. - Royter bildiriyor : 
Salahiyetli Londra mahfillerinde müta -

reke ıartlan hakkında ıu mütalealar yürii
tülmektedir: 

Mütareke şartları, Fran5a'yı, müıellih 

kuvetlerini, atoklannı ve mah,.m,.aini Al
manya'ya vermiye ve fransız arazisinin en 
biiyük kısmını, İncilte.re'ye karıı harbe de
vam için Almanya emrine koymıya mecbur 

Amerika hariciye naurlan 

koni er ansı toplam yor 
(Başı 1 inci sayfada) 

&tınu beyan etmiıtir. Bu tevsi procramınm 
yedi senede ikmal edilebileceii tahmin e -
dilınektedir. 

Milli Müdafaa munzam tahsisatı 
Vaşington, 23 a.a. - Mebusan ve ayan 

meclisleri, adi bütçeye ait birçok projeler
le bazı fevkal!de projeleri tasvip etmiştir. 

Kongre, bir milyar 767 milyon dolarlık 
fevkalade milli müdafaa tahsisatı projesi
ni kati ıurette kabul etmiıtir. Bu kredi ile, 
67 harp gem.isi inşa olunacak, üç bin aske.rt 
tayyare ve üç bin Rollıroyce motörü satın 
alınacak, bundan başka bir çok tank ve di
ğer askeri levazım da yaptırılacaktır. 

Diicr taraftan iyan meclisi, tasvip etti
ği bir kanun proj~i ile, dalcalı borçların 
azami haddini, 4S milyardan 49 milyara çı
karmıştır. Bu kanun projesi, ayrıcai ıilih
lanma programının tahakkukuna ıarfedil

mck üzere, hükümete, senevi bir milyar do
larlık vergi matrahtan göstermektedir. 

Mısır Kıralı kabinenin 

istifasını kabul etti 
l-

1
": t905rrtreler ve politika

~ , . a.ra. •enesinde Rouvier Kahire, 23 a.a. - Kral ~ar.uk kabi
' ~ı. ı9~1nda.ki ihtilafın ea- nenin istifasını kabul etmışt?r. Yen~
tllt~lifa., 5 buhranında Del- sinin teşekkülüne ka~ar kabıne vazı
' 11ııdii ~ ~0uvier'nin galebe- fesine devam edeccktır. 

t'-~111l'a. •ıe de 1906 Alcasires Bir temerküz kabinesi kurulması 
ld 11ellı~~llda. lngiltere, Fran- muhtemel 
t ~Ve l> etmekle tekrar ga- Kahire. Z3 a.a. - Royter: -~anıldığın~ 
'1"'rı'a.' elcasse ekolü poli- göre, Mısır'da bir milH temerkuz kablne11ı 
• l>te J';' nın başına e tiler teşkil olunacaktır. 
l~tiı· ransa'n gf ç k · Milli Müdafaa nazırı, Mıaır ordusuna a. 
._ ·~ f ın za er a- . d' · · 
1 t'ft • "an11 k il b . ıpğıdaki parolayı bıl ırmıitır: 

il() ar ol I z o a orası- "Allah Vatan Krral." 
li~ lı"İer a.n arı takviye et- ' ' 

la ek I" ----------------ı.·b'llıı-ı · . 0 u, fransız ha-
'1 • 1Çın..1 • • &

11
1 bug" Qe ınce ve uzun 

'•i ll.lllıa Une kada.r devam 
·~~ )ol\a. /'l'acıJar, ltalya ile 
>,,. •tı)a.r araftar olan Lava} 

''tı.ıı 'Ve 'h t' [:'..,_ nı ayet katolik-
1 t "'llıa t t 14 ~'raft • talya, span-

'> ta...,-: artar . d' 1 'ıı · "l'ıii ı, §ım ı ga e-
>ıı~ •rı ku~Orlar. Filhakika 
ı. dtiild·et bulmasına se-

11ti r 'lftat 
1"j lngiltere He i~

' ''ııııı...lltı,llı 0 antn•ın dayan
tııı:ı11. t tarı a~hep, İngiliz do
: ltt ~lına ıa Ya ve bilha11a 
~' e 11 irı vb~receği emniyet 
ı,. t() ır h . 

' '"tt .tıdcrec ~ ~rp hahndc 
~~llt tı. On egı askeri ku-
~i .. tbe h al'danberi devam 
~ ., b· ı er 'k 
' ~ •ı h ı i noktada da 
~ lı" • ahi k 
\I'~ etı k 3 u utu olmu,-

)'li k 'ide d arJısında deniz 

~~i e '>-betn:.r ~ularda eski 
ı. ~· lflır V b" ,·q., b •~et' • e ınaen-
>, ~e lı de~ave.rcnıiyor. Son
~'ı" lt llz k kı n•uharebede 
~'ft bel>1e 1 \l~et Yollıyabil • 

ll.t- ot ngıltere ile itbir
a.nıar 

2:ayıflamııtır. 

Petain de kahir alman zaferi kartı
ıında Franıa'nın harici politikasına 
yeni bir istikamet vermeğe karar 

vermiştir. • 
Bordo hükümeti, bu hercümerç ı

çinden ne kurtarılabilirse kurtanlıp, 
Fransa'nın, bundan böyle Almanya 
ile işbirliği yapması, fransız milleti
nin menfaatlerine uygun olduğuna 
kaniğdir. Ve bu karan verirken, 
tabiidir ki Avrupa kıtasındaki al
man liderliğini tanımaktadır. Çünkü 
nasıl olsa, Fransa, bundan sonraki 
haliyle cermen ortaklığında da An
glosakson ortaklığında da ikinci 
planda kalmağa mahkumdur. 

Ancak §U da muhakkaktır ki fran
sız harici siyasetinin bu oriyantasi
yonu, otuz altı ıenedenberi ııkı bir 
İngiliz - franıız itbirliğine dayanılan 
zamanlarda adeta İngilizlerle birlik
te müıtereken kurulmut olan deniz
atırı imparatorluk üzerinde akisle
rini uyandıracaktır. Esasen ıimdi 
baılıyan İngiliz • fransız mücadele
sinin mahiyeti de budur. 

A. Ş. ESMER 

etmektedir. Fransız hükümetinin nisbeten 
küçük bir mmtakada mevcudiyetine müsa
maha olunmaktadır. Fakat bu hükümet ta
mamiyle Almanya'ııın hükmü altında bulu-
nacaktır. 

Sulh şartları hakkında hiç bir işaret yok
tur. Fakat şurası sarihtir ki Almanya, bu
günkü merhalede katiyen sulhu müzakere 
etmek niyetinde deiildir. Bir kelime ile, 
müt:ırcke şartları, Franıa'nm mutlak tcı -
limiyet"ni emretmektedir. 

Pc hükumetinin Hariciye Nazırı B. 
Baudvuın, bundan bir kaç gün evci, Fran
sa'nm tezli! edici ve ş.erefi jhllil edici şart
lar kabul ctmiyeccğini bildirmişti. Şartla
rın daha ziyade tezlil edici mahiyette ol -
ması zordur ve fransız arazisini ve harp 
malzemesini Fransa'nm kendisi ile resmen 
hiç bir münferit sulh imzıılamıyacağı bah
sinde anlaşmış olduğu müttefikine karliı ya
pılacak harpte kullanılmak üzere vermesi.n
den daha fazla şerefi ihllil edici bir keyfı -
yet bulmak pek güçtür. Bu muahede ve ay
nı zamanda Baudouin'in tcahhüdü, Mare -
şal Petain hükümcti tarafından ihlll edil -
miştir. Bu verilen sözü tutmama, yalnız, 
denizleri ötesindeki bütün fransrzlar ta -
rafından değil, fakat aynı zamanda Fran -
sa'daki fransız kütleleri tarafından da acı 
bir surette hissedilmekte ve takbih olun -
maktadır. Fransa'daki o fransız kütleleri 
ki hükümctin bu hareketi ile, alman teca
vUzünün diğer kurbanlarının vcrdii:i misa
li takip etmekten ve nihai zafer için büyük 
ümitler gösteren şerait altında müşte~ 
düşmana karşı mücadeleye devam eylemek
ten menedilmiştir. 

Fakat, başvekilin dediii gi~i, İ~giltere, 
fransız milletinin divasını azız bıleccktir 
ve İngiltere'nin zaferi, Fransa'nın aatve -
tinin ve fransız milletinin hüriyetlnin ye -
ni.dcn tesisi iç.in yeıhıe ümidi teşkil eyle -
mektedir. 

CİBUTİ ÜZERİNDE 

İki ilalyan tayyaresi 
daha düıürüldü 

Cibuti, 23 aa. - Clbuti'ye yapılan 
hava hücumları csnaamda iki İtalyan 
bombardıman tayyaresi düşürülmüş
tür. Bunlardan birinin mürettebatı e
sir edilmiş, diğerinin milrettebatı öl· 
müştür. Hücumlar, pek az hasarı mu
cip olmuştur. 

Balıkçı gemisine teılim olan 
denizaltı gemin 

Aden, 23 a.a. - İngiliz balıkçı ge
misine teslim olan İtalyan denizaltısı 
çarşamba günü Aden açıklarında şid
detli bir müsademeden sonra kendi 
vesaitiyle Aden limanına sevkedil
miştir. İtalyan tarafında ölü ve 
yaralı vardır. İngilizler zayiat verme
mişlerdir. İtalyan denizaltısının, İtal
yan bayrağının üstünde dalgalanan 
ingiliz bayragiyle gözükmesi Aden'
deki ingiliz kolonisi arasında büyük 
bir sevinç hasıl etmiştir. 

Tecavüze uğnyan Yunan vapuru 

Bordcaux, 23 a.a. - Havas ajansı
nın Cczairden aldığı bir telgrafa göre, 
4255 tonluk Alcxandra ismindeki Yu
nan vapuru neticesiz olarak italyan 
tayyarelerinin hücumlarına uğramış
tır. 

Hücum, cuma günü öğleden sonra 
vuku bulmuştur . 

Gece, 1886 tonluk Elgo ismindeki 
İsveç vapuru bombardıman edilmittir. 
İçinde 2 si yaralı olan 25 denizciyi ha 
mil can kurtaran sandalı Cczair sahi
li açıklarında devrilmiştir. 

Kenya bombardımanı 

Nairobi, 23 a.a. - Re&mi bir tebli
ğe nazaran, perşembe günü Kenya'da 
Margarit ve Ganissa ismindeki mev
kiler üzerine bombalar atılmıştır. İki 
yerli hafif surette yaralanmıştır. 

[ Muhtelif tayyare hücumlarına ait 
diğer haberlerimiz resmi tebliğler sü
tunundadır •.. ] 

Suriyede sükun var 
Bcrut, 23 a.a. - Havas: 
Memlekette sükun vardır. Ne bir 

hadise ne de bir nümayiş olmuştur. İ
talya harbe girdiği ıaman, yalnı.ı su
riyeliler ve Lübnanlılar arasında İtal
yan ajanı olduklarında şüphe edilen 20 
kişi kadar tevkif edilmiştir. Milli şef
lerden bir çoğu davalarınm bizim da
vamızla müşterek olduğunu beyan et
mi§lerdir. 

Fransız 
delegeleri 

• I 

ltalya da 
Roma, 23 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Fransız murahhasları pazar günü saat 

ıs e doğru üç motörlü, üç alman tayyaro
si ile Roma hava meydanına relmitleırdir" 
İki İtalyan tayyaresinin refakatinde sey -

retmiş olan ve saat l~,55 de ye.re inen bi
rinci tayyarede alman zıı.bitleıri.n.in refakat 
ettiği üç fransız zabiti vardı. Tam saat 
14.58 de meydana inen ikinci tayyarede üç 
fransız zabiti vardr. Tam saat ıs de gelen 
üçüncü tayyareden yüksek rütbeli •bir fran
sız zabiti ile ı;efir B. Noel çıktıla.r. Fransız 
heyeti 6 fransrz zabitinden, sefir B. Noel
den ve bir kaç katipten ibarettir. Fransız 
heyetini karııılamak üzere harbiye nezare -
tinden iki yiiıksek riitbeli zabitle hariciye 
nezaretine mensup ve şimdi ihtiyat zabiti 
bulunan iki memur tayyare meydanına cel
mişlerdi. Sclimlaşmayı müteakip, mütare
ke komisyonu, üç otomobile binerek bir 
saat sonra İtalya ile mütareke müzakere -
!erinin başlanacağı henüz meçhul bir vil -
15.ya hıı,reket etmiştir. 

* 

Cumhuriyet 
Bir dekora dair 

Nadir Nadi, bu başlık altında, Bitle
rin fransız murahhas heyetini Compl
egne ormanınd-. 1918 de alman heyeti
nin karşılattığı dekor içinde kabul ecli-
11ını canlı bir levha halinde tasvir ede
rek diyor ki: 

"Gözlerimi kapayarak sahneyi gözle
rimin önlinde canlandırmnt;a çalıııtım: 
Von Kietel'ln ı8rnrla akBlnl söylemesi
ne rağmen bu, bir intikam ~nesiydi, 
Bütlin te!errliati;rle o kadar dıkkaUI ve 
itinalı hazırlanmıştı ki senelcrdenbcri 
ıı.lman halkına telkin yapan hatipler, al
man çocuklarını okutan mue.Jllmler, al
man harp sanayiinl işleten direktörler, 
elman ordusunu hnzırlıyan kumandan
lar ve nihayet aylardanberl kan döken 
alman gençliğ"i, eankl hep bir ~ada 
yalnız bugün için çalıımışlar, bugUn i
çin yaşamışlardı.,. 

Almanların bundan yirmi iki sene e
vel mfllt izzeti nefl81erlne indirilen 
darbenin intikamını aldıklarını söyll
yen muharrir, artık Hltler'ln inaa.nlyetln 
özlediği gayeyi temin edecek bir sulha 
lmkAn vermesini istemektedir. · 

Yeni Sabah 

Hiç bir sebep olmadan 
HUseyin Cahlt Yalçın, bu bafhk altın

da. Compiegne ormanında hazırlanan 
dekordan bahsederek diyor ki: 

"1918 de müttefikler tarafından Com
plegne ormanında bir vagon içinde al
man murahhaslarına mlltareke oartla.rı
nın tebliğinde hiç bir !evkalldellk, hiç 
bir hakaret ve tezyif saklı olmazdı. Şüp
hesiz ki burası, cepheye yakın olmak ya
hut herhangi a.skerf ve coğrafi bir mU
la.Jıaza ile alclfıde bir surette ittihaz o
lunmuştur. Bundan dolayı mUttdlkler 

a.a. Matbuat Servisi 

için bu ne bUyUklUğe delAlet eder, ne 
küçiiklUğe. Fakat aJmanların bu defa 
mütareke §Brtlannı Cransızlara tebliğ i
çin hususi bir sahne hazırlamak yolun
daki tiyatroculuk faaliyetleri kendile
ri için dünya e!klırı umumlyeslnde hiç 
bir §an ve şeref temin etmiyccek bir ha
reketti. Çünkü tabiilikten mahrumdu, 
zevksiz bir taklitti.,. 

Fransızların küçUk düşürülmek içlıı 
çağınldıkları bu merasimden mtı.ncıı 
daha btiyllmllş olarak çıktıklarını s!Syll
yen muharrir, Berlln radyosunun kin ve 
intikam nC§rlyatını telmih ederek diyor 
ki: 

"Almanların mutantan ltira!lan veç
hile fransız ve lngillzlcrin 1039 eylU
IUnde harp ıırı.n ett11elerinln "hiç bir se
bep olmadan vukua gelmesi, fransız ve 
ingiliz emperyalizminin bütün gtlnlllıla
nnı silecek ve geçmiş kabahatlerini af
fettirecek bir şehadettir.,. 

Muharrir makalesini §!Syle blUrlyorı 
"Alma.olar, Fransa ve İngiltereyi, 

kendileri doğnıdan doğ'nıya hiç müt&
arnz olmadıkları halde sır! kUçUk mil
letlerin he.yat haklarını müdafaa ve 
beynelmilel münasebetlerde lruvetln de
ğil, hakkın, muahedenln, ada.Jetin geçim 
kıymetini temin için her fedaklrlığı 
göze alan medeniyet ve insaniyet ıaıno
plyonu diye ytlkseltmlo oldular.,. 

VAKİT 

Zaf e.r ve açlık 
Aaım Us, bugünkU bqmakclulnha 

ııonunda diyor ki: 
''Orduları harp meydıınlarında mu

zaffer olan memleketler belki sııa.ıı ku
vetlyle baııka memleketlerin lstihAalle
rinl alarak Y&§amak çarelerini d \ Une
bilirler, fakat Avrupa kıta.sını ba,ştaıı 
b&§a saracak olan açlık tehlike8i bir ke
re umumi nizamı bozacak olursa bu su
retle meydana gelecek içtimaı zelzele
lerin yıkıntıları arasında bugün alkıo
lanan .zafer de kaybolup gidecektir." 

Roma, 23 a.a. - Bugün öğleden son
ra Roma'ya gelen fransız murahhasla
rı, dün geceyi Münih'te geçirmişler
dir. Fransız murahhaslarının hava 
maydanına muvasalatlarında yalnız 
hususi müsaadeyi haız zevat bulun
muştur. Kısa bir selam teatisinden son 
ra, fransız murahha31arı, cvela kendi
lerine tahsis edilen apartmanlara git
mişlerdir. Bir saat sonra, saat 16 da, 
müzakerelere başlanmıştır. Müzakere
lerin çabuk bir neticeye varması için 
lazımgclcn bütün teknik tertibat evci 
den alınmış bulunuyordu. Fransız mu 
rahhasları, Bordeaux iJe telefon ve tel 
siz muhaberesi yapabilmektedir. 

Resmi mahfiller, m'.izakerelcrin ya-

İngiltere BOrdeaux 
hükümetini tanımıyor 

pılacağı mahal, süreceği müddet ve e- (Başı ı inci sayfada) 
s.aslar hakkında ketumiyet muhafaza !raruıız vatandWJlarını her türlü temsil 

hakkını nezeylemektedlr. 
etmektedir. Buna binaen, bucün, İngiliz hükümeti, 

Mütareke 1artlan bMdirildi ı btllldan böyle Bordeaux hükümetine müsta
Roma 23 a.a. - İtalyan mütareke kil bir memleket hükümeti olarak baka.mı -

şartları,' bu akşam Fransız delegeleri- yac:ağını beyan eder. 
ne bildirilmiştir. İngiliz hü.kümeti, müstakil franau una-

Bu hususta aşağulaki tebliğ neşre- surlarını tam surette temsil eden ve F:ran -
u:nm enternasyonal tcahhütlerini yerine <!ilmiştir: . 

"Pazar günil, saat 19.30 da ıtalyan getirerek harbe devama azmcylemiı bulu-
b' nan muvakkat bir fransı:ı milli komitesi 

ll'urahhasları, Roma civarında ır ~v teşkili teklifinden kaydı ma.liimat eyler. ln-
kidc, Fransız murahhaslarına mütare- giliz hükümeti, böyle bir fransız milli k~ 
ke şartlarını tevdi etmişlerdir. m.iteııini taruyaaığr.nı ve bu komite müıte-

Bu toplantıda, İtalya adına, harici- rek diltmanla mücadeleye azlmklr biitlln 
ye nazırı Kont Ciano, İtalyan ordula- franııı:ı unsurlanm temsil etmekte devam 
rı genel kum;ıay başkanı marcpl B~- eylediği müddetçe harbin idamesi ha.k:kın
doğlio, donanma kurmay başkanı aını- da bütün meseleleri bu komite ile müzake
rat Cavagnari, hava kuvetlcri kurmay re edeceğini beyan eyler." 

başkanı general Pricolo, ordu genel B. Çörçil'in nutku 
kurmay b~şkan muavini general Ro- Londra, 23 a.a. - İngiliz ba1vckili 
atta, Fransa adına da general Huntzi- B. Vinstön Çörçil, dün akıam ap.ğı
gcr, büyük elçi Net. general Parisot, da.ki beyanatta bulunmuştur: 
vis amiral Leluc ve hava generali Bcr- İngiliz hükümeti, Bordcaux'daki 
~eret hazır bulunmuştur. fransız hükümetinin Almanya tarafın-

Sclihiyetli bir mcnbadan bildirildi- dan dikte edilen p.rtları kabul ettiği
ğine göre, Fransız murahhasları, Via ni keder ve hayretle öğrenmiştir. 
Cassia'da üç muhtelif villada misafir İngiliz hükümeti, böyle ve buna mü 
e<lilmişlcrdir. Bu villalardan birisi şabih §artların, büriyctine, istiklaline 
villa Manzonidir. Mütareke şartları, ve meşru otoritesine sahip her hangi 
Roma'dan yirmi kilometre mesafede bir fransız hükümeri tarafından ka
bir mahalde fransız murahhaslarına bul edilmiş olmasını tasavvur edemez. 
tevdi edilmiştir. Merasim, yalnız şart- Bütün fransızlar tarafından kabul e
ların tevdiine inhisar eylemiştir. dilen böyle şartlar, Fransa arazisini, 

müttefikine karşı hücum için kullaf ransız - Alman mütareke•inin 
nılmak üzere, düşmanın isteği altına 

•on •Jhası koymakla kalmıyacak, fakat fransız 
Compiegne, 23 a.a. - D.N.B, bildiriyor: imparatorluğunun ve fransız bahriye
Almanlarla fransızlar arasında aktedilen sinin kaynakları da, hc<lefine vasıl ol-

mütarekenin Compieıne'de lm1.asıru ve • 
magv a yardım içın süratlc düpµanın emüzakcratm ıon safhasını görmüş olan bir 

zat mülahcdelerini D.N.B. ye .Oyle anlat- line geçecektir. 
rnıştır: İngiltere'nin, mücadeleye, icabcde-
"- Fransız heyetinin, kendi hükümetiy- cek her yerde, denizde, karada ve ha

le telefonla görüşebilmesi için iki aaatin valarda devam edeceğine katiyetlc 
kifi ccleceği tahmin edilmiştir. Fakat bu inanıyorum. 
görüşmeyi temin için dört saate ihtiyaç ha.- Zafer kazanıldığı zaman, İngiltere, 
sıl oldu. Vagonda bulunan fransız muhabe- fransız milletinin davhını eline ala
re servisi şefi, bir çok defalar muhabereyi caktır. 

temin etmiye gayret ettiyse de her dakika Fransa'nın eski büyüklüğünü yeni
Toımı'la Bordcaux arasındaki bozukluk do- den tesis hususunda yegane ümidi, fn
Jayısiyle muhabere inkıtaa uiramakta idi. 

giltere'nin müttefiki olarak kalması 
Fransız murahhasları oWukça sinirli idiler. 
Bu sırada ordu başkumandanı cencral Ko- idi. İngiltcre'nin zaferi, Fransa'nın 
itel ormanın kenarında beklemekte idi. Sa- büyüklüğünü kuracaktır. 
at 16, saat 17 yi rcçlyordu. O :t.aman vazi- Bunun içindir ki, düşman tazyiki 
yeti aydınlatmak üzere franıızlara ulsizle haricinde bulunan bütün fransızları, 
muhabereyi temin etıniye cayret etmeleri vazifemizin başarıl:nasına ve zaferin 
taV'IİYe edildi. Nihayet telefon muhaveresi alınmasına yardıma davet ediyorum. 
işliyeccğe benziyordu. Heyet lzalan telo- Londra selahiyetli kaynaklarına 
fon başına toplanıyorlardı. General Hunt -
ziger ile Bordcauıı: arasında heyecanlı bir 
konuşma baılamııtı. Bir müddet ıonra yar
dıma ihtiyacı olmuşa benziyordu. Telefon 
ahize11ini sefir Noel'e verdi. Birdenbire mu
habere tekrar kesilmişti. Saat 18 de Hari
ciye Nezareti mümeuili nazır Schmitd va
gona dlvet edildi. General Huıı.tiz~e.r ke:n
dieiyle görüştü. Müzakere biteli bq aaat 
olmuştu. Fransızlar yeni bir mühlet iıte -
diler. 

Son mühlet 
General Keitel, almanca tebllgl\tta bu

lunarak son mühleti saat 19.30 olarak tea
bit etmiştir. Bu tebligat saat 18,30 da va
gonda nazır Schmltt tarafından general 
Huntziger'e tevdi edllmlısUr. Vis amiral 
Leluc ayağa kalkarak hemen tercümanı 
çağırmıştır. Alman nazırı vagondan ayrıl
dıktan sonra sUktlnetıe orman kenarında 
general Keltel'e mUIAkl olarak emrin ita 
edildiğini bildirirken, franııızlar tercüma
nın etrafında toplannuıılardı. Vagonun bir 
kompartlmanında kısa bir mU:r:akereden 
sonra almanlarda.n tekrar eaaa ltompartJ
mana l'elmelerl rica edildi. İlk olarak ge
ııere.J Keltel girdi. Onu diler almaıılar ta. 

göre 
Londra, 23 a.a. - Roytcr: 
Bu aabah Londra'da seJahiyetli bir 

kip ediyordu. Tekrar on dakikalık bir gö
rllşme oldu. BllAhare frnnsızlar imza etme
ğe hazır olduklarını beyan ettiler. Sa.at 
18.M de, Almanya ile Fransa arasında mü
tareke imza edildi. Bu son derece heye
canlı bir an olmuştu. Her iki heyetin de 
haları ayakta imza ettiler. İlk olarak 
franııızlsr imza ettiler. Muahedenln lmza
ııını müteakip genere.J Kette!, alma.o ve 
franııız mütareke komisyonu balarından, 
vata.na sadakati her iki taraftan hayatla
rlyle ödiyenlere tlızlm edilmesini rica et
mlııtir. Bunu bir dakika stikftt takip ebntıs
Ur. Blla.Jıare İtalyaya hareket etmek Uz.e
re !ranaızlar vagonu terkelmlglerdlr. Sa.at 
19.06 da general Keltel mütarekenin imza 
edildiğini Führere bildirmiştir. 

Yeni Fransız devlet nazırlan 
Bordeaux, 23 a.a. - Nazırlar heyeti, bu 

sabah reisicUmhur Lebrun'un rlyaseUnde 
toplanmıştır. Puy - de - Dome Ayan Azaaı 
Lave.J ve Bordeaux belediye rela muavini 
B. Margııet, devlet nazırı tayin oıunmuı -
tur. 

.«aynaktan şu beyanat yapılmıştır: 
Fransız bükümeti tarafından müta

rekenin imzası, fransız kuvetlerinin 
Fransa'da yapmakta oldukları munta
zam mukavemetin sona ermesini intaç 
edecektir. 

Bununla beraber, müstemleke impa
ratorluğunda, daha dinç bir düşünü
§Ün hakim bulunduğuna emareler var
dır. Suriye'deki fransız kumandanı 
general Mittelhauser, Fransız kuvet
lerinin mücadeleye devam için verdiği 
kararı ilin etmiştir. 

Hindiçinide, umumi vali, sancağını 
indirtmiyeceğini beyan etmiştir. • 

Tunus'ta, Fransa fevkalade murah-
hası, mücadeleye devam kararında 
musirdir. 

Fas'ta, Scnegal'da, Camcroun'da, Ci
buti'dc askeri ve sivıl makamlardan 
sadakatle yardım edileceğine dair te
mniat alınmıştır. 

İngiliz hükümeti, Fransa müstemle
ke imparatorluğunun vazifesini ifa e
de.bilmesi için lazım olan mali anlq
maları yapmağa hazırdır. 

Başvekilin bildirdiği gibi, İngiltcro
nin gayesi, Fransa anavatanının ve de
nizaşırı arazisinin tekrar tamamiyle 
ihyasıdır. 

lngüiz harp kabinesinin 
levkal.iıde toplantısı 

Londra, 23 a.a. - R-:ıytcr : 
İngiliz harp kabinesı, bu sabah, ba1-

vekfilet dairesinde fevkalade bir top
lantı yapmıştır. Bu toplantıda, sanıl
dığına göre, halen Londrada öğrenil
miş olan Fransız - Alman mütareke 
şartları tetkik olunmuştur. Toplantı 
iki buçuk saat sürmüştür. 

Saigon'da tezahürler 
Saigon, 23 a.a. - Aralarında eski 

muharipler de bulunan bir halk kütle
si ingiliz konsoloshanesi önünde teza
hürat yaparak Fransa nın harbe deva
mını ve iki millet ansında birlik tesi
si için ingilizlerin yaptığı teklifin reı 
men ilanını istemi .. 1erdir. 

Suriye'deki kuuetler de lngiltere 
ile beraber 

Londra. 23 a.a. - Royter: Surlyedckl 
fransız yUksek komiseri, bugtln öG-lo üze
ri, Berut'tan radyo ile beyantta bulunarak 
deml§tlr ki: 

"- Surlyedekl ba,şkumandan general 
Mlltelhauser, Surlyede Fransanın vazlf&
sine devam ve Surlyedc Frıı.nsanın ,erefi
nl ve 88.Dcağını sarsılmaz bir enerji ne 
müdafaaya karar vermıştlr. Ben de kendi
siyle tam mutabakat halinde bulunuyo-
rum.,, 

Bordeaux hükümeti genera! de 
Gaulle'u c.zletti 

Bordcaux, 23 a.a. - Fransız radyosunun 
bildirdiğine göre, bu sabah B. Lebrı.n'un 
riyasetinde toplan.an nazırlar heyeti, dun 
akşam İngiliz radyosunda söylediği nutuk
tan dolayı general de Gaullc'u azletmiştir. 

Bordeaux hükümetinin tenkit 
ve protestosu 

Bordcaux, 23 a.a. - Mareşal Pctain, 
fransız radyosunda bir nutuk soylıycrek, 

B. Çörçil'in dün akşamki beyanatını ~iddct

Je tenkit etmi~tir. 
Diğer taraftan fransız radyosu, fransız 

bükümctinin, Fransa haricinde bulııruın 

fransızlara 1nriltere ile birlik almalın i
çin yaptığı hitaptan dolayı ingiliz hukume
tini protesto eden bir beyanatını nc~reylo-
mlft:lr, 
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Kan kardeşi olmak • • 
ıcın ... ., 

İzmir, 23 a.a. - Cümhuriyet kız 
enstitüsünün ders yılı sonu münasebe
tiyle hazırladığı sergi, dün, parti mü
fettişi alip Bahtiyar Göker ile matbu
at mensupları, maarif erkanı ve bir
çok güzide zevat huzuriyle açılmıştır. 
Talebenin kendi iş \'e eserlerinden 
mürekkep olan sergi, büyük biı mu
vaffakiyet kazanmıştlr. 

Eskiden, biribirlerini çok seven 
çocuklar arasında bir adet vardı: 
iki çocuk çakı ile parmaklarını bi
raz keserler ve iki parmaktan çı· 

kan kanı biribirine karı§tırarak, 
kan karde§i olduk derlerdi. Bereket 
versin ki biribirine karışan kan iki 
parmakta da derinlere gitmediği i
çin kan grupu ayrılığından çıkan 

sakatlıklar duyulmazdı. Bedeviler 
arasında daha ziyade cari olan bu 
adetin timdiki çocuklarımız arasın
da tatbik edildiğini hiç zannetmiyo
rum. 

Fakat kan vermek usulü hekim· 
likte çokça revaç bulduğundanbe
ri, ihtiyacı olanlara kendi kanların· 
dan vererek baıkalarının hayatını 
kurtannıya, hem de onlarla kan 
kardeıi olmıya hazır haylıca kim
aeler görülüyor. Bayanlar arasında 
bile böyle fedakarlık yapabilecek
lerini söyliyenler vardır •• Kadın ol
aun, erkek olsun, bir insanın hayatı· 
m kurtarmak için kendi kanından 
vermiye razı olanları şüphesiz pek 
ziyade takdir etmek lazımdır. Bazı 
yerlerde kanlarını verenlere az çok 
para verilse bile bu para kan bedeli 
aayılamaz. lnaan kanı hiç bir suret
le ödenemiyecek kadar kıymetlı ol
dujundan o para - vaktiyle he
kimlere kapalı zarf içinde sunulan 
para için denildiği gibi - ayak teri 
olabilir. Onun için para alıp kan 
Yerenlerin yaptıklan da gene bir 
fedakarlıktır. 

Şu kadar ki kanlarını feda etme
ie razı olanlar pek çok olsa da kan
lan makbul olan kimseler pek de 
çok deiildir. Çünkü kanını ba§ka
lanna hediye etmek istiyen herke
ain kanı baıkalarmın itine yara • 
maz. 

Her §eyden önce ya§ meselesi: en 
makbul kan yirmi ile kırk yaı ara
amda bulunanlann kanıdır. Onlar
dan bulunamazaa on sekizle altmıı 
Yat arasmdakilerin kanı alınabilirse 
de daha ıenç ve hele daha yatlı o
lanlannki makbul tutulmaz. 

Sonra, boy ve ağırlık: ağırlığı 

altmıı kilodan az olanlann kanını 
beğenmezler. Kan verecek olanın 
boyu da -sağlam sayılabilmek İ· 
çin - ağırlığiyle mütenasip olmalı· 
dır. Yani bir metrenin yukarıamda 
ağırlığınca santimetre... Şu halde 
modaya uyarak pek ince görünınek 
btiyen bayanlann kan hediyeleri 
makbule geçemez. 

Zaten kadm kanı gençlikte baı
kalan için her vakit faydalı ola • 
maz. Vaktiyle mahkemelerde ye -
miıı edilmesi caiz olmıyan, o bildi
iiniz günlerde bir kadmm kanını 
almak kanın verileceği kimse için 
tehlikeli olabilir, kanını veren kadın 
için de iyi bir ıey olup olmadığı bi
linmez... Gebe olursa kanı alınınca 
çocuğunun hakkına tecavüz edilmit 
olur. Şu halde kadınların kan vere· 
bilecekleri zaman ancak kadınlığın 
aonbahar mevsiminde gelebilir. O 
mevsimde bayanların damarlann -
daki tansiyon az çok arttığından bi
raz kan vermek kendisi için de bir 

deva yerine geçer. Bu suretle kan 
kardeıliği iki tarafa da faydalı olur. 

Kanını verecek olan kimsenın ne 
Önceden ne de kanını vereceği za
manda hiç bir hastalığa tutulmamış 
olması, tabii §arttır. Hafif derecede 
bilt oha veremli yahut veremli ol
masından fÜphe edilen bir adamdan 
elbette kan alınamaz. Sıtmahların 
kanı da makbul tutulmaz... Bu iki 
hastalıktan salim olduğu §Üphesı~ 

insanlar çok. bulunamadığı içindir 
ki kanını verebilecek olanların sa• 
yısı pek azalır. 

Tetanos yahut difteri gibi bir has· 
tahktan dolayı seromla tedavi edil
mİf olanların kanı başkaları ıçın 

zararlı olur, hele kanı alacak kimse 
astmalı olursa ..• 

Kan verecek olanın damarların
da tansiyon fazla olursa bunun bir 
zararı yoktur, fakat tansiyon lüzu-
mundan az olursa kan veren, kanı

Manisa'daki sergi 
Manisa, 23 a.a. - Manisa İsmet İnö

nü kız enstitüsünün senelik çalışma e
serlerini gösteren sergisi dün açılmış
tır. Dikişleri, çamaşırları ve bilhassa 
eski türk nakış işlerınin teşhir edil
diği bu sergi bir haft;ı açık bulunacak
tır. 

Adanada inşa edilen pamuk 
depoları 

Adana, (Hususi) - Adana pamuk 
üretme müessesesi tarafından ziraat 
vekaletinin emriyle dört büyük pa -
muk deposu inşa edilmektedir. 

Paul Boncour mühim 

bir vazifeye geliyor 
nı verirken bayılabilir. Öylelerini Bordo, 23 a.a. - Sefaret müsteşarı 
de makbul tutmazlar. Karaciğerle- ve hariciye nezaretinde servis şefi o-
. h b .. b ki · b , lan B. Paul Boncour, pek yakında 

rı ya ut o re erı ozuk olanlarını "h' b" d' 1 'k 'f b • . .. m ·u ım ır ıp omatı vazı e aşına 

kanı da elbette ıstenılemez. Vucut· getirilecektir Bu vazife için icap e-
larında kan çıbanı çıkaranların ka- den muvafakat şimdiden talep edil
nı makbul değildir. Kan verecek o- miştir. 

lan kimsenin frengi hastalığı bakı· Sefaret müsteşarı B. De Margerie, 
mından sıkı muayenesi tabiidir. Şe- şanghay başkonsolosluğuna tayin edil 

miştir. Gene sefaret müsteşarı olan 
ker hastalığı bile kan verecek ola
nın fedakarlığını kabul etmiye ma
ni olur. 

Sinirliler, akıllarındaki muvaze
ne sabit olmıyanlar kan verirken 
kendileri hasta olacakları için on
ların da hediyeleri kabul edilmez. 

Bunların hepsinden mühim fart, 
tabii, kan grupunun kan verecekle 
kan alacak arasında uygun olması· 
dır. ikisinin de kanı aynı gruptan 
olmazsa ya kan ,verecek olanınki O 
grupundan yahut kan .alacak ola· 
nınki AB. grupundan olmak lazım· 
dır. 

Bu kadar tartlardan dolayı, ka • 
nını vermek fedakarlığına hazır o
lan bir kimsenin kanını hekimler 
beienmezlerae hiç gücenmemelidir. 

G. A. 

Tire' de çekirge mücadelesi 

İzmir, 23 a.a. - Tire kazasının bir 
köyünde uçkun halinde çekirge görül
müı ve derhal mücadeleye başlanmış
tır. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
iki filim birden 

14.30 • 17,30 ve 21 de 

BALALAYKA 
ANNA STEN 

HENR Y VILCOXN 
16 ve 19 da 

DEMİR YUMRUK 

B. Foupuet du Pare aynı vazife ile 
Chang . King'e tayin edilmiştir. 

İstanbul' da ü~ ev yandı 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Bu ak

şam bacadaki kurumların tutuşması 

yüzünden Pangaltı'rla yangın oldu ve 
üç ev yandı. 

1 .................................................... , 
JKÜ(ÜK Dl~ HABERLER 
ı ............................................. ....... 

x Vaşington - D. N. B.: Amerikan 
kongresi Birleşik Amerikada bulunan bU
tlln ecnebilerin bir listesi çıkarılarak Par
mak izlerinin alınması hakkındaki kanun 
10.ylha.sını kabul etmiştir. 

x :\fndrit - A. B. C. gazetesinin blldlr
dlğlne göre, Belçika kıralının çocukları, 
hdlcn İsp:ınyıı.da bulunmaktadır. 

x Bclgrut - Macar ekcnoml nazırı Dr. 
Vnrga Uç glııı kalmak üzere buraya gehniıı
tlr. 

x Moskova - D. N. B. Finlandiya ve 
Sovyetler arasında lktısn.dl müzakerata gt. 
rıımek Uaere bugün öl;ı~ ~ Fin
landiya ekonomik delcı:;a.syoıuınun :rnutah
hn.<ılan, Mosıwvaya gelmiştir. 

x Madrit - Royter: İngiliz sefiri Ho
are general Franko ile görüşmllştllr. Daha 
evel B. Hoare hariciye nazın Atlenza'ı 
birkaç dakika görmUştıi. İngiliz sefaretin
de ekseriya geç vakte kadar çatıııılmakta
dır. 

x Helslnld - D. N . B.: Finlandlyanm 
Berne sefiri, aynı zamanda milletler cemi· 
yeti ne:r.dlndckl daimt murahhası B. Hols
ti Oslo nıa.slıthatgll:zarı Toivolll ve La Ha
y~ mnslahatgllzan Ydentııa vazifelerinden 
affedilmlıılerdir. 

x Tokyo - Domei ajansının bildirdiği-
ne göre, Kovloon arazisi hududu civarında 
kain Chihvan'da karaya çıkarılan japon ku
vetleri Sumschonu ıehrini işgal etmişler -
dir. 

x Tanger - Beynelmilel mmtakadaki 
İspanyol kıtaatı başkumandanı, harp devam 
ettiği müddetçe İspanyol başkumandanhğı
nın emrinde çalışacağını bildiren Tanger 

Paramon Jurnal beynelmilel jandarma kumandanının ziya -

~-••ıiıııiiıiııiiiiiiıiıiıı•••••• .. ,. ' retini kabul etmiştir. 

- Bu tarzda bir muamele ancak hizmetçi kızlara 
yapılır, anlıyor musunuz? Hizmetc;ilere ... Ve yahut 
arkadaşlarınızla birlikte ziyaret:~rine gittiğiniz so
kak kadınlarına! ... Burada, bu ıekilde hareket olun
maz. Ne zannediyorsunuz? Neredesiniz ve kiminle 
karşı karşıya bulunuyorsunuz? 

Resmi harp tebliğleri C T u R K 1 • , 

--( Hodyo Difilzyon P~t:t:: 
TÜRKİYE Radyosu - .ANI""~. 
----( Dalga UzuıılıJlll "f 
1648 m. 182 Kcs./120 ""' 
31.7 m. IJ4ü5 Kes./ 20 ""' 
19.7• m. 1519:'> Kes./ 20 gjl 

PA.z.ARTEst .. z4,6.I 
Fransız sabah tebliği 

Bordeaux, 23 a.a. - Fransız sabah teb- t!kametinde fa.zlalaşmıııtır. 
llği: Alplerde,. ltalyan hllcumla.n devam edl- 12.30 Program, ve memleket 

Almanların aşağı Lolre'ın cenubunda yor. Bu hücumları, mukavemet mevzileri- 12.35 AJans hıı.berlerı. ~ 
dün akşam bildirilen tazyiki, Rochefort Is- ml:r. karşısında, her noktada pliskUrttUk. ı 3.3o;ı 4.uu Muzık: karış 

Fransız akşam tebliği 
Bordeaııx, 23 a.a. - 23 haziran akşam 

tebliği: 
dcvo.rn etmektedir. 

Alpler cephesinde, ltalyan ilerleme te -
şebbflslerl devam eylemiştir. Heyeti umu
mlyest ltlb:Lrlyle, lleri mevzilerimizi dalma 
tutuyoruz. 

Heyeti umumlyesl ltlbnriyle vaziyette 
nıııhsOs değişiklik yoktur. Yalnız Atıfıntlk 
sahili boyunca almanlar Rochefnrt, Sain
tea ve Cognııc lstiknmctlnde terakkilerine 

İngiliz hava nezareti tebliği . 
Kahire, 23 n.n. - Royter blldlrlyor: 1 bir tayyare yakmışlar, bir diğerini de ha-

Hava nezaretinin tebliği: sara uğratmışlardır. 
Dtin Uç nıotör!U bir ltalyan tayyaresi, Sudıında muhtelif hava hücumları ya -

Malta açıklarında bir harp tnyyaremlzin pılııııştır. 
hücumuna uğramıştır. Şiddetli bir muhnrc- , , 
beden aonrıı italyıı.n tayyaresi ikiye bö. .. Habcşıstan da. Asosa da askcı1 tecem -
!Unmliş vedenlze düşmUştUr. muh>re hlıcum cdılmlş ve hııva dMI batar-

it.alyıı. şarki Afriknsı üzerinde mııvıı.f- yal:m~ın şiddetli ateşin~ r~ıcn bir kış
faklyetll fstll<şnflar yapılarak kıymetli !ayn bilytik zarn.rlar verılınıştır. 
maı<ımnt elde ed\lmlştlr. Illitiin bu hilcumlar bir tek ingll!z tay-

.Macııaca'yn karşı yapılan hllcuında yaresl zayi edilmctll:n yapılmıştır. 
mevziler üzerine tam isabetler yapılmış - Diln esir edildiği blldlrllcn ltalyan de-
tır. nizaltısı z:ıptrdillrken Aden kumanda tay-

Bombardıman tayyarelerimiz Dlreda - yal'{>lc>rl bahriye kuvetiyle muvn!fnklyetll 
va'daki tayyare meydanına hücum ederek iş birliğinde buhınmııştur. 

İngiliz bahriye nezareti tebliği 
Londrn, 23 a.a. - Bahriye nezaretinin tebliği: 
:;,;arkl Hindistan bıışkumandanı emrin de bulunan lnglllz hafif kuveUerl tara!ın

dan bir ltalyan denlznltıı<ı batırılmıştır. 

Alman A 

resmı tebliği 

(Pi.). et 
18.00 l'roıram, ve ınemlek_ ( 
18.05 Muzık: koro eserleri~ 
18.30 Muzık: radyo caı or 

İbrahım Ozgur). C 
19.10 M ıizık. Çalanlar: e 

Fııhri Koı>uz, Keınal ?lf 

l - Okuyan: Mustıı' 
1 - Nişaburek peşre\'lo 
2 - İsmail Hakkı • ııı 
te: (Bır kere yıizİJJ'l '° 
3 - . • • • - nişaburek 
mek ister). 
4 - Ziya pa5a • rıı 
(Biq zeban soyJers~)· 
5 - Aziz efendi - nı 
(Kırdı geçirdi) . 
6 - • • . • - nişaburek 
canın orta tarafı). 
ll - Okuyan: Azill 
l - Dede - ferabfe/# 
benim iç irı seni sarını• 
2 - Lemi • karcıiat 
gölge ol beni peşindeO 
3 - Ney zen Ri.zıı • f 
(Geçen şimdi bu yerd ff 

l!H5 Memleket saat ayllfl• 
beri eri. 

20.00 Muz ık: fasıl heyeti. ...:4 
20.30 Konuşma (umumi teri" 

terbiyesi). ı;. 
20.45 Müzik: zeybek ba~Ai 

Hakkı Derman, HBll""' 
san Gür, Şerif İçli. rıt' 

21.00 Muzık - okuyan: 5a 
1 - Yusuf - ıkiırdili JI. 
yollarda). rt.JiJ 
2 - Yesari Asım -~ 
(Sen gitgide). 
3 - Refik Fersan • 
kı: (Her güzel bağın 
4 - Rııhıpi bey • 
(Serapa hüsnüansın.) 

Führcrln umumi karnrg;Uıı, 23 a.a. -ı ba doğru llerle)işlerlnde devam 
Alman orduları bll§kıımandanlığının teb. dır. 

21.10 
etmişler- 21.30 

Serbest saat. 
Konuşma (radyo ~ 
Konser takdimi: ııa!f!o 
ken; ve müzik: ra ._, 

llği: Savolc Alplcrinln yakınında Cenevre -
Ayn bir tebliğ ile bildirildiği gibi, Al- nln cenubu gn.rblslnde almnn kıtaatı Rho-' 

sace - Lorrnine'dckl muharebe muhıı.sarada ne geçidini tazyik etmlslcrdlr. 
bulunan fransız kuvctıcrinln teslim oluşu Salrıt - Nazalre ile Glronde nehri ara -
llıı 22 haziranda bilmiştir. Şiddetli ıııulııı- a111da frnnsız ııahlllcrl açıltlarındıı. yapılan 
rcbt>lerden sonra kahraman kıtalal'ımız, ıı.- bir keşif hurcketi esnasında, tnyyıırcleri
zlmkl\r ve cesur ~eflcrimiz, şlimulii çok I mız. 3000 llc ıo.ooo'ton arasında beş, 10 
bllyUk bir yeni zafer daha kazanarak bin tonluk bir ve 4000 tonluk bir diğer 
fransız ordusunun, bUtUn mulmvemetlnl nakliye gemisi batırmışlardır. 22 hazlrnn
m~haf~a eden son gnı~ıın~~ ma~ıa.p et- da pike yapan tayyare filolarımız ve bom
mış.ıerdır. AralarındL\ tlçlıncu, beşınm . ve bardunıın :tayyarelorimh• ıı.rafınılan hü
sekızincı ordular kumandanları ve dığ r l.'tımlıır yapılmııı unlar llhassıı. .Dtn
generaller de olan ~00 binden fazla esir ve 
klilliyetll sillı.h ve her nevi harp malzeme- deau..x nun şimalinde bulunan tayyare 
si elimize diişmUştur. Strnsbourg lstih- meydanına tevcih edllmlştlr. Rochefort 
k!\mlarının en kuvetll knlcsi olan ve Voıı- tayyare meyd!lllında, bombalarla on düş -
gı•s'lıu·ın şark sathı mailinde bulunan nuın tayyaresi ~akılmış, 20 tanesi de muh-

. . telif yalnına hlıcumları esnnsındn mltrıı.1-
Muttlz kalesi diln zaptetlllmıııtir. ö t 1 .1 tahri edllmh~tir. Bombalarla 

Htı.ltı mıılmvemet eden, yalnız Als:Lce'- Y. z a eş ~ e P ~ 
da ve Lorralne'de Mnglnot hattının bazı bır hangar yakılmıştır. . 
kısımları ile Vosges'larda irtibatı kesi! - 22 haziranda düşmanın hava zııyıatı 49 
mlş mllfr<:.Zclrrdlr. Bu mukavemet de az tayyart'dir. l3unlardnn 6 sı hııva düello
zamanda kırılacaktır. sunda dlişlirlllmUş, kalanları yerde imha e-

Atlııntlk sahillerinde, seyyar mllfreze- dilmiştir. 4 alman tayyar~sl üslerine dön
ler Rochelle mıntakJlına kadar tlerlemle- memlştir. 
Jerdlr. Snlnt • Nazatre harp limanı işgal Bir denizaltımız hlr kafile ile ııeylrde 
edilmiştir. Zaptedllen killliyetll ganalm a- bulunan lG.000 tonluk bir petrol gemisini 
rasında Vapurlara tahmil edilmek üzere batımııştır. 
olan tanklar da vardır. 22 haziranı 23 e bağlıyan gece düşman 

Rhone vadisinde Lyon'dan ve Lyon'un tayyareleri siman topraklarına hücum et
şarkından hareket eden kıtalarımız cenu- memiıılerdlr. 

İtalyan "" resmı tebliği 
İtalyada bir mahal, 23 a.a. - Umumt ka- ı lnrıı.k cereyan etmiştir. 

rargtıh tebliğ ediyor: Tnyynrclcrlmlz rlilşınanın tanklarına ve 
Tayynrclerlmlz Akdenlzln bUtlln mın - ı ı:;nıplıırınn karşı bllyUk bir tııallyet göster

takalcı.rında hareketlerine devam etmişler- mlştlr. Düşmanın büyUk bir dört motörlU 
dir. 21 haziran gecesi, tayyare dAfi batar- tayyaresi dllşlirUlmllştllr. 
yalnnnın şlddr.Ui mukabelesine rağmen Şarki Afrlkada, Somali "Dubats., lan
İskenderiye ilss!lhahrisi bombardıman edil- mız bir in~lliz tayyıu·csini alevler içinde 
miştlr. Blzerte lissilbahrlsinedc taaıTUz o- yere dUşilrmUşlerdlr. 
lunmuştur. Dilşman, Trapanl şehrini bombardıman 

Havanın fena olmasına rağmen garbi etmiş ve münhasıran hususi meskenlere 
Akdenlzde, bu denizin bütiin hııvza1o.rına cndahlta bulunmuştur. Yirmi ölll ve 30 ya
ııtı.mil olan keşır tnyynreleriml:r. tarafından rnlı vardır. Bunların arasında kadınlar ve 
tarassut edllmekte bulunan ııefer halinde- çocııklar vardır. Yalnız Uç tanesi asker -
ki düııman gemilerine yetişilmiş ve bu ge- dlr. 
miler bombardıman edilmlııtır. Bir ltalyan Avcı tayyarelerimiz, dilşman tayyıırelc
tayyaresl üssUlharekeslnc dönmemiştir. ı rlnl yakalıunıı.ı ve bunlardan ikisini dilşllr· 

Şimali Afrlkadakl barekllt, lelılmize o- mtiştlir. 

21,45 

(şef: Dr. E. Praetorı 
l - C. M. von wcbll 
operasından uvertur). 
2 - Franz Schubert: 
si bemol majör. _.ei 
3 - R. Wagner: ,,.. 
vertürü. 

22.30 Memleket saat ayart• 
leri: ziraat, esham • (f 
biyo - nuktu borsa"1 

22.SO Muz ık ...... ı,.Qnd (Pi.)· 
23.25/23.30 Yarınki pl'ograll'• 

* -----( f R f\ ?l 
Tahran RadY()lll 

Tahran radyosu, kısa dili~ 
saat 11.30 dan 14 e kadat• 6f.I. 
uzunıug-u üzerinden, 11.ıs 
30 m. 99 dalga uzunluğu 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 
zunluği.ı üzerınden neşredl_l:ıf 

(Yukarıdaki Saatler t~ 

Fransız muh 
Porlekize gell 
Lizbon, 23 a.a. - Frı. 

muhacirler, Portekizde ..,11 .......... , 

!aşmaktadır. Caldas da ı;tf' 
dan alınan haberlere g . 
halen Fransa'dan geletı 
giliz vardır. Fransız 91e 
hacirleri hamil yüzlerce ııP' 
panya - Portekiz hudJd 
yen geçmektedir. Sabılt il" 
Zita, çocukları ile hcrie 
iltica etmiştir. B. Vatı iO' 
bon'a gitmek üzere (o 

miştir. 

·ıd' 
sunu duyduı;ru bir genç kıza nıçın bu şe1'ı 
ket etmiyordu? Yoksa, arzu ve ihtiras e~ . 
terbiyeli erkeklel'le, hamal ve arabacı gibi -6 
aynı seviyeye mi indiriyordu? Hem Vilın~~f 
onu öpmek istiyordu? Aralarındaki Marı• .1 
yor muydu? o, ablasına aşık değil ıniyd~9 
başka bir kadını seven ve onun için ıst~b' 
ğini söyliyen bir erkek nasıl olurdu da 1< a# 
ger bir kadını öpmek arzusunu duyardı? 13 
!ar ne derin bir muamma idi t 

Vilmoı, titriyerek bakıyordu. Bu anda, karşısın
dakini hem öpmek hem de döğmek istiyordu. Dudak· 
lan bir çocuk ağzı gibi büzüldü. Gözlerine yaılar 
doldu. Asabiyet ve heyecandan boğulan bir ıesle ba
ğırdı: Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. Zahir TôROMKUNEY -38- xv. ıçıl. 

Gizella, geceyi uykusuzluk ve ıstıraP. te - Nerede miyim? Nerede olacak? Bir işkence 
yuvasında! Bir abdal gibi merhametsiz kadınların 

esaretinde 1 İşte hakikat budur 1 
- Merhametsiz kadınların esaretinde mi? Bunu 

nasıl söylüyorsunuz? 

- Ne kadar safiyetle soruyorsunuz? 
hareketlerinize bakınca, hiç bir §eyden 
aanıyorl 

insan sizin 
haberi yok 

- Rica ederim ... Neler söylüyorsunuz? Size kim 
işkence yapıyor? Niçin ikimizden birden. bahsedi
yorsunuz? Ablam burada yok, bana gelince ... Ben si· 
ze ne yapıyorum? 

Ne yaptığınızı her halde gayet iyi biliyorsu· 
nuz. 

Ben mil Yemin ederim ... Hem daha fazla u 
zatmağa ne lüzum var ... Ben size işkence değil yar 
dun etmek istedim ... Ama, madam ki böyle söylüyoı 
ve bu fikrinizde israr ediyorsunuz... Bu takdird 
ben ne söylesem nafiledir ... Burada rahatsız oluyor 
sanız, ben sizi icbar edemem .. Kimse icbar edemez. 
Burada daha fazla kalmak hoşunuza gitmiyorsa, kal 
mayınız! 

Beni koğuyor musunuz? 
Hayır, fakat ..... 
Evinizi terketmemi istiyorsunuz, öyle mi? 
Hayır, fakat benim için ıstırap çekmenizi. 

boılanmadığınız bir yerde daha fazla kalmanızı is
temiyorum. .. Ben, aislD iyiliğinizden bqka bir arsu 

beslemedim... Elimden geldiği kadar yardım etmek, 
kederlerinizi unutturmak için çalıştım ... 

Vilmoş, asabiyetten morarmış bir halde haykır

dı: 

- Çıldıracağım 1 Artık daha fazla tahammül ede
miyeceğim I 

Masanın üstünde duran kağıtlarını telaşla top
ladı. Koltuğunun altına kıstırdı: 

- Allaha ısmarladık 1 Diye bağırarak süratle o-
1:ı kapısına doğru yürüdü. 

Gizella, büyük bir şaşkınhk içinde kalmıştı. Ça-
.sizlik arasında elini uzatarak mırıldandı: 

- Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? 
Dışarıda sokak kapısı hızla kapandı. 
Genç kız, hata kendi kendine söyleniyordu: 
- Hayret 1 Şimdi, buradan kaçacak ne vardı? 

!yesin ikinci perdesini de okumadan gitti... Ne ol
u? ... Canını sıkacak bir şey mi yaptım?.. Fakat, 
•erdiven başında, kapı aralığında kıstırılan bir biz-
'!tçi gibi muamele yapılmasına nasıl tahmmül ede· 
'irdim? ... 
Başını önilne eğdi. İnsanlar ne anlaşılmaz mah· 

ıklardı 1 Oturup böyle güzel bir piyes yazıyor, ka· 
,ıdın üstüne en ince hislerini sıralıyor, sonra da bir 
fillhanbeyi gibi yalnız bulduğu kadının üzerine sal· 
dırıyor... Zarif ruhlu ıairle, kaba hareketli erkek 
aynı adam mı idi?... Çirkin arzulan reddedilnce 
köP.ürUp, her türlü nezaket kaidelerini af.aklar altı· 

na alarak fırlayıp giden, şık 
Vilmoş mu idi?... Bu nasıl 
çok garip! ... 

kıyafetli, kibar tavırlı 
olurdu? ... Garip, hem 

Gizella, kendini bir koltuğa attı. Hıçkırarak ağ

lamağa başladı. İçinde hala bir ümit vardı. Genç a
damın, biraz sonra yaptığı hatayı anhyarak, geri 
döneceğini ve af dileyiceğini tahmin ediyordu. Bir
den irkildi. Aklına kötü, kötü düşünceler geldi. 
Vilmoş belki de buradan çıkar çıkmaz, o fena ka
dınlara koşmuştu. Aman yarabbi! Bu ne feci bir şey
di!... Başını bir ağrı kapladı. Gözleri yumuldu. O
turduğu yerde uyukladı. Aradan on beş dakika geç
meden uyandı. Kalkıp bir türlü yatağına yatamıyor
du. Sebebini tahlil edemediği bir korku, bir heye
can kalbine, dimağına yayılmıştı. Yazık!... Her şey 
ne güzel başlamıştı... Bu sessiz odada baş, ba§a o
turmuşlar... Dünyayı, günlük ıstıraplarını bir an i
ç!n unutmuşlardı ... Birdenbire bu tatlı hülya alemin
den ayrılarak, en acı bir hakikatle karşılaşmışlar

dı ... Kabahat kimindi? Vilmoş, iki defa onu öpmeğe 
teşebbüs etmişti. Bir tek kelime söylemeden, aşk 

ve duygularından bahsetmeden dogrudan doğrpa bu 
'la kalkışmıştı ... Seven, karşısındaki kadına kıymet 
~eren bir erkek böyle mi hareket ederdi? Şiirlerin
de, yazılarında aşkı ne kadar güzel tarif etmesini bi
liyordu. Seven erkek, sevgilisinin önünde diz çö
küyor, uzun, parlak cümlelerle itiraflarda bulunu
yordu. Bunu bilen ve Y.U&n bir insan, öpmek arzu-

çirdi. Gündüz, akşama kadar dalgın ve ·~eıs 
lıştı. Bu yüzden mösyö Rudolf Ravberg .. ~ 
fa tekdir işitti. Akşam üzeri içine bir lı~' ti 
Vilmoş ile buluşamıyacak, pastahanedel<ı 
betlerinden mahrum kalacaktı. Bir arı~ 
bütün zevk ve manası kaçtı. Bu kadar t1i 

dre''" 
bu derece candan arkadaşlıktan sonra, ·r tı> 

kek birdenbire ortadan kaybolamazdı. 13;
1 
• • J 

yoktu. Vilmoş'un, mutlaka gelmesi lazıl11 rd'd"'! 
onun evde yalnız olduğunu biliyordu. ,e~ 
Lir mektup yazmadı. O halde kendi gel;er 
ruhlu bir şairin, hassas bir kalpli bir er d•· 
türlü hareket etmesi tasavvur olunaınaı d0. 

İşinden çıktı. Evine bu ümitlerle do:.,ııı 
nın, tuvaletleriyle süslendi. Sokak k•P ot·~ 
lııraktı. Beklemeğe başladı. Saate t>alt.ı~ f" 
lan sayıyordu. Dokuz buçuğu iki dal<ı 
moş geldi. 

Rengi solgun ve neşesizdi. 
1 

dl: 
"Y e Heyecanlı ve mustarip bir sesle so 1111 JI 

- Dünkü çirkin hareket1crimden dOıi''°I 
orum. Sizi temin ederim Gizella, yapt tıi' 

ııtandım. Fakat, nasıl oldu bilmiyoru111ttti.,.. _J 
şünce ve muhakeme kabiliyetimi kaybCdl f') 
gün kırlarda dolaştım. Dün akşam bur• 

1 
diseleri hatırladıkça yüzümün kızar~ığ~r l 
rum. Size kartı kalbimde nihayeteız (S,, 
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Mütareke şartlarına 
göre vaziyet 

acaba vaktiyle Reynaud'nun ~ .... 
di tealim oluıu hakkında aöyledi
ği "tarihte miali görülmemit iha
net!" aözünü hatırlar mı? Ve biz 
de o zaman Çörçil'in, "l..eopold 
hakkmda bir karar vermek için 
vakit çok erkendir!" diye aarfet· 
tiği aözü, bugün "Franaa hakkm
da bir karar vermek için vakit çok 
erkendir!" teklinde tekrarlıyabi
lir miyiz? 

Donanma 1 

H i.diaelerin inkitafmı bekler· 
ken, timdi ortada filen iki 

franaız hükümeti bulunduğuna i
ıaret edelim ve almanlann yeni 
mütareke ile naaıl Bordeaux hü
lriimetini avuçlan içine aldığma 
bakalım: mütarekenin en mühim 
maddelerinden biri, fÜpheaiz do-
nanmaya ait olan kıaımdır: liman
da demirli bulunan bütün franaız 
bahriyeainin gemileri aili.htan tec
rit edilecek ve donanmanın aair 
cüzüt~lan silahtan tecrit olun
mak üzere geri çağnlacaktır. Bun· 
dan anlatılan ilk mi.na, filonun 
Almanya'ya teılim edilmiyeceği
dir. Fakat filo iıgal altmda bulu
nan bir mıntakada bulunur ve ya
hut böyle bir yere getiriline, bu-
nun kontrolü kime ait olacaktır? 
Bu maddeyi almanlann Afrika'da 
bulunan framız harp gemileri
ni. franuz limanlanna çekebil
mek için bir yem olarak kullan· 
mat olmalan da çok muhtemeldir. 
Y alnıa bir nokta varı hemen he
yeti umumiyeai Afrika limanların
da olan donanma .Bordeauz 
biikümetinin davetine icabet ede
cek midir? Çünkü Bordeauz hü-
kümeti İçine bahriye nazm olarak 
Amiral Darlan'ı almaaına, ve al· 
mantara Darlan'm tahaiyetiyle bir 
garanti vermek iatemeaine rafmen 
donanmaya aöz geçiremiyecelc 
meYkideclir. 

Kırı hükOmell 
M ütarekenin diier hükümleri-

ne gelince, Mant ve Atlan. 
tile sahilleri, Almanya'nm ifgall 
altında bulunacak, tıpkı Afrika 
topraklanndaki hudut tahdidi si· 
bi Toun'tan Cenevre'ye çekilen 
bir hattm ıimali, gene alman it
galinde kalacaktır. Franaa'nm ce
nuptan Akdeniz aahilinde elinde 
ne kalacağı malUın değildir. Çün
kü orada da hattı çekecek olan 1-
talya'dır. Eğer ltalya da Manil
ya'ya kadar bir hat uzatacak o
luraa, Bordeaas bükümeti, alman 
himayeainde tıpkı Slovakya gibi 
bir kara devleti olarak kalacak, 
ve muhakkak yeri ile beraber ia
lllİDİ de deiittirecektir. itin garİ• 
bine bakm ki bunu kimae derhal 
öğrenemiyecektir. Çünkü bütün 
telaiz iataayonlan auaacaktır. Bü
tün aakeri müeueaeler, ve atok
lar, zarar görmemiı bir halde Al· 
manya'ya tealim edilecektir. 1.J. 
manlar, iatibki.mlar, tenaneler, 
demiryollan ve miinakale vaaıta. 
lan da aynı ahkama tabidir. 

Bunun mbaaı, bütün bu ma). 
zemeyi ve vaaıtalan Almanya'nm 
lngiltere'ye kartı kullanmaaı de
meldir. Ve bu da "uker aalce
re konuıulmuı" terefli bir aulb o
lacaktır ! 

Son taziyet 

S özlerimizi huliaa edelim: be
yaz tayyare ıimcli Roma'ya 

sitmiıtir. General ~utai~~~~ ltal· 
ya'nm mütareke ~l~nm o~n
mektedir. Onun ne ıatıyeceiı he
nüz malôm deiildir. Çiinkü artık 
Bordeaux hükümetinin müatemle
kelerinden baıka daha neai kal
mııtır bilmiyoruz. Aakeri hareka
ta gelince, o tabiatiyle Almanya 
lehinde inkitaf etmektedir. Al
manlar yüz binlerce eair almak
tadırlar. Bir müfreze bir kaleyi 
fethetmektedir. Bunun aebebi 
franaızlann kahramanhklarmm a
zalmaamda delildir. Çünkü aaker 
bir defa naaıl olaa tealim edilece
ğini öfrenmittir; timdi iyiaimi h_.. 
betmeden kendiıi teılim olmak· 
tadır. Artık kumanda kalmamat
tır. 

Peki, mütarekeye rafmen niçin 
ıuuhaaamat hala tatil edilmedi? 
Bunun aebebi ıudur: alman teblii· 
terinde bol bol zaferlerden ve 
yiizbinlerin tealim olUfUllHn balı· 
aedebilmekl 

llibnta F ailı FENiK 

ULUS ·O-

SPOR 

Milli küme maçlarında 

Galatasaray 
Vef a'yı 3 - O yendi 

Fener : 2 Beşiktaş : 1 
İstanbul, 23 a.a. - Milli küme tam

piyonaaı maçlarına bugün de bol gü
neıli ve çok ııcak bir havada devanı 
edildi. Buna rağmen sahada 8000 e ya
kın bir kalabalık vardı. tık maçı Be. 
tikta§ • Fener küçükleri oynadılar. 
Maç, daha güzel oynıyan Fenerlilerin 
5 • 4 galibiyetiyle bitti. 
ikinci maçı Vela - GalatcuaTay 

oynadılar 
İlk dakikalar nefeıini tasarruf et

mek istiyen - ııcak dolayısiyle - iki 
takımın hareketaizliği arasında geç
ti. 
16 ıncı dakikada Galatasaraylılar ilk 

ciddi hücumlarını yaptılar. Bu aralık 
Bediinin attığı güzel bir golü hakem 
ofaayd saydı. Mamafih Sarı - Kırmı
.. ı h lar 18 inci dakikada Selahattinin 

yi bulan bir vuruıiyle ilk golleri
ı kardılar. 

Galataaaraylılar 40 ıncı dakikada 
Cemilin kafuiyle ikineıi golü de çı
kardılar ve devre 2 • O Galatasarayın 
lehine bitti. 

İkinci devre çok tatsız ve heyecan
sız oldu. İki taraf •fa muayyen siste
me dayanan bir oyundan ziyade,. hiç ! 
bir inceUği olmıyan tataız bir miica
deleye daldılar ve sade vakti geçir
mekle iktifa ettiler. 

Devrenin yegine golilnil 36 ıncı da
kikada Gündüz, kornerden gelen to
pu kafa ile ağlara takmak suretiyle 
yaptı ve bu suretle Galatasaray saha
dan 3 • o galip çıktı. 

Befildtlf - Fener maçı 
Son maç, Betiktaf'?a Fenerbahçe a-

rasında idi. 
Kale intihabını kazanan betiktqlı. 

ıar rakiplerini güneıe kartı bıraka· 
cak tekilde hareket ettiler. Oyunun 
ilk dakikaları muvazeneli geçiyor. 1-
ki taraf da zaman zaman güzel init
ler yapıyor. Betinci dakikadan aonra 
bu muvazene, kısa bir müddet için c
velA Betiktaı lehine bozuldu. Oyun 
Fenerbahçe yarı sahasında oynanıyor. 
Fakat fenerliler onuncu dakikadan 
sonra ağır baamağa başladılar. 

Fener hücumları tairlerini arttıra
rak devmn edl,or. Ayaltncla topu fu 
la tutan Buri mUstesna olarak, htı • 
cum battı, arkadan da mükenmıel yar
dım görerek, Betiktat müdafilerini 
zorluyor. Nihayet 20 inci dakikada 
Basri, bir pas serisini son bir vuruıla 
tamamlıyarak topu ağlara taktı. 

Bu goldenaonra K. Fikret'in ayağı 
ile ikinci gollerini de kazandılar. 

Fenerbahçeliler çok güzel ve canlı 
oynuyorlar. Betiktaf kalesinin golden 
kurtulmuının ancak tcaadüf e bağlan· 
dığı zamanlar oldu, fakat sayı olma· 
dı. 

Devre bu ıuretle 2-0 fenerlilerin le
hine bittL 

İkinci devre bqlar batlamaz fener
lilerin gevıek hareketleri ııkı bir o
yuna bqlıyan Betiktaı'a hemen ikin· 
ci dakikada İbrahimin ayağı ile bir 
gol temin etti. 
Beıiktaıtan İbrahim ve Şeref, Fe

nerbahçeden Melih, Naci ve Baari mu
hakkak goller kaçırdılar. Oyunun son 
dakikalarında iki taraf da çok enerjik 
ti. Karfılıklı gayretler aemere verme
den geçti ve maç 2-1 fenerlilerin p
libiyeti ile bitti. 

Fenerbahçe - Kurtuluş 

atletizm müsabakaları 
İstanbul, 23 LL - Bu aabah Ka4ık6 • 

ytlnde Fenerbahçe - Kurtulut aruuıda bir 
atletlmı müaabakuı yapılmııtır. Oldukça 
kalabalık bir meraklı kUtleal önünde yapı· 
lan bu mU.abakalar Qok muntazam olmut
tur. 

Alman neticeler 111nlardır: 
100 metre: Kellh, Atlneoa 11.,, 200 

metre: AUneoa, A.Dçoı 24.5, 400 metre: 
A.Dooa, KA.zım 53.9, 800 metre: Rıza, VllA· 
demir 2.4.8, bir mil: Rıza, HUııeyln 4.39 ye
ni rekor, 200 maDla: Neriman, Ferit 27.9, 
uzun atlama: Carotıu. Uçtek 6.15, yüksek 
atlama: Mehmet, Aamanldlı 1.67, ıınk: 
Vlc;epuloa Sudi 3,36, gillle: Ateş, Apodl&
toa H.03,' disk: Hayri, Ateş S:S.07, Çekiç: 
İzzet, Çevik 26.16. cirit: Mellh, Şevket 
M .15, ' x 100: Cihat, KAnnran, Nertnıan. 
Sezai'den mUtetekldl Fener takımı. 

Nöbetçi eczaneler .................. ...._ .. .., 
~ .- ... cemli ..... 

l - ip " tllllıelir eca•lari l 1 15 Z2 ZI 
z-lstuhlwC.Md • Z 91123• 
s - s.... 3 11 17 Z4 
4 - ,.. • 4 il 11 zs 
S - SalıarJ• " Hallı • S 12 it ZI 
• - Merlıaı • IJ Zt Z7 
7 - Aüara " CubJa • 7 14 ZI Z8 

,_ pcaleri ........ _.. ..... 
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1 Devlet konservatuvarı opera temsilleri 1 

Mculame Buterllay'tla soprano Bayan Memtle Matlame Buterllay opercuıntlan pzel bir Nhna 

imzadan 
sonraki vaziyet 

(Bap 1 inci say/ada) 

rika'daki ingiliz mücadeleaini pek 
müfkül bir hile aokabilir. Tehdit 
yalnız adaya münhaur kalmıyarak, 
geniı mikyaata büyiiJ'~bilir. Franaız 
itaatinin kıta üatüude daha batka 
akialeri ve neticeleri de olacaktır. 

Gariptir ki inriliz • framız ittif a· 
lundaki münferit aulb yapm•mak 
teabbüdü, bir gün lqiltere Franaa
YI yalnız bırakır, Frama züa uir...,.. 
aa kendisi için huauai uzlapna tart
ları arar korkuau ile, bilhaaaa fran· 
aızlann bel bağladıklan bir teahbüt 
zannedilirdi. Halbuki Franaa, harp
ten evel ve harpten aonra bitaraf o
lan Norveç, Hollanda ve Belçika 
devletleri kadar bile aebat röater
menıiıtir. Paria radyoaunun kıral 
Leopold hakkındaki itbamlan, Bor· 
deauz telaizinin özürleri ile ne ha· 
zin bir tezat teıkil ediyor. 

Bununla beraber her hüküm içer
de ve dıtarda utırap çeken franaız
lara aittir. Vatan onlarm, impara
torluk onlarm, teref ve hayaiyet on· 
larmdır. 

Fal.ila Rılkı AT AY 

Paul Boncour rn.ühim 

bir vazifeye geliyor 
Bordo, 23 LL - Sefaret milıteprı 

ve hariciye nezaretinde aerviı tefi o
lan B. Paul Boncour, pek yakında 
milhim bir diplomatik vazife batına 
getirilecektir. Bu vazife için icap e
den muvafakat timdiden talep edil
miştir. 

Sefaret müatcprı B. De llargerie, 
pnghay bqkonaoloalufuna tayin edil 
mittir. Gene aefaret mUatepn olan 
B. Foupuet du Pare aym vazife ile 
Cq - Xlna'e tayJa edilımiftlr. 

MozaTt'ın opera lıomiğinJen güzel bir aa1me 
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İlkbah r 1 ar1slan 
.:> 

(Başı 2. inci sayfada) 

kadır. Müşterek bahis ganyan 985 pla
se sırasiyle 220, 130 ve 550 kuruş ver
di. 

Altıncı koşu : 

İkinci Bolayıı koşusu idi. Üç yaşın
daki yerli yarır.ıı~an ıngiliz erkek ve 
dişi taylara mahsustu. İkramiyesi 3000 
lira mesafesi 1600 mene idi. Bu ko
şuda Tarzan ve Alev koşmadılar. Di
ğerleri arasında geçen koşuyu Bay 
Fevzi Lütfi Karaosman'ın Mehlikası 
kazandı. Gene Bay Fevzi Lütfi Kara
osman'ın Tasviri ikinci Bay Mehmet 
Atağın Yavuzu üçüncü oldu. Zaman 
l,49 •dakikadır. Müşterek bahis gan
yan 110 plfise sırasiyle 120 ve 220 ku
ruş verdi. 

Yedinci koşu : 

Tunca koşusu idi. Bu koşuya gelin
ciye kadar kazançları yekunu 4500 li
rayı doldurmamış dört ve daha yukarı 
yaştaki yerli yarımkan ingiliz at vt

kısraklara mahsustu. lkramiyesı 
lira mesafesi 2400 metre idi. 

Koşu bütün ümitler hilafına gayet 
yavaş gitti. Uzun müddet Cesu: en 
önde yarışı götürdü, Nirvana'nın jo
keyi Mustafa rakiplerini beklemek 
yüzünden adeta uyudu kaldı, aşağı vi
rajda Poyrazın çok kuvetle hücum et
tiği görüldü. Aklı başına gelen Mus
tafa da Mirvanayı gotilrmeğe başladı 
ise de Poyraz kazandığı avantajı bı

rakmadı ve çok kısa Lir mile., 1•le so
nunda Bay Sait Halim'in Poyrazı bir 
boyun ara ile birinci oldu. Tirvana 
ikinci Berceste üçüncü oldu. Zaman 
2,53 dakikadır. Müşterek bahis gan
yan 225 plase sırasiyle 110 ve 105 ku
ruş verdi, üçüncU ve beşinci koşular 
arasında çift bahiste Romans - To
murcuk kombinezonunu bulabilenler 
bir liralarına mukabil 36 lira aldılar. 

BAŞVEKALET 

3500 &andık yaptırılacak 
Ba~vekilet istatistik Umum Müdürlüğü 

Eksiltme, Arttırma ve !bale Komisyonun
dan: 

1 - Açık eksiltme ve ihale usuliyle 1940 
ıencsi umumi nlifus sayımı evrakı matbu
asmm sevki için (dıştan dışa) 36,S :ıı: 18 :ıı: 

Z8 cbadmda. 3SOO adet kontroplO.ktan san
drk yaptırılacaktır. 

2 - Tnhmin olunan bedel 24SO lirodır. 

% 7,S hesabiyle 184 liralık muvakkat tem.i
n.at verilmesi lazımdır. 

3 - İhale 1940 s~csi temmuz aymm 10 
uncu çarşamba günü saat ıs de İstatistik 
umum müdürlüğü binasında toplanacak o -
lan komisyonda yapılacaktır. Nümune dai
rede görülür ve bu baptaki ııartname ko -
misyon ldl.tipliğinden istenebilir. Nümune 
İstanbul vilayeti nüfus müdürlüğünde de 
ııörülebilir. (3013) 13072 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Kuru ot alınacak 

Sıbat ve içtimai Muavenet VeHleti 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Al
ma Komisyonundan: 

ı - Merkez hıfzıssıhha müessesesi hay
vanlannnı 160000 kilo kuru ot ihtlyo.cı ka
palı zarf usuliyle lS/6/940 tarihinden iti· 
baren eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Şartname Ankarada merkez bıfzıs
ııhha müessesesi satın alma komisyonun· 
dıı.n parasız alınır. 

4 - Eksiltme 27/6/940 perşembe günii 
saat 11 de müessesede müt~ekkil satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Teklif mektupları muayyen günde 
ıaat 10 na kadar komisyona verilmiş olma
lıdır. Mektuplo.r milhür mumu ile ıulihürlü 
olacaktır. 

6 - Muvakkat teminat mukabili nakit 
.cya nakit mahiyetindeki evrakın Maliye 
vekaleti merkez muhasebeciliği veznesine 
yatırılması ic;in taliplerin dnha evci komis. 
yona müracaatla birer irsaliye almaları 
lazımdır. (2860) 12883 

Münhal Belediye tabahetleri 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
letinden : 

35 - 40 lira asli maaşlı Edirne, Ma
latya, Sıvas, Kütahya, Niğde, Yoz
gat, Bolu, Urfp. Kastamonu, Muğla, 
Trabzon, Konya, Çorum, Tokat, Bur
dur, merkez belediye tababetleriyle 
Uzunköprü, Milas, Karadeniz Ereğ
lisi, Dikili, Çorlu, Söke, Karaman. 
Sandıklı, Edremit, M. Kemalpaşa, 
Kemalpaşa, Burhaniye, Bartın, Ala
şehir, 1'.1erzifon, Gönen, Kilis ve Ay
valık kazaları be?ediye tababetleri 
münhaldir. 

Talip olanların Sıhat ve İçtimai 
Muavenet vckfiletine müracaatları 

ilan olunur. 

ULUS 

• 45 lira o up muvakkat teminat 2~ Ura 13 
kuruııtur. 

3 - Açık eksiltme 27. 6. 940 gUnU saat 
14 te ynpılncnktır. İsteklilerin ihale gll· 
nünden bir gün evci muvakkat teminatları
nı merkez muhnsebcclllğine yaptırmalan 
ve yukarıda tayin edll<'n gt1n ve saatte 
unvan ve ruhsat tezkereleriyle birlikte 
vektılet zat l&ılcrl velevazım müdUrlUğtln -
de toplanacak satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları 114.n olunur. 

Rön gen filmi ve saıre alınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden: 

Tutarı Muvakkat teminat Şekli 
Cinsi Miktarı Lira Lira Kuruş İ.hale tarihi 1'1iila 

Filmler: ~ 1) Röntgen filmi 13)<.'18 200 düzüne Kapalı zarf 
tıfort ~ 
markalı 0 ' 

4 - Bu işe alt ııartnameler her gün Ve· 
kAlet zat lı,ılerl ve levazım mUdürlUğUnden 

2) Röntgen filmi 18X24 250 ,, ,. 

alınabilir. (2824) 12816 
3) Röntgen filmi 24X30 300 ,, ,, 
4) Röntgen filmi 30 X 40 500 ., " 
5) Diş filmi (küçük) 60 ,, " 

LiSELER 6) Diş filmi (büyük) 20 ,, ,, 
Cam ıox1s 20 kutu ,. 

Tal ebe alınacak İzhar banyosu 150 ,, (Bir kutusu 9 litr~ o;u için) ,, • 

Denız Gedıklı Erbaş Orta Okul Müdür
lüğünden : 

Tesbit banyosu 180 ,, (Bir kutusu 9 litre su için) ,, 8. 7. 940 pazartesi 
Saat 14,30 Fotoğraf kağıdı 30X40 25 paket (beheri 10 adetlik) 12558 941 85 ,. 

1 - Bu yıl Deniz Gedikli Erbaıı Orta o
kulunun her üç sınıfına da talebe alma -
ctktır. lstanbuldan istekliler doğruca Ka
sımpan.ş'daki mektep mild!irlüğüne. diğer 

mahallerde bulunanlar Askerlik oubclcri -
ne müracaat edeceklerdir. İstldaya ıunlar 
bağlanacaktır: 

Filim diyapozatif 9X12 10 düzüne • 
Film çerçevesi 40X15 6 adet ., 
Ramforsatör 40X15 çift 6 ,. • 
Filim şasesi 40X 15 6 ,, " 

1 - Ankara Nümune hastaneı;inin 1940 mali yılı filim ihtiyacı için eksiltmeye konulan yukarıda yazılı (14) kalem fitim ve saire kapalı zarf ;e 
eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin yeni yıl Ticaret Odası vesikasiyle teminat mektubu veya makbuzu ve ticarethane namına hareket. eiiJI 
noterlikten tasdikli vekfiJetnameleriyle birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacakları mühürlü teklif mektuplarını belh g 
zıh saatten bir saaat eveline kadar Ankara Nümne Hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. a - Fotoğraflı nilfus cüzdanı veya no -

terlikçe musaddak sureti, "yaş düzeltenler 
veya tashih ettirilmiş nüfus cüzdanı kabul 
edilmez." 

2 - Filimler: Kodak, 1lfort ve Agfe marka olacaktır. 
3 - Şartnameleri görmek istiyenler hastane idaresine ve İstanbul'da İstanbul Sıhat müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (2990) 

b - Beı ımıfh ilk okul ıehadetnamesi 

veya orta okul tasdiknamesi "doğrudan 
doğruya sınıf geçmek ve şehadetname veya 
tasdiknamenin üzerinden bir seneden fazla 
zaman geçmcmiı,ı olmak lazımdır." 

c - Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek 
aşı kağıdı, 

d - Gerek kendisinin, gerekse silsilesi
nin türk ırkından olması, kötü ahlak ve fe
na şöhret sahibi olmadıklarına ve mahkil -
miyetleri bulunmadığına dair hüsnühal kl
ğıdı, 

2 - Birinci sınıf için yaı 12 yi bitirmiı 
ve 16 yr bitirmemiş bulunına.k, ikinci ve Ü· 

çüncü smflar için de birer yaş farklı bu
lunmak lizımdır. 

3 - Bu ya~lara ait boy ve ağırlık had • 
leri mektep mildürlüğünde ve Askerlik şu
belerindeki aııkcrt lise ve orta okullar ta -
limatının 71. maddesi özlerine uygun olma
lıdır. 

4 - İsteklilerin bu şartlardan maada de
niz hastanesinde yapılacak sıhi muayene -
de sağlam çıkması ve yııpılacak seçme sı
navında kazanmalan da 14zımdır. 

S - Yukardakl tartları haiz talebelerdco 
birinci sınıfa kaydolunmak istiyenler 1 -
hazirandan itibaren ve ikinci, ilçilncü sınıf
lara kaydolunmak istiyenler bu ıımıfların 

940 tedrisatı erken ba5lıyacağından • he • 
men evrakiyle birlikte mektep müdürlüğü. 
ne müracaatları ilan olunur. "4524·2537" 

12639 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

I 
si veznesinden ve İzmir, Aııkara lııışmU
dür!Uklı•rinden (55) kuruşn nlınnb!lir. 

5 - Mllnnkasaya glr<'cekler mUlıUrlU 
tekli! mektuplarını kanuni vesalkle % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ve şartnamesinin (F ı fık· 
rasındcı yazılı v ıı.lkl ihtiva edecek kapa· 
Iı zarflo.rını fi ' llnü eltslltme saatin
den bir sıuıt ('\ ' rı kadar (saat 14 de ka
dıı.r) mezkiir lrnınlRyon başkanltğm:ı mak
buz mukablllncln vrrm !eri 11\zıındır. 

(4975/2952) 12981 

Ak tuzlasında inşaat 
inhisarlar Umum Müdürlüi!ünden 
1 - İdaremizin Erzurum başmüdürlü

ğüne bağlı (AK) tuılasında (66) adet gö
lün in~sı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
korunuştur. 

2 - İ5bu inşaatın muhanunen bedeli 
25.840,11 liradır. 

3 - ksiltme evrakı 130 lturuş bedel mu 
kabilinde Galatada yolcu salonu karşısın
da İnhisarlar umum müdürlüğü tuz fen 
oubesinden ve Erzurumdn inhisarlar baş 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltme 10 tenunuz 940 çarşamba 
günü saat on beşte Erzurumdıı inhisarlar 
ba~üdürlüğü binasındaki komisyonda ya
pılacaktır. 

S - İstekliler teklif evral:ı meyanında. 
(iimdiye kadar yapmış oldukları bu kabil 
işlere ve ticaret odasına kayıtlı oldukla
nna ait olan vesikaları da koyacaktır. 

6 - Eksıltmeye ilitir5.k edeceklerin ya 
diplomalı mühendis ve mimıır olmaları ve 
bunu mlieyyet vesikalarını teklif evrakı 
meyanına ili.ve etmeleri ve yahut, inşaa-

Çam kerestesi alınacak tm devamı müddetince i&in başında ya bir 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan: mühendis veya nivelmon i5lerinde meleke 

Metre mlkdbı muhammen bedeli (50) kesbctmiş bir fen memuru istihdam etme
lira olan takriben 8.500 metre mlkAbı leri şarttır. 
çam kereste 2. 7. 19'10 ııah gUnU ııant 15.SO 7 - Muvakkat teminat miktan yüzde 
da kapalı zarf uııJU ile Ankarada ldare bl- yedi buçuk heaııbiyle 1938 liradır. Teminat 
nasında satın alınacaktır. için milli bankalar mektuplariyle 'borsa fi. 

Bu işe girmek lsttyenlerin (10.000) on 
bin liralık muvakkat teminat tıe kanunun yatlanndan yüzde on beş noksaniyle mil
taytn ettiği vesikaları ve tekltflertnJ aynı 1i cshııın da lı:abul edilebilir. 
gUn saat 14,30 a kadar komisyon relsUği- 8 - Teklif mektuplarını ve diğer evrn.-
ne vermeleri 10.Zımdır. kı havi zarflar ihale günü saat (14) de ka-

Şartnameler (875) kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde aıı.tılmaktadır. dar Erzurumda inhisarlar başmüdürlüğü-

(2857) 12980 ne ına.kbuz mukabilinde verilir. Posta ile 
gönderilen tekliflerin ihale saatinden bir 

300 ton motorin alınacak saat eveline kadar gelmiş olması ve zar-
D. D. Yollar: Satın Alma Komis;yonun • fm kanuni ıekilde kapatılmış bulurunası 

dan : lazımdır. 

Muhammen bedeli 32610 lira olan 300 9 - Postltda vaki olabilecek gecikme-
ton motorin 2-7-940 salı gün!i saat ıs de den dolayı idaremiz bir gllna mesuliyet 
kapalı zarf usulil ile Ankara'da idare bina- kabul etmez. Bu hususta do.ha fazla tafsi
sında satın alınacaktır. !it almak istiyenlerin 3 üncü maddede ya-

Bu işe girmek lstiycnlerln (244S,75) li - zıh yerlere müracaatları 
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin (S018/2971) 13004 

ettiği vesikalan ve tekliflerini aynr gün T esviyei turabiye ameliyesi 
saat 14 de kadar komisyon relslişine ver -
melerl Uizımdır. inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Şartnameler 163 kuruşa Ankara ve Hay- 1 - 1daremiıin Sivas başmüdürlüğüne 

darpaşa veznelerinde satılmaktadır. bağlı (Hargün) tuzlo.smda 170 metre tu -
(2858) 12931 lQnde olan ve üzerine dekovil rayı döşene-

cek olan kısmın tesviyesi türabiye ameliye-
2 Binek arabası kiralanacak si açık eksiltmeye konmuştur. 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun- il - Bu ameliyenin muhammen bedeli 
dan : 4019,12 liradır. 

Senelik icar bedeli (3360) lira tahmin e- III - Eksiltme evrakı !stanbul'dn, Ga -
dilen iki adet binek arabası S/7/940 cuma 1 lata'da yolcu salonu karşısında inhisarlar 
giinü saat ıs de Ankarada idare binasında umwn müdürlüğü tuz fen şubesinde ve Si
acık eksiltme yolu ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek istlyenlcrin 2s2 vaı'ta inhisarlar başmüdürlüğünde görüle-
lirıılık muvakkat teminat ile kantuıun tayin bilir. 
ettiği vesikaları hamilen aynı gün ve saatte iV - Eksiltme 10 temmuz 940 çarşam
komiııyon reisliğine müracaatları Ulnmdır. ba günü öğleden sonra sa:ıt on beşte Si -

Bu işe alt •ıırtname Ankarada malze- vas'ta inhisarlar başmüdürlücü binasmda 
me dairesine mliracaatla görülebilir. müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

(2962) 
12982 

V - İsteklilerin bu kabil işlerle meşgul 
Vagan akkümülatör plakları olduklarına ve ticaret oda.sına kayıtlı bu-

alınacak luııduklarma dair vesika ibraz etmeleri la
zımdır. 

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

3 kalem vagon akkümülatör plakları 
6. 8. 1940 salı günü saaat 15 de kapalı 
zarf usuliyle Ankara'da idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1176) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılacaktır. (2963) 13022 " 

VI - Muva.kkat temin:ıtı yüzde yodi bu
çuk hesabiyle 302 liradır. Teminat için 
milli bankalardan alınncnk mektup ile bor
sa rayiç fiyatların.dan yü7.de on beş noksa -
niyle millt esham kabul edilir. 

VII - Eksiltmeye lştirlk etmek isti • 
yenlerin yukarda kaydedilen gün ve ıı;aatte 
mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 
(5142 - 3081) 13079 

ASKERi FABRiKALAR 

Müteahhit ~am ve hesabına 9 
kalem bezli zımpara kağıdı cam 

kağıdı ve zımpara tozları 
alınacak 

ki komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a
Iakadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasiyle mezkQr glin ve saatte ko
misyona müracatları. (2893) 12905 

500 ton elektrolit bakır alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 500.000 ı lira o -
lan 500 ton elektrolit bakır askeri fabrika· 
!ar umum mUdürIUğU mcrk<'z satın alma 
komisyonunca 1. 8. 1940 perşembe gUnU 
saat 111 te kaplı zarfla lhıılc edilecektir. 
Şartnııme < 25 ı lira muknb!llnde komisyon 
dan verilir. Taliplerin ınuval<kat teminat 
olan ( 23.7fi0 l lirayı havi teklif mektupları
nı mezlrllr gilnde Rant 14 e kndar komisyo
na vermeleri ve kcndllcrlnln de 2400 nu -
maralı kanunun 2 ve S. mnddclerlndekl 
vesalkle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle altlkadar Uiccarclıın olduklarına dair 
ticaret odası veslkaslyle mezkfir glln ve 
saatte komisyona müracaatları. 1288G> 

12933 

170 ton elektrolit totya alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (110.500) lira o· 
lcuı 170 ton elektrolit tutya Askert fabri -
katar umum müdiirlllğü merkez satın al
ma komisyonunca ı. 8. 1940 perşembe gll· 
nü saat 16 da kapalı zarfla ihale edile· 
cektir. Şartname (5) liru ı 53 ı kuruıı mu
kabilinde komieyondıın vl'rilir. Taliplerin 
ınuvllkkat teminat olan CG775) lirayı havı 
teklif mektuplarını mezkiir günde saat on 
beııe kudıır komisyona vermeleri ve ken -
dllerlnin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına. ve bu işle alllkadar tücco.rdan 
oldultlıı.rına dair Uca.ret odnsı veslknsiyle 
mez.kQr glln ve saatte komisyona. rnUraca-
atıarı. (2887) 12934 

Nakliyat yaptırılacak 

Kırıkkalc'de §artnamesine göre mukavele
nin imzası tarihinden itibaren 31-S-941 ta

rihine kadar 10.000 ili 15.000 ton e:ıya 
naklettirilecek 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Beher tonuna 85 kuruş bedel tahmin edi

len yukarda yazılı nakliyat Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü merkez satm al -
ma komisyonunca 4-7-1940 perşembe günü 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve -
rilir. Taliplerin muvakkat teminat ol.an 
(9S6) lira (2S) kuruşu havi teklif mektup
larını mezkQr gilnde saat 14 de kadar ko -
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve. 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (2947) 129Sl 

Beher topu 20 metre murablxıı sathmda. ve 
38 - 40 kilo ağırlığında nümuneleri evsafın
da 600 top Robcroit ile beher undıkta 2 
teneke olmak üzere nmbalajh SOOO kilo 
Roberoit macunu 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (13.200) lira olan 
yukarda yazılı 600 top roberoit ile 5000 kilo 
roberoit macunu Askeri fabrikalar umum 
müdürlüşü merkez satın alma komisyonun
ca 5-7-194-0 cuma günü saat 15 da kapalı 

zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komiı!yondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (990) lirayı havi tek -
lif mektuplarını mezkQr günde saat lS ııe 
kadar komisyona venneleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olrnadıkla -
nna ve bu işle alaka.dar tüccardan oldukla
rma dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komityooa milracaatlan. 
(2991) 12991 

Muhtelif civata ve somunlarla 
çarrk ve kapak zincirlerinden 

ibaret 14 kalem malzeme 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Muhtelif yiyecek 
Yüksek Ziraat Enstitüsü R~ktörlüğün den: 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemi nJnln laşelcrtnden ekmek, toz "e 
ker ve YEi§ sebze pazıı.rlık suretiyle satın alınacaktır. _.,1 

2 - U. 7. 940 sah günU hlzalarındak.i saatlerde rektörlUk b!nasınd!U" 
kil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat yüzde 7,5 tur. _ . ...rttıf 
Fazla izahat ve §artname almak istiy enlerin enstitü daire müdUrlW>...

cantıarı. (3055) 
Cinsi 
Toz ı,ıcker 
Kesme §eker 
Ekmek 
Yaş sebze 
Semizotu 
Ayşekadın fasulye 
Çalı fasulye 
İç barbunya taze 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Domates 
Taze bamya 
Salatalık hıyar 
Limon baş boy 
:Mııydanoz 
Dereotu 
Nane 
Patlıcan baş boy 
Sakız kabak 
Taze soğan 
Taze iç bezelye 
Ayva 
Vişne 
Taze erik 
Taze kaysı 
Çllek 
Elma 
Şe!tall 
Karpuz 
Knvun 
ÜzUm 
Portakal 80 lik 
Taze yaprak 
Kereviz 
Lahna 
Pırasa 
Ispnnak 
Taze bakla 
Havuç 
Karnabahar 
Sarmısn.k 
Tatlılık kabak 
Salamura yaprak 
Salça 
Enginar 
Patates Adapazarı 
Kuru soğan 

san 

Ml1'darı 
12.000 

5.000 
135.000 

1.000 
7.000 
2.000 
1.000 
1.500 

:500 
15.000 

500 
10.000 a. 
20.000 a. 
10.000 d. 

3.000 d. 
500 d. 

20.000 Kg. 
3.000 " 
1.000 
1.000 
l.WO 
2.000 
1.500 
1.:500 

600 
1 .500 
2.ısoo 

15.000 
10.000 
15.000 
15.000 L 

300 
1.000 

15.000 
10.000 
10.000 
lS.000 
2.000 
1.000 

300 
:500 
500 

1.000 
5.000 L 

15.000 
12.000 

Beher Kg. Fi. 
ss 
42 
10,5 

8 
12 
10 
15 
12 
10 
8 

20 
4 adedi 
3 adedi 
1 demeti 
1 demeti 
1 demeti 
9 
8 

10 
20 
10 
20 
10 
25 
2:; 
20 
20 
6 
6 

15 

' 15 
10 

5 
5 
8 
9 
6 

15 
20 

6 
20 
25 
10 

6 
6 

Tutan 11 
5,700 ) _.ı 
2,810 ) __ .t J 

14,145 ) s-

80 
840 
200 
u;o 
180 
50 

1200 
100 
400 
600 
100 

30 
5 

1800 
240 
100 
200 
150 
400 
150 
875 
125 
300 
300 
900 
600 

2250 
600 

45 
100 
750 
500 
800 , 
450 __ .t ,;ı 
120 sa<>" 
150 

60 
25 

100 
250 
roo 
900 
720 

1'1.895 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
lstanbul defterdarlıtından: 

Tahmin İlk tc-
bedell mlnatı 
22107,50 1658,07 Haseki, Cerrahpaşa, B yo~lu. zUhrcvt h.ıı.stalıklo.r Jı (:sJ 

Zeynep K!mll doğume vlnin yıllık ihtiyacı için atııı& 
pastörize sut. ~ ., 

16884,00 1266,30 Haseki, Cerrahpaşa Bi yoğlu, zührcvt hastalıklar cııl' 
Zeynep Ktunll doğume vinin yıllık ihtiyacı için alınll 
tereyağı. ıı 

44775,00 3358,13 Haseki, Cenahpaşa, B eyoğlu zUhrcvt hastalıklar i# 
Zeynep KA.mll doğume vinin yıllık fhtıyacı fçln atın& 
karaman eti ııS 

15868,75 1190,16 Haseki, Cerrahpa.şa, Beyoğlu, z!lhrevt hastalıklar~ Jt\ıfl" 
Zeynep Kı!.mll doğumev inin yılık ihtiyacı için alına 14r 

Tahmin bedeleri ile Uk teminat mikda rları yukarıda yazılı mevnddı ~ ~'d'. 
ayrı satın ahnmıık ü;ı:ere kl\palı zarf usul iyle eksiltmeye konulmu&ıtur. :Jı ~ f 
zabıt ve muo.mel!t mUdUrlUğU kaleminde görülecektir. İhale 9. 7. 940 sı 1tı:. 
at 15 te dalmt encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbtıl'.ııııll 
tupları ve 940 yılına alt ticaret odası vesi kalariyle 2490 numaralı katl~sdııf" 
çevresinde hazırhyacaklan teklif mektup !arını ihale günü saat 14 c ısD= 
encUmene vermeleri l!zımdır. (5094/3067) 

lı zarfla ihale edllecektlr. Şartname para
sız olarak komlıyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ( 450) lirayı havi 
tekli! mektuplıırını mezkQr gUnde saat 15 
ee kodıır komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesalkle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle al!kndar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası veslkaslyle 
mezkQr glln ve saatte komisyona mUraca-
atları. ( 3048) 13043 

ANKARA V ALILIGl 

Kiralık dükkanlar 

Ankara Valiliğinden : 

Aşağıda mevki numarası ve muham 
men bedelleri yazılı idarei hususiyeye 
ait 3 dükkanın bir senelik icarına ilan 
edilen müddet zarfında talip çıkma
dığından bir ay müddetle pazarlığa 

çıkarılmı~tır. 

Ankara Valiliğinden : ı: 
. bit' 'f1 

Etımesgut yatı okulunun 1 ıll'J 
yacı olan muhtelif er~ak aıaııtrıış "~ 
7S kuruş, asgari 7066 lira 5 k11 11şııı' 
men bedelle eksiltmeye konulı:tle!e ~ 
!iplerin şartnameyi görmek uı ~ 
Maarif müdürlüğüne ve,ihale t ıS 
27-VI-1940 perşembe giinii ştıS g6!' 
bir saat önce kanuni ş:ırtlarıtı~119t'1 

zim edilecek kapalı teklif ın~lt tıtl' 
!ayet daimi encümenine tevdı ~27sf 
olıınur. (2790) 

ANKARA 

istimlak karat1 
dıJr/ı. 

Ankara Belcdıyesi imar MıJ 
1
; 

(2896) 12935 GÜMRÜK VE İNHiSARLAR V. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedell (5!.122) lira {50) 
kuruıı olan muhtel!! cıvata ve somunlarla 
çıınk ve kapak zincirlerinden !ha.ret 14 ka
lem mnlzemc askeri fabrlknlar umum rnü
dürlll@ merkez satın alına komisyonunca 
7. 8. 1940 çarşamba gtlnU saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olıu-n.k komleyonı1nn vcrlllr. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (44') lira (19) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezk!lr 
gUnde Bat 14 e kadar lconılsyona vermele
ri ve kendilerinin de 24ü0 numaralı kanu
nun 2 ve 3. macldelerlndekl vesalkle ko -
mlsyoncu olmadıklrınna ve bu işle nltıkıı.
dar tUccardan olduklarına dair ticaret o
duı ve!likcuılyle me7.k1"1r glln vcsaatte ko-

İsteklilerin her pazartesi ve per
şembe günleri % 7,5 teminat mektup 
veya makbuzları ile saat 15,30 da vi
layet daimi encümenine şartnamesini 
görmek istiyenlerin hususi idare ta
hakkuk müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 

Erıurum mahallesinin önce~'!Jll'J 
da kain olup 1/2 hissesi .ı\nk;ilıdııı ııt' 
dürliiiüne ve 1/2 hissesi de el 5ttol' 
Zeliha'ya ait bulunan ve ka ~ tt5~ 
inci adasının 4 No. lu parsel r ıı''~ 
gayri menkulün musatldıık ıınaedi&ill 
cibince yeşile kalbi iktiza cY1/Z ıı:~ı 
leyman kııı Zeliha'ya ait. 1 

50 IC1'". 
496 dört yüı doksan ııltı tırır rtii' e 
hammen bedelle istimlaki tek~ııl ol 
mumaileyhin ikametg4hı mc~O 11ıı'~ 
dan 3710 numaralı knnıuı:u" ·ıiııııı• 
desine tevfikan gazete ıle 1 ,er' 
hasıl olmuştur. Mutasarrıfın.1;;.ıı ti e 
lerinin bir itirazları varsa ~ ~t .J# 
itibaren ıs gün zarfında ~a~nıı;Jt ııı / 
racaatları aksi takdirde ıstı ğl ıtıı' 
lesinin kesbi katiyet eyli1e~~7 

TiCARET VEKALETi 

Matbaacılara 

Tıcareı Vekaletınden: 

1 - Tıcnret Vekfıletı tarafından 1.7.940 
- 31. 5. OH gıınleri zarfında neşrolunacak 
75 t'orma haftalık enformasyon bUltenlnln 
tabı işi fenni ve umumt ııartnamelerl dııht
llnde açık eksiltmeye konmll§tur. 

2 - Bir forma için muhammen bedeli 

Bahçe tanzimi 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Keşif ve ııartname pl!nı mucibince 

idaremizin Ankara umum müdUrlUk bina
sı bo.hçcslnln yolları ve tesisatı ııı kapalı 
znr! usullyle eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Keşif bedeli 11019.30 lira muvakkat 
teminatı 826,45 lln:ıdır. 

3 - Eksiltme 5. 7. 940 cuma günU saat 
15 de tstnnbulda Kabatnşta levazım ve 
nıübayaat tıubeslndeki alım komisyonun· 
dB yapılcıcaktır. 

• - Şartname ııözU geçen levazım ıube-

Tahmin edilen bedeli (5S90) lira olan 9 
kalem bezli zımpara kfiğıdı, cnm kağıdı ve 
zımpara toıları müteahhit nam ve hesabına 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü İner
kez satın alma komisyonunca 31-7-940 ı;ar
&anıba gün.Ü saat lS de kapalı zadla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olıırak komis
yor'lan verilir. Taliplerin muvakkat temi -
nat olan (419) lira (2S) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde saat 14 de ka -
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde -

misyona mllracaııtıarı. (3047) 13042 

10 Ton parafin alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdurlüğü 

.Meruz Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmln edllen bedeli (6000) lira olan 
10 ton parafin askert fabrikalar umum mU
dUr!UğU merkez satın alma komisyonunca 
8. 7. 1940 po.zıı.rtesi &ilnU saat 16 da ka.Da-

Mevkii No. 

Bankalar C. 
Kızılbey sokak 5 
Kızılbey sokak 7 
Bankalar C. 22 

.(2785) 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

935 
sos 

1934 
12781 nur. (3073}. 



·8~1940 

ll ~ÜDAF AA VEKALETi 
ll?:in ta 

• &r nklart yaptırılacak 
•·ır' lf ekalet · 
·r1 beııeli ~ffatıa Alma Ko. dan : 
ıu;nşaatı k 5·964 lira olan benzin 

11 
· ~ksıtt apaıı zarfla eksiltmeye 

of~ (!eclir. İ~esı 28. 6. 940 cuma gü-
~"P şa.rtn teı:ntnatı: 7.548 lira 20 
~n a ltoınıs 8.lnesı, keşif ve projesi 
nı l'aJtıttenYO~dan alınır. Taliplerin 

272 ~ ~. lı V bır saat eveline kadar 
· l · · Sa. AI. Ko. na verme-

2 " 12742 
"llı.b 

Af ar Yaptırılacak 
'ııı' lf ek ·ı ~- a etı s 
2 ı r "'!(jeli atın Alma Ko. da.n: 
tı:lıa a s~ks~ (20.019,88) yirmi bin on 
. ıtt biııı:ıs ı:ı Bekiz kuruş olan iki a

~t, İha: kapalı zarfla münakasaya 
\it~ dıı.ctıresı 26. 6. 940 çarşamba gü
~4~~ttıııı~ İlk teminatı 1501 Ura 150 
~ <ıtı atı ıtö e.sı ~.M.V. satınalma ko 

b{ettıg.ı ~ebıUr. İsteklilerin ka
(2 t 8ıı.at lgelerle en az ihııle sa.. 

726) e"Veline kadar Ko. na gel-
ıP Ç 12743 

ıeıl' . .ır a.tnaşll' alınacak 
ııdr ~. t-ekalet. 

0~ ta1ı:11tı 1 Satın Alma Ko. dan: 
u~ bııı ı~a 120 kuruş fiyat tahmin 

' fb!eher taa;:rn çamaşır satın alı
~ı et oı nu bir don ve bir göm
\ıtttrıe$l ~ bu çamaşırların kapalı 
it~ ll de tem.muz 940 pazartesi 

l~aı" ~a Ya A.tıkarada M. M. V. satın 
~~ ilk t Pllacağmdan isteklilerin 
hır llll'uu eınin~tıariyle birlikte tek

i Saat eksıltme satinden behe· 
~o. ~:l'I. Ş"eline kadar mezk1U' Ko. 

"<111 lllrıı.artname 180 kunışa mez-
ır. (2820) 12853 

)Un 
·~· 1' battaniye alınacak 

· '$at 
ı..:· ~ t ızı alma KO. 

01 ~ h ahın· · 
~ı,111n tane ın .. edilen fiyatı 950 kuruş 

I 'at 'si riiıı.!tiz battaniye 1/temmuz/ 
11 1 1ıt1~ıı aıll'ıa\~aat 11 de Ankarada M. 

1 ~ tı; alına • O. da kapalı zarf usu
S ( ı l'\ışlıı1t ~gından isteklilerin 3562 

t~aıltıtfttııııı tt teminatları ile birlik
"ı;'li•?ir sa arını eksiltme saatından 

gıııc 
11 

at eveline kadar mezkftr 
tD erıneieri. (2821) 12854 

11er llab 
~. 1' unu alınacak 

'·ı : e~aı et; 
. Sat.ııı Alma Komisyo -
I~ 

I~ 'ta~. 
-Ooo : ıs ~edilen fiyatı (7.500 lira) 
'atı:ıı · O kilo eğer sabunu kapalı 

t~~lı ~iiıı-~1tn.acaktır. Eksiltmesi : 
~o .S lira iti saat 11 dedir. İlk temi -

illi o Up n" f 
·~ 'l'oııd .. umune, evsa ve şart· 
~ <lteıı h~ totülür. Taliplerin mu-

~ı) l.t. '1, ~ saat eveline kadar zarf-
a. Al, Ko, na vermeleri. 

~ij~ 12897 

'"· 1' ' diktirilecek : e~~ 
~ıl eti Satın Alma Komisyonun-
~ bel• 

~· ~ifa"ekale~çe verilmek üzere 
' 111 ırllli ~ dıktirilecektir. Beher 

~il~ '~iller· ruş ücret tahmin edil
'\'~~ bıtliıd11 210 liralrk kati temi-

1-f. ,:,arşa~~a.zarlrk glinü olan 26/ 
•n. \t a günü saat 11 de An· 
(~Q&&). Batın alma KO. da bu-

, le 12989 

ıD ı~· 1' ltl}d'Ura alıınacaık 
<tı e1t~J 

~it .• eti ~ lıııe Satın Alma Ko.: 
"lllıj~ş ~in edilen fiyatı (800) 
,~ lleı k an (10.000J on bin çift 
~tıı~ l{Utıu 8.J:ıah zarfla mUnakasaya 

:\~ltıı ~ llrala:r için Uçer binden 
)(1~t~ 6. 7ş~Yle tekllfler kabul e

. eıı1 · İlk· 40 cumartesi gUnil sa.at 
f ~~ l!rllliı~ernınatı ( 5.250) beş bin 

~'tıı~ ltttık.ai, 'Evsaf ve şartnamesi 
~~ Otıı:ın ilinde M. M. V. satm 
'ıı ~elttre~«1 alınabilir. İstekllle-

1\ı l\ıi hır ğ't belgelerle ihale sa
llılay~aat eveline kadar teklif 

~ na vermeleri. 
''"ıı. <

2989) 12990 
it )'oto 
· ı>~1 . santral alına4ak 
~ ~et; s 

lo ' tab . atm Alma Ko, : 
~~ ltı.ın ed' 

'l - b~ı·lt ilen füyatı: 7785 lira 
t~ dcı ~o 1 

1
. ıs adet altılık, 1s add 

~ lo.t:ı:ı ık tna.nyato santral pa-
ltı..-_ l'ıct&.o.... altnac.aktır. Paı:arbğı: 
~~·ıııı.aı --•nbe .. .. d d' 
~· i ı: 115 ~u saat 14 e ır. 
·~)) ~Oıtı.· 1 lira 7 5 kuruıı olup 
'" ~ •· 

1
'l'onda "rül' .. Tal' 1 ''lııa 'llôk:it go ur. ıp o-

~ lar1 te M. M. V. Sa. AL Ko. 
~~~ (300) 13007 

~ ~tlıfı ,_ 
• it 1tt bez alınacak 

'lı "'e1t~et· 
• "'tt ' Sat ı.j~ ~%ıe :ın .Alnıa Ko. : 
~/ıl'ıtıi b•tahnıın edilen fiyatı 39 
~ 1rıı.ı:ı 

940
1n ınetre yatak kılıfhğı 

~lı~ta11a ~ cunı.artesi günü saat 
So 1:a &a.tt~ M. V. satm alma Ko. 

~~! ırlllık ka alrnacaşmdan istekli'tk ~ıı ti teminatları ile bir
~tı, 'le aaatmda mczktlr Ko. 

h <3<>03) 
ili\ 13008 

~ ~lli~ · v "'e alınacak 
~~· 

\ iijl!ti s 
5-0ııo atın Alma Komisyonun-

! ~it ~~ha 
ıl ij ~ ?.tıı' ttaniye pazarlıkla satın 
ı1 ) \tı~9Cıtı.iıı.at .en bedeli 47.500 lira 

~ '~t ·6..'}40 l'llikdarı 7125 liradır. 
t Ilı cuına.rt . .. .. j t~ ~•tı aıll'ıa k . esı gunu saat 10 

~ 51 J tıı ~~le ıal"tna.tı:ı oın ısyonunda yap da -
'/ ı, 'ııi, <ll!ıt 

80 
e ell'saf ve niimunea.i 

\.l:ı ~oııdaıı tıra 238 kunış mukabi -
l1 ·l~~ı~.., "e saa~~tnabilir. İsteklilerin 

"' 1lrle ,_ e kati teminat ve lı:a
ıı:oın· 

l~ ısyonda buhm.m.alan. 

• kı 13044 
ı'~ 1

1) k ·~ · \1 alay alınacak 
~ı~~ıı~~~l eti 11 
~bil r10 ava Satın Alma Ko-

~'ltı ıı.e:ı.lt ı:ıoı k· 
: \;'ilı-lt~tı lıı-. At llo kalay pazarlıkla 
f~~ 11~ t(;ll'tiı:ı. Ulıarrımen bedeli 4250 
~ l~ ~!l.lı <&. 6 a~ ttıikda.n ( 638) Ura
' '~ı l'! tl aırn~ 40 cuma gUnU saat 
' 1 •11"~ .~'l.t-tııarn komisyonunda yapıla 

kiz lira Glan (500) beş yüz adet ta?la hala
tı pazarlıkla mi.inaık.asaya lt<ı.nmuştı.ır. İha
lesi 28-6-940 cwna günü saat 10.30 dır. Ka
ti teminatı (1.350) bin üç yüz elli liradır. 
Evsaf ve şartnamC1!i M. M. V. satın alma 
komisyonunda görülebilir. İsteklilmn ka
numın emrettiği belgelerle ihale s.asıtmda 

komi~yona gelmeleri. (3049) 13075 

Tavla baılatı almacaık 
M. M. Vekileti Satrn Alma Komisyo -

nundan: 
Beherine tahmin edilen fiyatı (20) yirmi 

lira olan (500) beş yüz adet tavla halatı 

paazrlıkla münll'kasaya konmuştur. İhalesi 
28--6-940 cuma günü saat on birdedir. Kati 
teminatı (1500) bin beş yüz liradır. Evsaf 
ve §artnamesi M. M. V. satın alına komis -
yonunda görülebilir. İsteklilerin kanunun 
emrettiğıi belgelerle ihale saatmda M. M. 
V. satın alına komisyonuna gelmeleri. 

(3050) 13076 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma. Komisyo -

nıındaıı: 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (5.2') 
elli iki kuruş olan (30.000) otuz bin çift 
yün çorap kapalı zarfla münakasaya kon • 
muştur. İ•halesi 10-7-94-0 çarşamba günü sa
at on birdir. İlk teminatı (1170) bin yüz 
yetmiş liradrr. Evsaf ve şartnamesi M. M. 
V. satın alma Ko. nunda görülebilir. İstek
lilerin kanunun emrettiği belgelerle en az 
ihale saa.tmdan bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın a1ma Ko. nuna teklif mektup-
larını vermeleri. (3051) 13077 

100 seyyaT furun alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komisyo • 

nundan: 
Beheri.ne tahm.oin edilen fiyatı (600) a!ltı 

yüz lira olan (100) yüz adet seyyar fırın 

pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 
26-6-94-0 Ç<U§amha günü 11aat on birdedir. 
Kati teminatı (8.500) se>kiz bin beş yüz li
radır. Evsaf ve §artnamesi (300) üç yüz 
kuruş mukabilinde M. M. V. satm alma ko
misyonundan alınabilir. İsteklilerin kanu -
nun cmrettiğıi belgelerle ihale saatmda ko-
misyona gelmeleri. (3065) 13078 

M. M. V. Hava Müste~rlığı 

Er fotini alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko.: 

1 - 3500 iıla 4-000 çift er Potini pazar
lıkla satm alınacaktır. Muhamrneıı:ı bedeli 
26.000 lira olup kati teminat miktarı 

(3.900) liradır. Pazarlığı 25. 6. 940 s.alı 

günü saa.t 11 de hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İdari §artname evsaf 
ve nümuncsi 130 klLn.11 mukabilinde her 
gün öğleden so.n.ra komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte ka
ti tem.inat ve kanuni belgoleriyle birlikte 
komisyonda bulu.nm.a.lan. 

(3027) 13016 

500 takını kütüklük alınacak 
M . M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko.

dan: 
1 - 600 takım kütlikltlk pazarlıkla sa.

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 3750 li
ra olup katı teminat mlkda.rı 663 lira.dır. 
Pazarlığı 25. 6. 940 salı gUnü saat 10 da 
hav satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. tdart ~artname, evsaf ve nümunesi 
her gtin öğleden sonra komisyondan alına
bilir. tsteklllerin muayyen gUn ve saatte 
katı teminat ve kanuni belgeleriyle bir
likte komisyonda bulunmaları. 

(3028) 13017 

2 bin kilo çay alınacıaık 

M. M. Veldletl Hava Satrn Alma K.: 
1 - 2.000 kilo çay paz.arlı'kıla sa.tın alı

nacaktır. Muhammen bedeli ll500 lira o
lup katt temin.at miktarı 1725 Hn.dır. Pa
zarbşı 26. 6. 940 çar§ambB giinü sa.a.t 11 
de ha vıı. satm aıma komisyonunda. yapıla
caktır. İdari §artaıame ve evsaf ile nümu
nesi her gün öğle.den sonra komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve 
saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
birlikıte komisyonda bulunmaları. 

(3029) 13018 

Tran·sformotör yağı alınacak 
M. M. Vekaletıi Hava Sat.in Alma Ko

misyonundan : 
1 - 3 ton transforıınatör yağı pa.zarlııkla 

satın almacaktrr. Muhammen bedeli (1500) 
lira olup kati teminatı milman (225) lira -
dır. Pazarlığı 2.7-6-940 perııembe günü saat 
ll de hava satm alma komisyonunda yapı -
lacaktır. İdari \te fenni ııarıtname her gün 
öğleden sonram czkftr ıkomis:yonda görüle· 
bilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle komi&-
yonda bulun.malan, (3083) 13080 

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

kıtaat ilanları 

inşaat. münakasa.sı 
Eskişehir Kolordu Satın Alma Komisyo

nundan : 
Eskişehir garnizonunda bir mü~sesede 

yapılmakta olan erbaş yatcı k:hanesinin yib
de yirmi harici noksanlarının ikmıııü kapa
lı zarf usuliyle eksiltmesi 27. Haz. 94-0 per
şembe günü saat U! da Eskişehir kolordu 
satın alına komisyonunda yapılacaktır. Ke
!lif ve ııartnamc&i komisyonda iÖrülebilir. 
Keşif bedeli 24853 lira 15 kuruştur. Mu -
vakkat teminatı 1864 liradır. İsteklilerin 
kanunda yazılı vesaik ve teminat makbuz
larıru havi teklif mektuplarını belli günde 
sa.at 15 e kadar komisyon riyasetine vermi:J 
bulunacaklardır. (2681) 12735 

Sığıreti alınacak 

ULUS 

Koyun eti alınacak kilo 11ığrr etinin tahmin bedeli 65100 Jira, I 
ilk teminatı 4505 Ura 350000 k.iJo sığır eti-
nin tahmin bedeli 122500 lira ilk teminatı Çanakkale Müstahkem Mevşi Saun AJ-
7375 lira.dır. ma Komisyonundan : 

3 - İhaleleri 26. Haz .. 940 çarşamba gü- 1 - Çanakkale müstahkem mevki birlilk:-
nü saat 11 de Lüleburgaz askeri satm alına (eri için 45000 kilo koyun eti kapalı zarfla 
komisyonunda ayrı ayn ll'cya aynı saatte satın alınacaktır. 
yapılacaktır, 2 - Koyun etinin beher kilosu 45 kurı.ış-

4 - Teklif mektupları belli günde belli tan 20250 lira biçilmiııtir. 
saatten bir saat eve! komisyon reislişine 3 - İhalesi 6-7-940 cumartesi gi.inü saat 
verilmiş veya posta ile gönderilmi~ ola • 11 de Çanakkale müstahkem meV'ki satm 
eaktır. alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameleri her gÜn komisyonda 4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci 
görülebilir. (2770) 1275'2 temin.at akçalan olan 1518 lira 75 kuruşu 

ve iha.le kanununun 2-3 ncü maddelerinde-
Sığır eti alınacak ki vesaik ile birlikte komisyona müracaat 

ı - Mukaveleye bağlanmak suretiyle etmeleri. (2979) 12973 
satın alınacak Karakösenin 135 Sürbeha
nın 190 Iğdınn 160 Kağızmanın 125 Baya
zıdın 44 ton sığır eti kapalı zarfla eksilt
rnı>v0 cıkarılmıştır. 

2 Karak1lse etinin tahmln edilen bPde
li 21600 lira ilk teminatı 1620 liradır. Silr
behanın 33250 lira ilk teminatı 2494 lira
dır. Iğdırın 28000 lira ilk teminatı 2100 li
ra. Kağızmanın 21875 lira llk teminatı 
1641 liradır. 

S - Eksiltmesi 17 temmuz 940 pazarte
si gtinti saat US te ttimen satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin tek -
lif mektuplarını saat 14 e kadar komisyo
na vermis olmaları şarttır. 

4 - Evsaf ve şartname esasları kolor
dunun tekmil ırarnlzonlarmda mevcuttur. 
SUrbı>hamn 170 ve Ill;dırın 140 kuruş mu
kabilinde ve d\P;ı>r garnl7.onlarınll:l de pa
rasız olarak hı>r zaman görillebmr. 

(2871) 12A68 

Sığrr eti ahpacak 

Vize Askeri Satın Alma Ko. dan: 
1 - Tümen btrlikI...rl ve mtirettebatı 

i<:in sPnellk ihtiyacı olan 1.270.000 kilo sı
ğır etl birlikler ve merbutatın bulunduP;'u 
yerlerde gtinHlk ihtiyaç nisbettnde şartiyle 
teslim alınacaktır. Bu sebeple ayrı ayrı 
ihalesi yapılmak Uzere parçalanarak ka
pah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

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

8 - 2 ve 8 temmuz 94;0 salı ve çarşam
ı;ı;Unleri saat 10 dan • '1 ye kadar. 

4 - Bu etlere talip olacaklar mezkO.r 
ıı;Un ve saatlerden bir saat eve! teklif mek
tuplarını komisyona vermeleri lAzımdır. 

5 - Bu etlere alt şartnameleri görmek 
lstiyenler her gliıl mesai saatlerinde Vize 
askert satın alma komisyonunda görebile-
ceklerdir. (2873) 12869 

Tezek alrnacak 

ı - Mukaveleye bağlanmak suretiyle 
sa.tın alınacak Karakösenin 4.000.000 ve 
lğdırın 2.500.000 kilo tezeği kapalı zarfla 
eksiltmeye ı;ıkarıimıştır. 

2 - Karaköse tezeğine tahmin edllen 
bedel 34000 lira ilk teminatı 2550 liradır. 
Iğdırın tahmin bedeli 25000 Ura ilk temi
natı 1875 Ura. 

S - Eksiltmesi 1 temmuz 940 pazartesi 
r ;mu saat 11 de tümen satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İstekliler teklif 
mektuplarını saat 10 a kadar komisyona 
teslim etmiş olmaları şarttır. 

4 - Şartname evaaf 175 kuruş mukabi-
linde görlllebilir. (2873) 12870 

Sığır eti alınacak 
Erzincan As.kert Satın Alma Komisyo -

nundan : 
1 - Askeri ihtiyaç için Bayburta teslim 

şartiyle doksan bin kilo sığır etinin kapalı 
zarfla eksiltm~si 4-7-940 perşembe günü sa.
ait 15 de Erzincan askeri sa1:ın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli on beş bin ye
di yiiz elli lira olup ilk teminatı bin yüz 
seksen bir lira yimıi kuru§tı.ır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda gö-

rülebilir. • 
4 - Teklif mektuplarının eksiltme saa -

tinden bir saat evel k-0misyona verilmesi. 
(2956) 12957 

500 ton odun alınacak 
Tümen Satın Al. Ko. dan: 

1 - Silrbehan birlikleri için 500 ton o
dun kapalı zarfla mUna.kasaya çıkarılmış
tır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 15000 lira ilk 
teminatı 1125 liradır. 

S - Eksiltmesi 5 temmuz 940 cuma gü
nü saat 11 de tümen satın alma komlsyo -
nunda olacaktır. İsteklilerin teklif mek
tuplarını saat 10 a kadar tesllın etmiş ol
maları şarttır. 

4 - Evsaf ve şartname esaslan kolor
dunun tekmil garnlzonla.rmda mevcut ve 
her zaman görillebilr. (2975) 12972 

Koyun eti almacak 
Ç. kale Müstahkem Mevki Satın Alma 

KJ. dan: 
l - Çanakkale müstahkem mevki birlik

leri için 19500 kilo koyun etl kapalı zarf
la satın alınacaktır. 

2 - Koyun etinin beher kilosu 43 kuruş
tan 8385 lira biçilmiştir. 

S - İhalesi 4. 7. 940 perşembe gUntl sa
at 16 da Çanakkale Mtlstaınkem mevki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bır sa.at evel 
teminat akçeleri olan 629 lirayı ve ihale 
kanununun 2-3 maddelerindeki vesaikle 
birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

(2980) 1297• 

Sığır eti alınacak 

Radımköy Satın Alma Komısyonundan: 

Çatalca müstahkem mevki birlikleri ih
tiyacı için 100.000 kilo sığır etinin. kapalı 
zarfla eksiltmesi 817/940 pazartesi günü 
saat 15 te yapılacaktır. Muhammen tutarı 
30.000 liradır. İlk teminatı 2250 liradır. İs· 
teklilerin ilk teminat makbuzu veya mek
tuplan ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde yaz1lı vesikRlariyle birlikte 
ihale saatrndan bir saat eveline kadar tek
lif mektuplanm Hamdiköyünde satın al
nıa komisyonwı.a vermeleri. (2976) 129S5 

Tereyağı alınacak 

!stanbul Leva.um Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

16330 kilo tere yağı alınacaktır. Pazar -
Irkla eksiltmesi 26-6-940 çarşamba günü sa
at 14 de Tophanede İstanbul Lv. amirliği 
satıın alına komisyon.unda yapılacaktır. Be
her kilosunun fiyatı ııs kuruş olup ilk te -
minatı 14-08 lira 46 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle belli saatte komisyona gel -
melcri, (3039) 13073 

Arpa alınacak 
Edirne Satın Alma Komisyonundan 

Pazarlrkla 300 ton arpa almacaiktır. İha
lesi 28-6-940 cuma günü saat 11 de Edirne-
de eski müşiriyet dairesinde satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin eıdilen 

tutan (18.000) ve teminat1 (1350) Hradır. 
Evsaf ve 3artnamesi her gün komisyon.da 
görülebilir. İsteklilerin sözü geçcın gil.nde 
komisyona gelmeleri. (3042) 13074 

Un ve et alınacak 

Cizre Hııdın Taburu Sa.trn Alma Komis
yonundan : 

Cizre hudut taburu için 200 ton un sek
sen ton koywı veya keçi veya sığır eti ka -
palı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 
Unun muvakkat teminatı 2550 koyun etinin 
1560 keçi etinin 12{i() uğır etimin ise 1140 
lira.dır. İhaleleri 23-temmuz-940 günü sa.aıt 
9 ve ondur. Taliplerinin belli gün ve saat.. 
te teklif ve temina.tlariyle hudut taburu 
satın alma ıkomisyo.nuna müracaatlan. 

(309?) 13081 

Kömür alınacak 
Eonya Kolordu Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
1 - Konya'daki kıitaat ve müessesatm 

yıllık iht~yacr olan 1135 toın linyit ıkömiirü 
kapalı zarf usuliyle cılı:siltmeye lromılmuş
tu<r. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul ve 
Konya' Lv. i.ınirlikleri Sa. AL Ko. larmda
drr. İstekliler şartnameyi okuyabilirler. 

3 - İşbu 1135 ton linyit kömürünün mu
hammen tutarı 16571 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yü.zde yirmi beş 
miiktar fazlası da dahil olduğu ha~de ilk 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
1sta.nbul Komutanlık. Satın Alma Komisyonundan : 

14/5/940 günü talibi çrkm.ıyan Gümüşsuyu hastanesinin aşağıda yazılı iki kalem 
tavuk ve piliç ile teklif edilen fiyatları pahalı görüldüğünden dört kalem yiyec~ 
maddesi tekrar tekrar kapalı zarf usulü ile sa.tm alınmak iizere eksiltmeye konmuı:ı -
tuT. Eksiltme 6/tem.muzş940 günii ıaat ll dedir. Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli günde saatlO a kadar teklif mektuplamu Fmdrkh'daki 
komutanlrk sartm alma komisyonuna ven:neleri. (2078) 12970 

Cinsi 
Yoğurt 

Pastörize süt 
Çiğ süt 
Tavuk 
Piliç 

Odun 

Mikdan Mu. be.deli Mu. teminatı 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

40.000 8000 00 600 00 
40.000 10000 00 '750 o 
20.000 3000 00 225 00 

2.000 1500 00 112 50 
1.000 500 00 37 50 

23000 00 17'24 00 

ve kuru ot ah nacak 
Edirne Askeri Satın Alma Ko. dan: 
Aııağıda cinsleri, mlkdarları, tahmin edilen tutarı, teminatları, ihale gün ve sa

atleri yazılı odun ve ot kaplı zarfla satın alınacaktır. İhaleleri Edirnede eski MU
§iriyet dairesinde satın alma komisyonun da yapılacaktır. Evsaf ve ıartnameleri ta
til gUn ve saatleri hariç her gUn komisyon da görülebilir. İsteklllerin sözü geçen 
günde ihale saatinden en geç bir sa.at evel teklif mektuplarını komisyona. vennl§ ol
maları IAzımdır. (2981) 
Cinsleri Mikdarları 

Ton 
Odun 1274 
Kuru ot 393 
Odun 2725 

Yulaf 

Tahmin B. Teminat İhale gün ve saat 

Lira llra 
22982 1720 11. 7. 940 perşembe 11 

19650 1474 11. 7. 940 perşembe 16 
29050 3679 12. 7. 940 cuma 11 

12975 

ve kuru ot ah nacak 
Lüleburgaz Askeri Satın Alma. Komis- Adana Satın Alma Komisyonundan 

Cinsi Mikdarı M. bedeli İlk teminat İhalenin 
yonumlan : kilo lira Lr. Kr. Tarihi Saat 

ı - Mikdarları 45050, 4180, 6351 lmlodan Yulaf 1.320.000 56100 4207 50 11-7-940 10 

\• ~ ltı lı~a k e, ve nUmunes1 her 
r,~~ıı.:l>yen °;;1sYonda görlileb!Hr. 
" "ı, ııt b,,1 n ve saatte katt te-
l~ , ~elı>rlyle komisyonda 

ıl,. . ~ \>}~ h (3061) 13045 
ibaret olmak üzere gösterilecek dört mahal 
için ceman 644000 kilo sığır eti kapalı zarf 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Kunı ot 960.000 88400 2880 00 11-7-940 16 
1 - Adana garnizonu hayvanatımn lh tıyacı için yukarıda cins ve mlkdarlarlyle 

muhammen bedel ve ilk teminatları yazılı iki ka'em yem kapalı zarfla ekslltmey" 
konulmuştur. '.t.'' ·~·ır,~. ll.latı alınac-L '.i Ilı.' ôtlet· ilLK. 

oır .111 "t:<ıı 1 Satı . 
iJI ır ~ ,. 11 Alma Komısyo -

il\ tıd:ı 1 eın fiyatı (U!) on sc-

2 - 45000 kilo sığır eti tahmin bedeli 
15750 lira, ilk teminatı 1181 lira 25 kuruş. 
54000 kilo Sliir etinin tahmin bedeli 18400 
lira ilk teminatı 1407 lira 50 kuru~ 186000 

2 -Şartnamesi Atıkal'a, İstanbul Lv. Amirlikleri ve Kayseri, .Ad!l.Ila askeri satın 
alma komisyonlarında her gün görUlebili r. 

3 - İsteklilerin eksiltmeye lştirAkleri için kanunun 2, 3 tincU maddelerlnd,.kl 
vesaiki havi tekltf mektuplarım tayin ed1 len saatten en az bir saat evellne kadar 
yerml§ olmaları lAzımdır. (3098). 18082 

teminatı 1535 lira 54 kıııruştur. 
5 - Kapalt zarf eksiltmesi 10-tem.muz-

940 çarşamba. günü saat 11 de Konya kolor
du biınası iç.indeki Sa. Al. Ko. da yapılacaık.
tır. 

6 - İstekliler 10-temmuz940 çarşamba 
günü sa.at ona ka.dar teklif mektuplanm 
Konya'da Lv. inıirliği Sa. Al. Ko. baş.kan
hğma verecekler veya göndereceklerdir. 
Bu saatten sonra verilen vey.a gönderilen 
mektuplar kabul edilmez. 

(3099) 

ViLAYETLER 

Şehir çöpleri 
!stanbul Belediyesinden : 

Şehir çöplerinin mavnalarla deniz dökül
mesi işi mayıs 941 sonuna kadar devam e
decek müddet için kapalr zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Senelik tahmin be
deli 41000 lira ve ilk teminatı 3075 liradır. 
Şartname 103 kuruş mukabilinde temizlik 
işleri müdürlüğünden alınacaktır. İhale 
'27-6-94-0 perşembe günü saat 15 de daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te -
minat makbuz veya mektupları ve 940 yıh
na ait ticaret odası vesikalariyle 2490 nu -
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazrrh
yacakları teklif mektuplanm ihale günü 
saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri 
lazımdır. (4702-2737} 12796 

Kapalı zarf usu1ile eksiltme ilanı 
Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Ekslltmeyekonulan iş: talibi çıkma
masından dolayı tekrar UA.nına lüzum gö
r!1len Şarköy - Gölcük yolunun (10+300) 
kilometreleri arasında (10+300) metrelik 
kısmının şose esaslı tamiratlyle imalA.tı -
sınaiye ve bir adet küçük tip ekip binası 
inşa.atı. 

Keşif bedeli: (94488) lira (19! kuruş
tur. 

2 - Eksiltme (28. 6. 940) tarihine rast
lıya.u cuma gUnü saat (15) te Tekirdağ 
htikümet binası içinde nafıa mtidürll\,ğii 
eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usııliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mu -
teferri diğer evrak (4751 kuruş bedel mu
kabilinde nafıa müdilrlliğü.nden alınablliı:. 

4 - Eksiltmeye girmek için taliplerin 
en aşağı ( 50 bin ı liralık bu gi bl şose işle
ri yapmış olmaları ve (5974) lira (41 l ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve iha
le gilntlnden en az (8) gün evel Tekirdağ 
vııliliğlne müracaatla ibraz edecekleri bel
gelere göre (ehliyet vestka.eı) almaları ve 
940 yılına alt ticaret odası vesikası gös -
termeler1 şarttır. 

ti - ısteklilerin teklif mektuplannı (2) 
inci maddede yazılı saatten bir sa.at evell
ne kadar komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde vPrmeel rilA.zımdır. 

Postan" olan ı:ı:ecikmeler kabul eı'IUmez. 
(4722/2760• 12798 

Kamyon şasesi alınacak 

!stanbul Belediyesinden : 

Mezbaha et nakliyatı işinde kullandmak 
üzere lüzumu olan 14 a.det iki tonluk uzun 
ve 6 adet birbuçuk tonluk krsa mo-t.örlü 
kamyon şasesi kapalı zarf usuliy!e eksilt
meye konulmuştur. Mecmuunun tahmin be
deli 68200 lira ve ilk teminatı 4660 liradır. 
Şartname 171 kuruş mukabilinde fen iş

leri mlidtirlilğünden almacaktxr. İhale 27-6 
-940 perşembe günü saat 15 de daimi en -
cümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplan 940 yılına. ait ticaret odası vesika
lariylc tarifatı kanuniye çevresinde hazır
lıyacakJarı teklif mektupları ihale günü sa
at 14 te kadar daimi encümene vermeleri. 

(481'7-2S28) 12818 

168 göçmen evi yaptırılacak 
Yozgat iskan Müdürlliği1nden: 

1 - Yozgat'a şose ile bağlı 35 kilometre 
mesafede Sorgun kazası merkezinde (20) 
ll'c bu kazaya ait olup kaza merkezine 15 ki
lometre mesafede bulunan Sarıhamzah kö
yünde (148) ki topu (168) göçmen evi top
tan veya gurup halinde kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İskan dairesi elin.de mevcut bulunan 
168 metre mikab muhtelif ebatta mamul 
çam keresteyi ev başına birer metre mikap 
hesabiyle ll'c ihale bedeli üzerinden tutarı
nı düşmek şartiyle inşa.at mahallinde müte
ahhide defaten teslim edecektir. Mütebaki 
kereste ve bilumum malzemei inşaiye mev
cut fenni ııartname ve malı-eme cetveline 
göre kullanılmak ııartiyle inşaat anahtar 
teslimi müteahhide aittir. 

3 - Beher evin keşif bedeli iskanca ve
rilecek bir metre mikap kereste bedeli düıı
meden 604 lira 64 kurııştur. 

4 - Bu evlerden Sorgun kazası meı:ıke -
zinde yapılacak (20)ev bir gurup ve Sa.rı
hamzalıda yapılacak (148) evde (60), (48), 
(40) olarak inşaatın tamamı dört grupa &y
nlmıştır. 

5 - Umumi keşif tutarı Sorgun'daki (20) 
ev için 12092 lira 80 kuruş, Sarıhamzalıda 
yapılacaklardan 4-0 ev için 24185 lira 60 
kunış, 48 ev için 290?2 lira 72 kuruş, 60 ev 
için 36278 lira 40 kuruş ki topu (101579) 
lira (52) kuruştur. 

6 - % 7 buçuk hesabiyle ilk tem.inat ak
çesi 20 ev için 905 lira 96 kuruş, 40 ev için 
1813 lira 92 kuruş, 48 ev için 2176 lira 70 
kuruş, 60 ev için de 2720 lira 88 kuruş olup 
topu 7618 lira 46 kuruştur. 

7 - Eksiltme 1-7-!HO paazrtesi günü sa
at (15) de Yozgat iskan müdüriüğünde mü
teşekkil komisyonca yapılacaktır. 

8 - Eksiltme ve fenni şartname ile plan 
525 kuruş mukabilinde iskan müdürlüğün -

, den alınır. 
g - Teklif mektuplan eksiltme saatin -

den bir saat eveli olan saat 14 de komis • 
yon riyaseine tevdi edilmiş bulunmalıdır. 

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

Gaz, benzin, mazot alınacak 

Çckurova Harası Müdürlüğünden : 

1 - Müessesemizin bır senelik ihtiyacı 

bulunan iki yüz elli bin kilo mazotun beher 
kilosu on be§ kuru:ıtan ve onb~ bin kilo 
benzinin beher kilosu otuz dört kuruş ve 
keza on beş bin kilo gazın kiloıu yirmi iki 
kuruş ve altı bin kilo vakum yağmm kilo -
su altmış kuruştan tutan olan (49500) lira 
bedeli muhammene ile 11-6-940 gününden 
itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf u-

_,_ 
su!iyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Talip olanların 2490 sayılı kanunun 
2. ve 3. cü maddelerinde yazılı vesaik ile 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatesi o
lan (3712) lira 50 kuruşluk teminatia bir -
likte teklif mektuplarını ihale gününe rast
hyan 1-7-9-40 pazartesi günü saat 13 e kadar 
Hara merkezin.deki komisyonu mahsusuna 
vermeleri ve daha ziyade malUmat almak 
istiyenlerin de hara müdürlüğüne müracaat 
etmeleri, lüzumu.ilan olunur. 12914 

Şosa in~aatı 
Bolu Vilayeti Na.fıa Müdürlüğünden: 

1 - Yeniçağa - Zonguldak yolunun 
O + 000 - 35 + 950 kUometreleri arasın
da 23250 metre uzunluğunda şose inşa e · 
dilecektir. 

2 - Kapalı zarf usuliyle 48174 lira 415 
kuru§ keşif bedell Uzerlnden el,siltmeğe 
çıkarılan bu tnşaat 2. 7. 940 tarihinde salı 
güntl saat on beşte viIAyet daim! enciime
ninde ihale edilecektir. 

S - Eksiltme şartnamesi, mukavele ge
nel ve fennt, husust şartname, metraj ve 
keşif hüllisa.sı cetvelleri Bolu nafıa mU
dilrlüğünden 2 lira 40 kuruş bedel ile alı
nacaktır. 

4 - İstekliler ticaret odMı ve ehliyet 
vesikalarım mektuplarına koyacaklardır. 
Muvakkat teminat 3614 Uradır. 

( 4925/ 2922) 129115 

Pazarlıkla ekmek alınacak 
Afyon C. Müddeiumuml!iğinden : 
Afyon cezaevimizin bir senelik ek

mek ihtiyacı için 15 haziran 940 tari
hinde yapılan eksiltmede beher 960 
gram ekmeğin on kuruş yetmiş san• 
tim üzerinden muvakkat ihalesi ya
pılmıştı. Bu fiyat belediye rayıcıne 
göre haddi layık görülmediğinden 
pazarlık suretiyle tedarikine karar 

verilmiştir. 
Teminatı muvakkate 900 liradır. Ta 

!iplerin 9 temmuz 940 tarihine müsa
dif salı günü saat 14 de komisyonu
muza evrakı müsbiteleriyle müracaat

ları ilan olunur. 
(3074) 13052 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Memur alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlı

ğından : 
Orman koruma teşkilatının ihtiyacı 

için aşağıda yazılı şartlara göre me
murlar alınacaktır. 

1 - Münhal levazım müdürlükleri 

için: emekli ve müstafi Binbaşı riit
besine kadar (dahil) levazım sınıfına 
mensup olanlardan, bunlardan yedek 
yaş haddini tamanılamamış olanlar ar
zu ederlerse tercihan 1076 sayılı ka
nuna göre üniforma ile ve rütbeleri 
maaşı ile, yedek yaş haddini tamam
lamış olanlar 3656 sayılı kanuna göre 
tesbit edilecek Ucretlc alınacaktır. 
Ancak verilebilecek aylık ücret 170 
lirayı geçemez. 

2 - Münhal tabiplikler için: emekli 
veya müstafi Binbaşı rütbesine kadar 
(dahil) bunlardan yedek yaş haddini 
tamamlamamış olanlar arzu ederlerse 
tercihan 1076 sayılı kanuna göre üni
forma ile rütbesi maaşı ile, yedek yaı 
haddini tamamlamış olanlar 3656 sayı
lı kanuna göre tesbit edilecek ücretle 
alınacaktır. Ancak verilebilecek ay
lık ücret 170 lirayı geçemez. 

3 - 1. inci ve 2. ind maddede yazıla 
emekli veya müstlift olanlar ücretle 
istihdamı tercih ettikleri takdirde 
Binbaşı rütbesinden yukarı olanlar 
da alınır. 

4 - Ücretli hesap memur münbal
Ieri için: emekli veya müstafi asker! 
hesap memurlarından ve kafi derece
de talip çıkmadığı takdirde yedek he
sap memurlarından 3656 sayılı kanuna 
göre tesbit edilecek ücretle, ancak ve
rilecek aylık ücret 120 lirayı geçemez. 

S - Alınacak bu memurların sıhl 
durumları müsait olmak ve kanunen 
istihdama mani bir halleri bulunma
mak şarttır. 

6 - İsteklilerin dilekçe ve hal ter
cümeleriyle Anka:ra'da Orman koru
ma Genel komutanlığına müracaatla· 
rı lazımdır. 

Ar3l'lacak diğer vesikalar ayrıca mil 
racaat edeceklere bildirilecektir. 

(2906) 12962 

KAZALAR 

Yapağı satrşı 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftlili 
Müdürlüğünden: 

Milessesemizin 940 senesi kırkımınd~ 
istihsal edilen 3470 kilo kıvırcık, 27000 ki
lo saf ve yarımkan merinos yapa.tısı ka
palı zarf usuliyle arttırmağa çıkarılmıştır. 

Saf kanların beher kilosuna 140. yarım 
kanların beher kilosuna 125 ve kıvtrcıkla.. 
rın beher kilosuna 75 kuru~ fiyat tal<:dir 
edilmiştir. Muvakkat teminat 3031 liradır. 
Arttırma 1 temmuz 940 tarihine tesadüf 
eden pazartesi glinü saat 15 te ı;iftlik mü
dUrlüğü binasında içtima edecek satış ko
misyonunca yapılacaktır. İstiycnler ııatııı 
§artnamesini her gün çiftlik muhasebesi 
11~, Bursa merinos yetiştirme mli.fettişli
ğinde ve yapağıları çiftlik merkezindeki 
anbarında gl:irebilirler. 

İsteklilerin ihale gtinilnde 2490 sayılı 
kanun hükümleri dabiliode ihale saatinden 
bir saat evel teminatlarını vezneye ve tek
ltf mektuplarını satış komisyonuna verme-
leri na.n olunur. (2829/4791) 12856 

Mühendis veya fen memuru 
aranıyor 

Erbaa Belediyesinden : 
Nafıa vekaletince tasdikli imar pla

nının tatbikine selahiyetli olmak üze
re belediyemiz için bir mühendis ve
ya fen memuru alınacaktır. Ayda yüz 
liraya kadar ücret verilecektir. İstek
lilerin evrakı müsbiteleriyle birlikte 
yazı ile Erbaa belediyesine müracaat 

etmeleri ilan olunur. 13054 
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GELiNCiK 
En• mUşkOlpesentlerl de dahil olduğu halde her sınıl tlltlln 

... -4: tiryakisini memnun eımek azınında bulunan 
j1'!.HİSARLAR İDARESİ 

bu· kerı•e piy·a·saya1arzeitlği uçlu ve uçsuz GELiNCiK slğarasile, 
lelmi tatlı .. ve kokulu olmakla beraber mevcut oevilerden daha 

ln~e bir slğara arayan tir• 
yakl zllmreslnl tatmine ça· 

/. 

lışmıştır. 
Bu evsaı, bilhassa ha• 

yanlar tarafından aranıl· 
dığı için GELiNCiK, aynı 
zamanda onlarında slğa•· 
rası olacaktır. 

T ÜRK HAVA KURUMU 

Muhtelif model malzemesi 
alınacak 

Türk Hava Kurumu Jlsvacılık Dai
resi Genel Direktörlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli (10.000) lira 
olan muhtelif model malzemesi kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 - Muvakkat teminatı (750) lira 
olup ihalesi, 8 temmuz 1940 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Türk Hava Kurumu Genel merkez bi
nasında genel direktörlük levazıın şu
besinde yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
dan parasız olarak verilir. 

4 - İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesika ve teminat 
!arını havi kapalı zarflarını belli gün 
ve saatten bir saat evcline kadar ko-
misyona vermeleri. 2488 

ASKERLİK iŞLERİ 

Orta ehliyetnameli kısa 
hizmetliler 

Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden : 
1 - Askerliğine karar verilmiş olan orta 

chliyetnameli kısa hizmetliler ı temmuz 
940 tarihinde hazırlık kıtasında bulunmak 
üzere yedek subay okuluna sevkedilecek • 
!erinden Ankıını'da bulunan yabancı orto 
ehliyetnameli kısa hizmetlilerin 29 - hazi -
ran - 940 tarihine kadar her gün şubeye mü. 
racaatları llizımdır. Gclmiyenler hakkında 
bakaya muamelesi yapılacağı ilan olu-
nur. (3104) 13070 

MAHKEMELER 

Malatya Asliye Hukuk 
Hakimliğinden 

Salköprü mahallesinde oturıı.n tecdeli 
erzurumlu Nazım karısı Emine ile Erzu -
rumda Murat paşa mahallesinde Memiş o
ğullarından Mehmet oğlu Nnzım araların
daki boşanma davasından dolayı mü.ddea • 
aleyh gösterilen yerde olmadığından ve ika
metgahı da meçhul bulunduğundan daveti
yenin ilanen tebliğine ve duruşmanın 

9-9-940 günü saat 10 a talikine karar veril
miş olduğundan aynı gün aynı saatte mah -
kemc<le hazır bulunması, aksi takdirde gı. 
yap kararı verileceği illin olunur. 2489 

Satılık otomobil 
1933 model (B!.JİCK) markala 

ve 7 kişilik strapenteli ve 60.000 
küsür kilometre yapmıştır. Bu o
tomobil satılık olduğundan talip 
olanların İran sefareti şoförü 
Halit Efendiye nıi.ıracaatları i!an 
olunur. 2490 

Muhasip aranıyor 
Ticaret Mekteplerinden biri -

ni bitirerek Sanayi muhasebele
rinde çalışmış iki elemana ihti -
yaç vardır. Bu evsafta olup ls -
tanbula yakın bir yerde kendisi
ne gösterilecek 1şi kabul etmek 
istiyenlerin Ank;ua Y enisehir 
posta kutusu 1050 ye mür~caat 
emleri ilan olunur. 2412 

Bir memur ve bir 
almcak 

Nafıa Vek8lctindcrı : 

1 - Şose ve könrüler cıaireS: 
(daktiloluk) Nafıa si·ketvt~ 
leri dairesinde de b1r cneretlı 
luk) münhaldir. Bu vazifeler 
ziranın 28 inci cuma gOnli s3' 
vekalet binasında imtihaıt 1' 
tır. İmtihana girebilmek içil\ 
rin bir arzuhal ile müı-acaatla!I 
dır. 

2 - Daktilo imtihanında ~ 
olanlardan memurin ~anurıll" 
cü maddesindeki şeraiti hait 
lar, isterlerse ayrıca merJ11lrl 
hanına girebilecekle•·dir. lJll f 
sında en iyi derecede rnu\18 cP 
da münhal memurluga aıırıa . 

3 - Daktilo imtihanına g: 
lanlar memurin kanun.ınurı S 

desinde; mem~rluk imtiharı1"' 
olahlar da aynı kanunun 4 iİ 
desinde mukarrer şartları JıB 
duklarına dair ···sik;ıtarı ~ 
rına raptetmeW 

Kereste alınac.3~ 
Devlet denizyolları işJettİ 

müdürlüğünden : 
~ 

Kapalı zarf usulü ile satı" 
ilan olunan 540 metre mik1i.P 
talip çıkmadığından S ter11tı'111f 
zartesi günü saat oıılıcşte ·~ 
satın alınacaktır. İstckJilerı 
meyi görmek üzere ahın satı 
yonuna müracaatları. (5055 " 
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~ Elektrik ustabaıısı ve ~. 
~ ustabaıı muavini ve 
~ smrf elektrik ustası a~ 
: T·· k" d · el~ ur ıye emn ve Ç ,. 
: rikaları müessesesi 111° 

ğünden : 
: Müessesemizce 1 etelc , 
- bit : tabaşısı 2 elektrik usta 
: 

1
avini 12 birinci sınıf ~ 

- ustası ve 1 bobinci alı1111 ıt 
: Taliplerin daimi ve ~~il' 
: cereyan işlerinde tecril 1 
: askerliklerini yapınıŞ 0 

: şarttır. 
§ Sanayi mektebi ıneı~~l 
: büyük fabrikalarda çatw· 
: lunanlar tercihan alınır· ~ 
: Ehliyetlerine göre ~ 
: ya 150 li. aylık ve ust~ 
: avinlerine 5 ve elektrı~~ 
- eı· 
: liraya kadar yevmiye <J 

:; tir. 
- B . l" ltil - onservıs, ve Po ıs 
- •Jel' : şahadetnamesiyle birli .. dil' 
: rabüktt Müessese ?JU 
: ne müracaatları ıf 
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Dr. 
birinci 
sınıf 

SITKI 

GÖZ 

"' ______ Qanlci f 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gB \ 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlann~ 
~arşı gaye~ tesir~idir. B~~sa~ solucanlarının büyüklerde ve J{~t b 
sebeb olac::aga tehlıkeler goı. onüne alınarak solucan hastalıklııfl 

kullanmalan faydalıdır. ~~ 
Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edi1°" 

müstahzar her eczanede bulunL.ar· 
Kutusu 

========./j 
YENİ SİNEMA HALK SİNEMASI SUS siHf~ 

BugUn bu gece 
Saat 16.30 ve 21 

seanslarında 

Dilşmıw Çocukları 
Bll§tan başa renkli 

§flhescr 
Sa.at: H,30 ve 18,30 

seanslarında 

BUyük Dans 
Clnger Roggers 

Fiyatlar: Loca 150, bal
kon M, ealon 20 Kro. 

BugUn bu gece nıı gOll ıııı rd 
İki yeni filim birden ftifl1 tıl ,t. 

1 - SllA!ışör tayyareci İki 1 
1 tJ' 

2 - Polis avcı taburu 1 - (Jore ıorııı:" 
Mncern - cesaret kardeşler fi 

knhramanlılt knlıitııll8 ~ı ~ 
Seanslar: H,30 • 16,30. 2 _ pa.ııııJl1 ,11ıı' 

18,30 ve 21 de Mncer& ıe· 
Saat 12,15 te ucuz S ınr: J4 cİ• 

matine eans ™2(ı.sO ~ 
Sersemler kıralı Ralmu ~11f_.j 

Cebeci Yenldoğan saat 12 de ~..c.F"' . 
TosunPB§a tUrk tııml Norınal .,. . 

• 


