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' . 
ltalyanlarla da dün akşam mütareke 

ütün Fransa' da 
BU SABAH SAAT 1,35 DE 

Ate kesileli 
~ronsa bugün milli matem yapıyor 

tarilai oqon 

Roma, 2' a.a. - Saat 20.~ te aptıdald reamt teblit neı
redllmlftlr: 

"İtalya • Fraııaa mütareke muahedeai bugün 24 haziran 
saat 19,15 te Roma civarında İnclaa Olgiat& villbında imza 
edilmlıtır. 

Muahede İtalya namına bütün İtalya ordU8Unun kurmay 
reisi mareıal Badoglio, Fransa namına da general Huntziter 
tarafıadan imza edilmtıtlr. 

Sait 19,35 te hariciye nazın Kont Ctano alman hUkUme-
tiDi imzadan haberdar etmiıtir. 

Bu ııuretle muhuamat gece yansından sonra yani 25 ha-
ziran 19'0 tarihinde İtalya aaatlyle 1.86 te tatll edllecektlr.,, 

Malacuemat tatil ediliyor 
Roma, 24 LL - Fransa ile muhasamatın keailmeatne 

·dair olan italyan remıl tebllttntn terctlmesi atatıdadır: 
"İtalyan bUkUmetl, alman hUkUmetlnin Fransa • İtalya 

mütareke muahedesinin imzalandığından bugün 24 haziran 
lHO saat 19.36 te haberdar edilmi• olduJtunu fransız bUkU
metlne bildirir. Buna binaen muhasamat 2:s haziran 1940 
italyan saatiyle 1.35 te orta Avrupa saatiyle 0/ 35 te tatil 
edilecektir ... 

Fran•ız Alman mütareke•i meriyete gireli 
Filhrer'in umum! karargMıı, 24 a.a. - İtalyan - Fra.nsıa 

mütareke muahedesi bU&fuı aa.a.t 19.15 te lmı:ıılamnıı ve 
19.26 te alman hllkümeti rumen haberdar edilmtıtir. 

Buna blWD ll"rUlmS - Almllll mUtareb mu•hedeet ıme-
r!yete girmektedir. 

Ordu b&§kumand&Dlıtı Jrraııaa ne nwııuamatın 26 ll&al· 

-----------------------------------·:] raıı, alman yaz saatiyle 1.35 te iki taraf· 
tan tatil edilmealni emretmtıtlr. Batıda 

. . '· ....• 
' 1 ' ' 

l<İLOl'flTltO 

Alman p.rtlanna göre almanlar Frama' mn yukarıdaki hart.ada noktalarla göster llen kısmı itgal edecekler, Fraua'ya yalm9 
aptıdaki parça kalaeaktır. Bu parçadan italy&Dların da De kadar blae ldıklrı henüz maltlm detlldlr. anlar MünHılit Vekillmlz Aziziye harp bu suretle nihayet .bulm\.llıur. "' Almanya'cla ıenlıh yapılacak ı------------------------------

Vrupa harbi tünelini törenle llfı ne ı::~;1 a.!y-;!.=:- ~:.a:t:ı~~~~- Mütarekenin imzasından sonra lngiliz 
• İzmir, 24 (Huıuıl) - Pazar ıünü Af - "Alman mllletl, altı hafta tamam olma-

... _ Fal ıh RJ lrı AT AY p T T b · la dan askerler batıda kahramanca bir mü • A • k 1 • • f • 1 • ·'-' yon belediye ve · · · ına rıru törenle cadeleden sonra ccıu• bir hasma karat ve merı an gazete er1nın te Sif eri 
L....,. '-ilcan ı k ti • açan M"ıinakale Vekilimiz B. Ali Çetinlıta- harbi bltlrml,lerdlr. Askerlerimizin tcra-
l~ '-- mem e e en ıe- b ...:ı- d . bl • -ı . t"-eı· . bi -tını, b' fi ki .. ya u...... e ınpatı ten ~ zıye un mı atı tarihte bütün devirlerin en ıanlı r 

ıtara ' ~a ~- açmııtır. Vekilin yarın ıehrimıize muva - zaferi olarak gijzUkecekUr. AllMıa U~t.tun-
"t_. beraber, denn bır salatma intizar olunmaktadır. dan dolayı teıekkUr ediyoruz. 

lt~düt içinde geçirdiler. BUtUn Almanya'nın 10 gün bayraklar-
;-...ıı la donatılmuını ve yedi gün çanların ça-

~) ya Ye Yuıoalavya Ticaret Vekilimiz lıtanbul'dan luım&111111 emrediyorum. İms& 
~idi: Romanya'nm döndü Adolf Hltıer,, 

ile Beaarabya, Ma· Bir müddettenbcri fstanbulda bu- Fran-!tla milli matem pnii 
~le TranıilYanya ye lunmakta olan Ticaret vekilimiz B. Bordeaux, 24 a.a. - HUkUmet yarının 
~ Q ile Dobnca meae- Nazmi Topçuoğlu dün sabahki Ana- milli matem gUnU olarak UA.nına karar 

I) • .:__ Yuıoalavya'nm büyÜk dolu e-kspresiyle tehrimize gelmiştir. (Sonu s inci sayfada) 
"'lllaç~a daYumdan do
d lt\içük kay1111 da macar -------------------------------------------

~ 9ll dolayı, Macaristan• 

..... ~~erden hiç biri Balkan-
~ 

3 
bozulmaamı iıtemedi

~ tdcılarak, Almanya'nm 
'-•ti bakımından aldığı 

~llcanıarcla yeni akıül
S;'J • aetirmiıtir. tık önce 

• eri Almanya Ye İtalya 
"t~aiderek, Veraaydan 
~ecli llluahedeıinin de il-
1'.;etl lc~e~i aöylemitlerdir. 
~•l'inın bu ilgadan mak· 

, 'tt .:etlerinin tekrar A· 

Times diyor ki: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

''Şimdi okyanuslar meydan 
muharebesi başlıyacaktır ,, 

İngiltere Bordeıuı hükOmetiyle dlplomıtik 

münasebetleri ldameye devam ediyor 
Londra. 24 a.a. - Reuter ajansı bil- ı yapmamaktadır, zira sefirin gitmeai

diriyor: Londra'dan haber verildiğine nin sebebi, almanlar tarafından eair 
göre, ingiliz bilkümeti, Petain bilkü - edilmek tehlikesinin mevcut olması • 
meti ile diplomatik münuebatını he· dır. 
nilz idame etmektedir. Fransız sefiri General de Gaule, Londra'da bu • 
B. Corbin ve sefaret erkinı, tam dip- lunmaktadır. Burada milıtemlekeler 
lomatik ıelihiyetleriyle Londra'da ve mücadeleye devam etmek iıtiyen 
kalmaktadır. franıız vatandaıtanna bir iıtinat mer-

Fransa'da ingiliz sefiri Sir Ronald kezi teşkil etmektedir. General de 
Campbell, Bordeaux'yu terketmiftir. Gaulle'ün almıı olduğu birçok telgraf 
Keyfiyet vaziyette biç bir tebeddül (Sonu s inci sayfada) 

Romanya Jcıralı S. M. K.arol radyo ile 
rumen milletine yaptıfı bir lıitabede yeni 
lıurulıın partinin 6Udeccli polltıkamn ana 
batlarım izab etmış ve bıitiin rumenltlH 
bu partinin etrallnda toplanmafa divd 
•tmiştir. (Hab•rlırimiz 3. cii sayfadadır.) 

"ıııl.~ .. , 1 •k edilmeıi olmaaa 
~~ ~lardan sonra bulgar· 

' aamdan da yugoılaY• 
• ~- ~ti tezahürlerinde bu-

a.":ı. Romanya ha.iye • 
ll)d be .. • Roma mihveri Irak Hariciye U• Adliye Nazırları Ankara 6anntla milli Türk • Romen ticaret 1 

· ~ !anatı iae hepaine te- matları tlinliyorla 
~ ltir. kıral Karol, ıimdi • d ~~ıu·ak, hariciye nazı· · ı k H • • Ad ı · anlaımaıı ün 

ı·····R~~~~·····b·~;·~k····~i.~i~i····d~~·····~~i.di····ı 

-.;ı..d:_:;;mee'::"·~:.~: ra OrlClye Ve iye Bükret'te imzalandı 
'L~ltilinin Dobnca, Dede- N ı A k 'd B" k H • M h b" · • 'Wtllta1' a a r 1 \İ reı. 24 a.a. - ususı u a ın-

01• lllakedonyaımdan z 1 r n a ra a miz bildiriyor: 
~IQ)ı. b~una ıa:setelercle o- Bir milddettenbcri bilyilk elçi Ham-

tle.ıetir •aziyet huaule ıe- dullah Suphi Tanrıöver ile Romanya 
..... er,Almanya'yakar- Muhterem misafirler ticaret nazırı B. Chriatu'nun riyaset 

S~lı Qaaııda biribirinden ettikleri iki heyeti murahhasa araaın-
lr ri'·'•lcat biribiri ile da- J H • V kili B da müzakere edilmekte olan Tilrkiye-
edi~ tezatlı bir manzara Dün ııraıiy e aricıye e . • ni, aıvekili, Romanya ticaret muahedesi dün Tilr-

"'- ~ er. ffi,. ıüpheaiz da- k" b.. ··k 1 · · R ~ •e f -r M li R • • Adli V k•J• • • • .1 ıye namına uyu e çımız ve oman-
~ lllll •alı için, bundan ec 1 e111 ve ye e 1 ım zıyaret ettı er ya namına da ticaret nazırı tarafın -
ı.;~ -~;da bir alman. ital· dan imza edilmiıtir. 
~ •iına da iatinat ede- Irak Hariciye Nuırı ekse- erkanı, Irak ve Mııır elçileri ve elçi • Türk ve Romen mahafilinde yap-

1.i; ~tiba lana Nuri Pqa ve Adliye Na- tikler erkinı ve İngiltere büyük elçili· tıtım tetkikat, her iki tarafın mena-
~ "-1'i1c bQ ıneaelelerin dı- zın ekaelinı Şevket Naci Bey. dün ği müste.prı tarafında? ~arıılanmı? • fiini himaye edecek tarzda tanzim e

"-lh •t •ardır ki 0 da Bal- Toros ebpreaine bağlı buauıt bir va- ~ardır. ~ır askert kıta. ıhtıram resmı~i ditmiı olan yeni muahede metninin bil 
Ctolllı 1lll llluhafaaa edile- lgonla Ankara'~ gelmit ve Hariciye ve ıfa etmııtir. 'Muhterem misafirlerimiz yük bir memnuniyet ile karıılandıfı-

& ill(:J •anada) Adliye Vekilleri ile hariciye ve adliye (Soıuı ı. bcil u7'.aJ ( So.ını s. uıcı U71aö J 

-

Romanya'nın Ankara Bİlyük Elçiliğine tayin olunan B . Radu KrucesJnı 
dün sabah tefikasiyle bitlikte ıehrimise gelmif ve Ankara garında Roman
ya büyük elçiliği etlcAnı tıtalından karıılanmııtır. Resmimi•, büyü elp 
Ankara ıarıada trenden iadili sırada alınmlffu. 
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Çocuk Esirgeme Kurumu) 
kongresi bugün toplanıyor 

Fiat kontrolunun 

hayırlı neticeleri 

Esaslı ihliyac 
Kurum son 
çok güzel 

bir sene zarfında 
başarmıştır işler 

Çocuk Esirgeme Kurumu umumi kongresi bugün Çocuksarayında aaat 
10 da yapılacaktır. Kongre geııel merkez raporuna ıttıla ':<t'abedecek hesap 
müfetdtfnin raporu okunl!rııl: umumi merkez ibra olunacaktır. Bundan son
ra genel ~rkczin tekliflerı &Jjin iki encümen seçilecek ve encümenlerin ra
fOrları müzakere olunacaktır. Genel Merkez heyeti azaları ile yedek aza
lar ve murakıpler seçilecektir. Genel merkez, iki senelik çalışmasını kon
greye arzettiği raporunda §Öyle izah etmektedir: 

• 
"Geçen kongrede bize verilıni5 olan va- , lerlm17:dc bulunan yavrulara ve bqanlm~ 

Jlifeler hakkındaki ı;alışmamız hulasalannı ırı uırurl ihtiyaçlara wıcak k(lff gclmek
arzdMı evcl. kwıamwnuzwı bamiliııiui lilt _ tedir. Bu suretle himayeye aldığınıız felA
f lrabul b k · 1 • ketzcde çocukların masrafları mllıt yar -
~k--'- al*'-~;ıırmad" ~uircbtıiy e evciden. ben dım komitesi tara!ından verilecektir. Bu 

1'11 ,.... ...... arını ın uyurmıyan Buyük çocukların taıısllleri lise derecesine katlnr 
llilll Şefe minnet ve şükranlarımızı tazi- teşmil edilecekse 24U, 782 lira, orta talısll
matnnula birlikte ifade etmeyi zevkli ve lcriylc ikt!ta edlleccltse 161, 000 lira knd:ır 
terefli bir ·naife addettik. Bıiyiık Cumhur- bir masraf gitmektedir. GörUIUyor ki bUt-

. . . çemlzdcn bu p:ı.rayı tetrtk etmek bug{ln 1-
reııunızin teveccbhlerlni kazanmıı olmak- çln fınk!nııızdır. 
biımız bizim için şeref •• prur vesilesi Bir tazı:. çocuğa yardım, bir fazla ço
olmakla beraber mulcaddes yurt davasında cuğu ölUmdcn kurtarmak en bilyUk vazt
-.ıı.....,m••da lnı t . t "t temiz ve idealimizdir. Bunu kısmen olsun 
..,. ......- - ve ve ımarumızı ezyı et- tahnltkuk ettirmek varidatmıızın çoğal -
mektedir. mnslyle mUınkUn ol&eıığı tabiidir. Vurıdat 

En büyük divanın, çocuk ve nüfua dlva- menbaı olarak Kavacıld.a ınlkyasınm ete_ 
antm feyizli devirlerinde llyık olduiu ehe- recesi bir olan ve ylnnl dört saatte 86 ton 
mi,.Ue ele alınarak en verimli tarzda in - veren sudan istifade etmeyi programımı-

za koyduk. Tensip ve kabul buyunıl-.C.:tğı
kipf ettirileceiine inanımız ı;ok kuvctli - na emin olduğumuz bu lC§elıbü:ıtco eôlle
clir. Tüdı: kadınmm pyaru takdir doğum cek istifade mUhiındlr. Şehrln sıhntu:.a 
kabiliyeti bir batında nüfusumuzun iki mis- yardım etmekle bernber her sene aıacıığı
li olacaimı bize vald ve tebııir etmektedir. mızı tahmin ettiğimiz varidat lıl7.metlerl-

mlzdco mühim bir kısmını temine medar 
Çoc111ı: &irseme tqkflltıru lnıvetlcndir - olacaktır. 
mek ba vlclin ve bepretin tahakkuk etme- Raporda bundan sonra yapılan yardım-
ainin en ku•etli zamını olacaktır. lam tt-şekkUr edilmekte ve sonra rapor 

Ba divada rördilill ;,ardım nisbetinde ıu suretle devam etmektedir: 
Bir tarnttan yurt yavnılarırun sılıl ih

nzif esini bqarmıya çahpn Kurumumuz tıyaçlarını temin etmekle ml'§gul olan ku-
&eçm aeaelere niıbetle hemen bir çok nımumuz diğer taraftan onların kültürel 
eih8tlerde terakki kaydctmi3tir. Geçen kon ihUynçlarım da temine uğrS§maktadır. 
srecle 585 olm merkez, ıubelerimia 650 ye Çok ııtımullU olan bu va.zltelerde Partimiz-

den, HUkUmetlnılzdl'n gördUtllmllz muza
ba-liJ olmuıtur. Geçen konsrede 515 yerden lıaretc ve coııkun ııeflmtll ıııuhterın hnlkı-
selm istatistiklere JÖre tanzim ettifimiz mıza VO bize dalma sayfaf<ırını açık bulun
l'&pqnl ba ıene 569 7erdeıı selen istatistik- duran gazetelerimize ve radyo evimize 
Jere eöre tanzim etmiı bulunuyoruz. Son §likrnnlarınıızı lfaılc etmekle derin zevk 

hiBBctmckteylz. 
iri •enede yardım yapmııı oldusumuz ço - Bu mu:ı:nharetıerin devamı en bUyUk ve 
cak ve çoculclu annelerin yek(lnu 761.440 en verlnıll dAvıının, çocuk dAvrunnın mu
dır. Yek6ııa 50 yi ııeçen çocuk bahçelerine vatfaklvetle lnktıatını temin edeceğini 
devam etmıı ve birer aı;rk ban mektebi şüphesiz addeder, muhterem kongre tl.l"a -
llaliade bulunan bahrelerden istifade etmİ" sını saygı ile selli.mlıyıırak kendilerine 

" " muvaffnkiyetıer dlleru:. 
olan çowklar bu Jekdna dahil değildir. ----
Yahu• Merkezdeki babı;emizde her gün 
150 - 400 çocuk temiz bir hava içinde ve bir 
muallimin nezareti altında istifade etmekte 
Ye tetkilitlı oyunlarla bedeni ve dima&i in
kişafları temin olwımaktadır. Muhtelif ıe
killerde hizmet sören müesseseler 189 iken 
294 e balii olmuıtur. Her yerde ıörülcn bu 
lnldpf parti ve hükümetimizin müzaharet
Jeriyle muhterem halkımızdan ıördüğümüz 
~rdımlarm kı)'JDetli neticesidir. 

Y aboncı dövizlerin 

vasati çek fiatlar1 
Borsamızda kote olan dövizlerin va

sati çek fiyatları tespit edilmiştir. Bu 
fiyatlar yalnız temmuz 1940 ayı için
de muteber olacaktır. Yeni fiyatları 

Merkez ve kollarda yalnız vicdani zevk- yazıyoruz: 

)erini tatmin makMdiyle bu yurt itini can
dan beııimıi7en arkadaılann mesaisini ve 
muntazam iıtatistik göndermelerini şük • 
ranla lı:&r11lanL Bu intiunu ıöstercn arb
daılarm adedi yelecck senelerde çoğalaca -
im• itimadımız vardrr. 
Şunu arzedelim ki Keçiörendeki Anaku· 

atı müessesemizi Reisiclimhur Hazretleri 
hnmıwnuza Ultfen ıöndermiı oldukları İl· 
tifatnamede Çocuk Yuvaıı ilmiyle ifade 
ba7urımıt olduklarından Anakucafı ismini 
Çocuk Yuvası ismine tahvil ettik. 

Beynelmilel mesaimiz, merkezi Cenev -
rede bulunan beynelmilel ~ocuk esirgeme 
tetkil&tı ile mllnuebet ve mesaimiz devam 
etmelı:tedir. Cenevre'de içtima eden kongre
lerde lnırumumuzu konsolosumuz temsil te
mektedir. Balba milletleri Çocuk Esirge
me tqkilleri arumda iki senede bir içtima 
eden konııreye murabbaı ıönderilmektedir. 
Beynelmilel Çocuk Eairıeme teşkili~ 
Erzincan felaketi dolayısiyle maddi •e ma
am yardımlar ve 1aJı:m alika ıördilk. Ba
a burada ılikranla anmayı bir vazife bili • 
riL 

Yainıa bizleri delil bUtiin dünyayı de -
rin acılara boian Erzincan felaketinin n-

Sterlin 523.50,dolar U!067 .25, franaıs 
frangı 296, liret 815,75, İsviçre frangı 
3140.50, florin 8096, belga 2203, drah
mi 98, leva 193.25, pezeta 1393.25, pen
gü 2908, ley 62.50, dinar 379.375, yen 
3742.50, İsveç kronu 3099 kuruıtur. 

İstanbul elektrik idaresinin 1938 
yılı bilançosu 

İstanbul elektrik işleri umum mü
dürlüğünün Divanı Muhasebatça gö
rülen 1938 mali yılı bilançosunun taa
dik edilmesi hakkında tezkere ve Di-
\'anı Muhasebat encümeninin mazba
tası Mecliı ruznamesine alınmı§tır. 

Bilançoya göre İstanbul elektrik ida
resi 1938 yılında 5.058.343 lira hasılat 
elde etmi§tir. Bunun 3.341.993 lirası 
işletmeye sarfolunmuş ve idare 1938 
senesinde J.732.425 lira safi kir elde 
etmittir. 

Nikôh töreni 
Temyiz mahkemeıi reialerinden B. 

Cevat Gücün'Un kızı Saliha Gücün ile 
Mülkiye başmüfettiş mütekaidi Bay 
Hüsnü Toköz'ün oğlu Nafıa vek!leti 
yükaek mühendislerinden Muhittin 
Toköz'ün nikahları diın Ankara bele
diyesi salonunda yapılmıştır. Tara
feyne uzun ve mesut bir hayat temen-
ni ederiz. 2494 

maddelerinin safls 
.> 

fi af ı f esbif edilecek 
Ticaret V okdlcti, fiyat mürakabe komis

yonlarına bir sirküler gondcrcrck bazı 

maddelerin satııı fiyatlarının tesbitlni is -
tcmiştir. Bu maddelerin satış fiyatlarının 

tesbitiııde koordinasyon heyeti kararının 
neşri tarihi olan 10 haziran günündeki sa
tııı fiyatları esas olanık alınacaktır. Bu fi
yatlar tesbit edilirken bil5.harc vukua gc -
len artı:i v~ eksilişler de beyan olunacak -
tır. Bütün maddelerin satııı fiyatını tesbit 
imkfuısız oldu&undan şimdilik buı;d:ıy unu, 
nıısır, mısır unu, pirinç, lıulgur, kuru fa -
ıulyn, baklıı, nohut, mercimek, bezelye, pa. 
tates, makarna, zeytin tanesi ve y;ığı, sa -
deyaf, peynir, şeker, çay, kahve, pamuk iı>
likleri, dikiı; ma.karaloırı, sair dıkiş iplikle
ri, yiınden trikotaj ve örgli iplikleri, ka -
put bezleri, astarlar, patiskalar, lmsmalar, 
pazenler. halis veya suni ipekten veya ka
nşrk ipekten mamul kreplerden krep döliİn, 
krep birman, krep ınarol:cn, krep saten, 
p.:ım J ·lu nıcnsucatt:uı elbiselik serj, 
çub .i, krcbs, gabardin, çadır bezi, 
yün1U mensucattan top lx>yama scrj, şayrk, 
gabardin, ÇU\"al, l:Bllaviçe, sicim, krr.nap, ip, 
kalay, uı;. tel, çivi, çimento, kireç, tugla, 
deri ve kliselc, muhtelif agnçlnrılan tahta, 
kadron, klplama ve kontrplak fiy;ıtları 
tcsbit oluıııı.caktır. 

Koınisyoııl:ır esaslı ihtiyaı;larımıza kar
ljılık olan bu m:ı.ddclcr dışında mühim gör
dükleri b:ışka maddelerin de satış fiyatla -
nnı tesbit edebileceklerdir. 

ŞeJıirlcrin bu m:ıcldelerlc alakalı bilu -
rnunı tacirlerinden bu malümatın istcnme
ıi takdirinde alınacak listeler çok fazla o
laca1;ındo.n bwıu önlemek için komisyonlar, 
bu nıalilınatı perakendecilerden yani doğ
rudan doğruya müstehlikc satış yapanlar -
dan istiyebileceklcri gibi, şehirde toptan -
cılar yani başlıca vasfı diger tüccara satış 
yapmak olruılardan da istiycbileceldcrdir. 
Vekalet sirkülerinde toptancı ve peraken
deci tacirleri ve bunlardan alınacak fiyat
ları şöyle izah etmektedir: 

"Büyük ticaret merkezlerinde toptancı -
lık ayrı bir ticaret GUbcsi haline gelmiıtir. 
Bunların satıı; vahitlcri en aşağı, her malın 
çuval, sandık, teneke, balya, top gibi vahit
leri ve el:scriya bu vahitlerln muayyen as
gari bir miktarı olup bu ıruretle satışların
lan dolayı müşterilerini gene tacirler teş
kil eder. Küçlik liehirlcrimlzde asri toptan
cıya az tesadüf edilecektir. Bunlar büyük 
bir ekseriyetle, ekonomisi o şehre bağlı o
lan kasabaların tacirlerine toptan miktar -
lıırda satış 7apmak aurctlyle bir Uraftan 

toptancı ve aynı şehirde müstchlfke de sn
tışlar yapmak suretiyle perakendeci vasfı
ır cemetmektedirler. 

Hakiki toptancılann bulunduğu büyük ti
cari merkezlerde de hem toptan hem pera
kende satııı yapanlar mevcuttur ki, bunlara 
yarı toptancı denmektedir. Hem toptan ve 
hem de perakende satış yapan bu nevi ta -
cirler, toptan ve perakende satıılarına tat
bik ettikleri fiyatları ayrı ayrı gösterme -
lidirler." 

Komisyonlar, lüzum gördükleri peraken
deci veya toptancıya tahriri tebligat yapa
rak satıı fiyatlarını soracaklar ve bu sor
gunun milli korunma kararnamesine istinat 
ettiğini de bildireceklerdir. Tacirlerce ya
pılan beyan üzerine fiyatlara komisyonca 
ıttıla peyda edilmiıı olması keyfiyetinin bu 
fiyatların muhik fiyat olduğunu ta -
zammını ve milli korunma kanunu muva -
cehesinde her tacire talcbettiği fiyat dola
yısiyle terettüp eden mesuliyeti bertaraf 
etmedili tacirlere anlatılacaktır. 

Tüccar beyan ettiği fiyatın bir malın 

hangi cinsine, nevine, kalitesine veya mar
kasına tekabül etti&ini de gayet iyi bir su
rette bildireccılı:tir. 

Kalay toptan satış 

fiyatı tesbit edildi 
İatanbul, 24 (Telefonla) - Flynt tcsblt 

ve murakabe komisyonu bur.ilnkU toplan
tımnda kalayın toptan satışlarına yüzde 
15, perakendelerlne yüzde 10 kAr tlbesl 
hakkında tacirler tarafından yapılno tek
lifi kabul etmlatır. 

ULUS 

Felaketzedelere 
yapllan 

yardım listesi 
Lira Kr. 

80 45 
24 27 
32 00 
16 00 

250 00 
21 05 

131 a2 
22 78 
3 00 

113 14 
2G 60 
63 00 
95 00 

176 00 
8~ 87 

2185 38 
112 35 

78 GO 
5 00 
6 25 

771 27 

291 ~7 

2832 30 

963 96 

579 31 

688 02 

11038 71 

6!!8 02 

11038 71 

535 48 

1095 00 

766 50 

23089 18 

Verenin isıııl 
YUluıekova knymakamlığından 
Keçiborlu milli yardım ltomttesl 
Slllvrl kızılay ıubesin<.lcn 
Kocaeli kızılay ınerltczlnden 
Tutak kııo:ılay ıulıeslııdcn 
Tortum kızılay ıubealnden 
Ayvacık kızılay oubeelnden 
llUyUkada kızılııy §ulıc.ııiııden 
Marllln milli yardım kouıltesl 
Balıkesir kııo:ılny merkezinden 
Dııday kızılııy §Ubcslndcn 
MccldözU kızılay oubcslnden 
Akselti kızılay şubesinden 
Ispaı·ta kızılay merkezinden 
Elazığ kızılay merkezinden 
Malatya kızılay merkezinden 
Avanos luzılny ııubcsindrn 
Aksaı·ay kızılay ııubeslndı::n 
Demirel kızılay r;ubeslndcn 
Gediz kızılny ııubeslndeıı 
Kılına konsuloııhıtumuz vaaıta
alyle Kıbrısta muhtelit hayırse
verlerden alınan 105/13/1 ster
lin karıılığı olarak 
Kıbns 1<0nsoloslut'umuz vnsıta
alyle Kıbnata muhtelit hayırae
verlerdcn aıın:uı 39/18/10 ster
lin karaılığl olarnk 
Kıbrıe konsoloeluğumuz vasıta
siyle Kıbrısta muhtelit hayırse
verlerden alınan 387/19/9 ster
lin karııılıt-ı olarnk 
Kılırıa konsoloalufumus vasıta
elyle Kıbnsta muhtelit hayırse
veri erden alınan 132/ 1/- ster
lin lmrşılığı oln•·ıık 
Kıbrıs konsolosluğumuz vaa:ıta
siyle Kıbrısta muhtelit hayırse
verlerdı::n alınan 79/7 /2 sterlin 
knrşılığı olarak 
Kıbrıs lrnıınoloaluğumuz vasıta
slyle K~brıııta muhtelif hııyırse
verlerdm alınan 94/5/- eter -
!in knrşılığı olarak 
Çunkin~ elçimiz vasıtaslyle Çin 
yardım komisyonundan alınan 
5660,88 dolar karuıhğı olarak 
Kıbrıs konsoloaluğummı vaıııta
slyl.e Kıbrısta muhtelit hayırse
verlerden alınan !J4/5/- ster
lin kn.rvılığı olarak 
Çunklng elçlllğtmlz vıuıılMlyle 
Çin yardım konılsyonıınunn alı
nan 5660.88 dolar karşılığı 
Cenevre kızılhaç cemiyeti tara
tındıın 1321 İsviçre frangı kar
ııhğ'ı olarak 
Cenubi Afrika ittihadı Trans
vAI eyaletinde Bcııouy ııehrl 
mUalllınanlıı.n to.ratından 150 
sterlhıllk osmanlı bankası Uzc· 
rlne keşideli bir çek karşılığı 
Milll Şetlmtz ve ReialcUmhuru
muııı: vaaıtaaı 'Ye .nıııı yıınıııu 
komitesi eliyle Hlndlstanda 
Klmberley'de İndlan Vel!are 
A88oclatlon tarafından alınan 
105 aterlln kartılığı olarak 

Lr. Kr. 

90 17 

ıs:s oo 

275 17 

76 No. lı llııtemlzde Kırk 
larell kızılay merkezin
den alındığı bildirilen 
101,67 Uranın bu mlkda-
n ıJUbe haaıl&.tı olduğu 

anlaşılmakla tenzil 
1ı2 No. lı listemizde An· 
talya kızılay merkezinden 
alındığı bildirilen bu pa
ranın merkez haaılAtı ol
dul'U anlatılmakla tenzil 

22814 01 Yeldtn 
5189494 19 76 No. lı listemiz muhteviyatı 

5212308 20 Umumt yekQn 
Tilrk parasına tahvil edllmlyen ecnebi 

Pf?alart 
385 yen Tokyo bUyUk elçlltğimlz vaıııtası 
ve milli yardım komlteal eliyle Japonyada 
mukim tatarlar tarafından gönderilen 

Bursa ilk okullar 
• • 

sergısı açıldı 
Bursa, 24 a.a. - Şehrimizdeki ilk 

okullar sergisi vali, maarif müdürü 
ve kalabalık bir halk kütlesi huzuriy
le açılmıştır. Bir hafta devam ede
cek olan sergide, yavrularımızın mey
dana getirdiği muhtelif eserler teı
hir edilmektedir. Bilhassa ilk okulla
rın ders üniteleri ve dekoratif yazı 
itleri herkesin takdimi kazanmıştır. 

Gene bugün kız enıtitilıünün sene
fik ıergisi de açılmıftır. Bu münase
betle vali,tilrk kızlarının faydalı e
serlerinin teıhir edilmekte olduğu bu 
sergiyi açtığından dolayı duyduğu 
sevinci ifade eylemittir. 

Adana Halkevinin • 
yenı 

Adana (Hususi) - Adana Halkevi, asfalt üzerinde yapılan Y-' 
yük binasına taşınmıştır. Halkevinin yeni binasının resmini göııcl 

Köy enstitüleri kanurı 
nasıl tatbik edilecek· 

• 

İsimsiz kadrolar vilayetlere bildiril 
Maarif Vekileti, Köy Enstitüleri teıkili hakkındaki kanıırıllll 

şeklini göıterir nizamname ve tilimatnamelerle enstitülerin rnüff 
gramlarını ha.ıırlamaia devam etmektedir. Vekalet, bu hazırJıkl,ı 
cdilinciye kadar enııtitU idareleri tarafından yapılacak muarnelele 

etmiş ve alakalılara göndermiştir. Enstitülere hangi vilayetlerdetl 

tar talebe alınacağı vekaletçe tesbit olunacaktır. 

Ziraat işlerine elverişli arazisi bu. mından çıkmış addedilecek!~ 
lunan yerlerde enstitü bölge esasları- Enstıtülerdcn mezun oH1 

na uygun olarak yeniden müeaaeseler benin köylerdeki vazifeleri 
açıldıkça bu bölgelere girecek vilayet- lacağı kanunda sarahatle te 
]erin adları ayrıca bildirilecektir. Ve- mittir. 
kalet isimsiz maaş kadroları enstitille- Enstitü faaliyetinin kiil 
re göndcrHmiştir. Ücretli kadrolar da gayeye göre tanzim ve idar' 
hazırlanarak İcra Vekilleri heyetinin sine son derece dikkat edil 
tasdikına arzedilmiştir. çocuk köylerde tek başına 

Köy enstitülerinde vazife almıı o- zamanlarda bu vazifeleri 
lan muallim ve memurlar, pazartesi yapabilecek şekilde yetitti 
sabahınuan cunıan~•1 .... ~ 1. 2 • t.ı:ır1ar . Öğretmenlere devletçe 
kendilerine idarece verilecek işleri rılecegı y;u,ı •• ı .. ., esv~ 
yapmakla mükellef olacaklardır. Ena- bir kısmı enstitülerde 
titü muallimlerine haftalık ve resmi talebe müesseseden mezuO 
tatil günlerinden batka senede 45 gün kendilerine verilecektir. 
izin verilecektir. İzinler Enstitü ida- · ··1 d 1 tak enstıtu er e, mezun o a -itil 
resince muallimlik vaziyetine ve mü- yetecek miktarda fidan te.,....-
essesenin ihtiyaçlarına göre tayin ve müsait fidanlık tesis olunl 
tesbit olunacaktır. Tedriııat yaz ve ne talebeye tevzi edilın~ 
kıt fHılaaıa devam edecektir. Ensti- lih edilmit tohum istihsal ed 
tülerin umumi hayatı ile alakalı işle- cins hayvanlar yetiştirile' .tı 
rin görülebilmesi için nöbet usulü ih· Enstitülerden mezun olaP"" 
das edilecektir. Talebeye de bölge iti- menlere, çalışacakları köY~ 
bariyle grup grup senede 45 gün izin işlerine elverişli arazi tahsı• 
verilecektir. tir. Öğretmene ait vesait ff 

Enstitülere tam devreli köy okulla- lada bu arazi itlenecek, eıd' 
rını bitirmiş sıhatli ve müstait köylü ktsı: 

hasılat öğretmenin olaca 
çocukları seçilerek alınacaktır. kımdan Enstitülerde yeti 

Bu vasıflardaki namzet talebenin 
benin bu işi başarabilecek 

her biri için seçime memur edilen ilk- 1' 
d · f tiıtirilmelerine her zaınatı 

te rısat mü ettişleri, köy öğretmenle- 1ü fırsatlardan istifade ol 
ri ve gezici Başöğretmenler tarafın-
dan birer fiş doldurularak enstitü mü kat edilecektir. _; 
dürlüklerine gönderilecektir. Enstitü- Bu müesseselerden çık 
nün bulunduğu vilayet Maarif Müdü- menlere köylerde birer ef/ 

rünün reisliğinde teıekkill eden he - nacaktır. İnşaat deraleriııd' 
yet gelen fişler arasından kendileri- okul binları ve bu evler 
ne bildirilen talebe kadrosuna göre en 
müstait buldukları çocukları seçecek, 
sağlık yoklamalarını yaptırarak mües
seseye alacak ve adlarını bir liste ha
linde vekilliğe bildireceklerdir •. 

Enstitüye kabulü uygun görülen ta
lebenin her birinden bir teahhütname 
ve kefaletname alınacaktır. 
Öğretmen olmıyacağına kanaat ge • 

tirilen çocuklar öğretmenler meclisi
nin karariyle hem birinci hem de ikin 
ci yıl 110nunda muvaffak olacakları 
bir mesleğe ayrılacaklardır. Bu gibi
lere ayrıldıkları mesleği öğretici hu
ıuıi bir program tatbik edilecek ve bu 
mesleği serbest hayatta batarabilec~k
le~i anlatılınca kendilerine birer dip
loma verilecek enstitünün mesleki kıs 

teknik bilgiler verilmesine 

recede gayret edilecektir. 

Enstitülerde öğretmeni 
bir de yevmiye veya aylı1' 
ta öğreticiler istihdam edi 

kün olacaktır. Öğretrnenli1' 
ti olmıyanlar arasından .,e 
lan bu elemanlar, milli o 
cılık, bir musiki aleti, balı tJi 
ııervecilik gibi kısa rnüdclC 

la öğretilmesi mümkün ol~ 
ve inşaat ihtiyas;ları dolayı 
dam olunacaktır. 

Evelce. köy öğretmen o~f 
tında açılan müesseseler 

lnaa kurumumuzu da pek ıüphesiz yakmdan 
allkadar etmiı, fakat öteden beri bu ıtibi 
felilcetlerle aira,mayı Kızıla1 vazife e
dinmlı olduiundan lnırumumuz yalnız altı 
7&ıına kadar olan çocuklardan iki yüz ita • 
danm Keçiörendeld yuvaya kabul etmek 
tertibatını almakla beraber felakete ya.km 
•• nlsbeten •ıcak memleketlerde merkez
lerimiz .... aıtuiylc bin üı; yiiz kadar lı::lm • 
eesla çocaian himaye ve barındırılmalan
m temin etmiıtlr. İhtiyaç vukuunda daha 
pniı ubadalı:i merkezlerimize de teımili 
tabii olan bu yardımların tamamına ihtiyaç 
blmamıı, muhtelif mıntakalarda yaptırıl· 

mıı olan tetkiltatta açıkta hiç bir çocuğun 
lralmamıı olduiu memnuniyetle ıörülmüı • 
tür. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıü lialine kalbedilmiştir· 
köy eğitmeni yetiştirıııe1' 
lan kursların bulunduklat'~ 

Çocuk yuvasına fellketzedclerden 154 
çocuk almmııtır. Bunlardan 130 u para11z 
ve hariçten müracaat eden 99 çocuk ta pa
ralı olara.k mekteplere gonderilmiıtır. Pa -
raaız olarak 130 çocuiun tahaılleri Şiıli Te
rakki liıeıl, Boğazi~i lisesi, Hayriye lisc
.ı, Iıılı: liıesl, htiklal lisesi, Ülkü liıcsl, 
Darü11afaka, Maarif Cemiyeti, Soma Ço
cuk okutma lnnıımu, Yalvaç orta okulu 
müeue1eleri7le Bay Satvet Lütfi Tuza • 
man, Profesör Bay İbrahim Ali Erbcl'k ta
raflarından deruhte ve kabul edilmlıtir. 
it Banlraaı da ayrıca 100 çocuğun tahıille
rinl üzerine almıştır. Bu hayırsever müeı
ıeselerle iki muhterem zata huzurunuzda 
ıiikranlarımı:ıu tekrar ederiz. 

YUJuıek Ba.tvekAlelln fellketzede çocuk
ların mektep tıleriyle kurumumuzun mq
sul oJmaııı hususundaki itimat ve teaaip.. 
lerinl tUlcranla ifade eder ve verllmtı olan 
dlrekUfler dairesinde bu vazifenin görUl
mOf ve r;örUlmekte oldul'Unu arzeyleri•. 

iane toplamakta ikilik vücuda getirile
rek halkın emsalııh: ıetkatlnl sekteye u!t -
ratmamak için klmsedl'n felA.kctzedeler 
l<in para yardımı tstenmemıı ve hattA bu 
yardımın kı:ı:ılaya yapılması hususunda 
teşvlkatta bulunulmuıtur. Bu sebeple fe -
llketzede çocuklar hakkında yapablldllti
mlz yardımlar ancak blitçe lmk~lartyle 
m111ı.11y_,. ~lllrae muhik olur. ~lltçemtz 
dalmt surette Jılmayemlzde ve mUeasese -

iki faydah eser 
l - Mucqerat adabı : 

Dahiliye Vekaleti seferberlik mil· 
dilrlüğü birinci §Ube ıeli ve Ankara 
Polis Enstitüsü mesleki terbiye, 
tefkilit, muaşeret, fili hizmet, za
bıta tarihi ve polis taktiği 6ğretme
ni eski silah arkadaıım Derviı Ak
çabol bana yeni neırettiği bir kitabı 
daha göndermek luti unda bulundu. 
"Muaıeret idabı ve resmi teırifat 
ve merasim kaideleri" ismini taşı
yan bu eser, sosyetelerde riayeti ge
rekli muaıeret usulleri ile resmi tö
renlerde ordu mensuplarının, .zabı
tanın, m•murların ve balkın dikkat 
edeceği teırifat kaidelerini izah et
mesi bakımından nevinin ilk lcJtabı-
dır. 

Şu kısacık izah, eserin ne kadar 
lüzumlu ve faydalı olduğunu anla
tabilir, sanırım. Teşrifat ve muaşe
ret usullerinin hemen 'lıer türlüsünü 
etraflıca anlatan kitabın sayfaları
na göz gezdirirken bir noktada du-

rup size soruyorum: 
- Mesela, hangi selamlar iade e

dilmez? 
Biliyor muydunuz? Bu ve buna 

benzer bilmedikleriniz varsa tavsi
ye ederim, kitaptan bir tane satın 
alınız. 

2 - Ôğretim usulleri : 

Değerli pedagog arkadaşımız Hıf
zırrahman Raşit Ôyt"r arkadaşım
dan da "lı esaslarına uygun öğre
tim usulleri" kitabı da bu hafta i
çindeki kazançlarımızdan birisidir. 
Eser, Dr. Paul Ficker'den tercüme 
edilmiş ve Gazi Terbiye Enstitüsü 
yayınları arasında neşrolunmuştur. 

Kitabı muayyen bir meslek züm
resinin faydalanacağı bir eser sana
bilirsiniz. Fakat son faslı "gazete 
maktualarında faaliyet" tir. 

Gazete, bizim mcktcplilik zama-

nımızda cigara gibi yasaktı. Halbu
ki bu kitaptan öğrendiğimize göre 
"1738 yılında Osnabrücker rektörü 
/oh Chrst. Köcher talebesinin umu
ma karşı söyliyecekleri tecrübe ma
hiyetindeki şözlerin mevzularını 
gazeteden almalarına masaade et· 
mişti. 

Bu vesile ile kitabın son haşiye
sini de tekrarlıyalım: 

"Gazeteden istifade mevzuu et
rafında dilimizde matbuat kongresi
ne verilen ve neşredilmiı olan bir 
raporumuzla Muvallak Uyanık'ın 
kılavuz kitabı vardır ... 

••• 
Dilde betinci kol! 

Dilimize, terimler dışında, bir
çok yabancı kelimeler lüzumlu lü
zumsuz sokulmaktadır. Bu işin di
le zarar vereceğini uzun uzadıya 
tekrarlamak lüzumunu duymuyo-

rum. Yalnız lüzumsuz olan bu ke
llmeler bana dilin içinde bir nevi 
beıinci kol gibi geliyor: 

Eski türkçenin içine girmif olan 
arap ve fars kelimeleri de o şekil
de türkçeyi Osmanlıcaya çevir
mi§lerdi ! 

••• 
Bqinci kol elaaneıi ! .. 

"M t "d 18 R on evı eo ; . a.a. - oytcc 
ajansı bildiı;iyor : 

El Plata gazetesi, ileri gelen al
ınanların tevkiflerinden bahsederek, 
dahiliye nazırının t :kzibine rağmen, 
Uruguay'ı zaptetnıek için yapılan 
askeri komplo hakkındaki şayiaların 
doğru olduğuna inanmak için ıebep
ler mevcuttur demektedir . ., 

Yukarıki telgrafı okuduktan son· 
ta B. Hitlerin bir Amerikan gaze -
tecisi ile yaptığı mülakatta " be~in
ci kol .. un hayali bir efsane olduğu
nu söylediğini hatırlıyanlar, gerçek
ten, beşinci kolun bı'r efsane oldu -
ğuna bir defa daha inanacaklardır. 

T. t. 

• d"ld'kl · · · e\'el tesıı e ı ı en ıçın, 

kurslarına ve öğretmen ° 
rilmiş olan mütedavil ~tifo 
enstitülerine devreditıııı~ 
mütedavil sermaye bütçel 
hazırlanacaktır. -

Bursa fırıncı1°" 
kollektif şirket k" 

}ıfl 
Bursa, 24 a.a. - şe ısı' 

hangi bir ekmek buhr~,c 
verilmemesi için fırıncı ıt-' 
larında bir toplantı ya~r 
sa dair şimdiden tedbı IJi' 
rar vermiş ve aralarında 
şirket yapmışlardır . 

Belediyemizle iktıı•at 1'. 
tarafından yapılacak t~t 

0 
ra fırıncılara lazım ge e 
gösterilecek ve ihtiyaç gdlf. 
ıehirdeki silolardan. b:cıı 
için Vekiller Heyetın 
mak teıebbüslinde bulıı 



ULUS 

iz ... Fransız mücadelesi 
o·o NYA HA>B':ERL' :ERi 

' . : . . ' . \ 
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it, d~ın Alnıanya'ya teslim ol
İhitj ile kadar mukadderatla

d n~ bağlamı§ bulunan iki 
Ilı ebv' ~t, lngiltere ile Fran· 

• ırıb' • • •~ite . ırının amansız düt· 

Mütareke ŞQ rtla rllKı.ral Karo/ diyor ki: 

ideallerimiz i~in 
. ~ne geçmek üzere bulu· 
laııi akikaten bu İngiliz • 

Cadele·· b .. · ·ı· llıiit d :ı ugun, ıngı ız • 
'f/Qe,; 1elesı kadar dünya ef· 
~)'İ ~ etmektedir. Fransa 
da h7;'~~ eder etmez, lngil-

••~iy kunıetine kıırtı şiddet· 
et al- b h"k" . • lrıil! ti ••df, u u umetın 

~ •el~h' hamına teahhüde gi-, a ıy . 
tıl Old .. etı olan meşruğ bir 
ltlııall~l:Unu İnkar etmittir. 
tr,li . a londra'da bir fran -

'::ı llın r • l' w• ıtlj fr CI$ ıgı altında kuru-
fı.a.rı -bsız komitesi" vasıta-

&~ •• 
dorıa~ """'temlekelerini ve 

... "°'aa,.,. B d h"k'' ; .. ıı.y, or o u U· 

~- fı,n tını.• çalışmı§tır. Bor
-~, rrıu'k'Z. iıükümeti bu hare

•: lo •beleye geçmekte ge-
. ndra h '' k" . . b p u umelmın u 
lll yrot~to ederek İngiltere 
lllill ~P~lan tahrikata kartı 
. . etını v f .. 

~ ı le e rnnsız mustem· 
tı1te/".kkuza davet etti. Bu
.~ ~~ıle Bordo hükümeti 
il hii~a.sebetler, İngiltere 
er . llrncti arasındaki mü-

~~-u.:·b~ inkıta halindedir. 
'dllJo etı kendi bildiği gibi 
re~ ele, Almanya ve İtalya 
1 i~ fartıarını tesbit etmek

. b;ıd~~~ İngiltere • hükümeti 
~U~~gı gibi hareket ederek, 

-il f etinin otoritesine tabi 
,.raııaızları Londra'daki 

1 •len· ,, 
1 
bıtkt ın etrafına toplamı-

~ll d Ildır. 
L• Oat) • 
"Ilı h ar arasındakı bu kav-

L.~ het- ~.lı, kim haksızdır? 
:"illt1 \' 

1 tarafın da kendine 
~· •rdır. Hatta Almanya· 

• )'ıı.. ~ 4. 'll'tı llgır mütareke şartla-
'~'-· ek noktaaındaki hare-

'" ııı:ıtt ı:.\'eı· en uzaktır. 
't ~l\İı~ Fr-ansa elinden geleni 
t~'-'ek P olrnuıtur. Harbi de· 

L'· ...._ le franın... ...:aJ .. lu•lu 
~.ı fl'\ı".. b' f d .. .. ,"l'e.•d ': ır ay a gormu. 
~I~ d'~kı general de Gaulle u .. 
l. ıı.,. . fUnebilir. Fakat fran-
"11 f· eıai ı'I p . W ~ •ki d e etaın ve ey· 
t~ e değillerdir. Binaen· 
~ .'llıı nın Almanya ile anlat· 
~!\ d •ı bugün için değil, İs· 

, e Zaruret hisaetmiıler· 
b·· r 1ter 

-..~ıı.lt• taraftan Almanya da 
, ~I~ .. llrhklardan sonra Fran
~ .... et • 
, ~det ~ıştir. Fakat lneHte-
:!,t-ıı.ıı.;•~ devam ediyor. Al-
,""4 hl'' ıle mütareke imza· 
~ tek leınin etmek istiyor: 
d ı. lıı ~ar tn}lharebeye bat· 
e de"tıhere'ye karıı müca-

~I .\ltn •ııı edebilmesi. Ağır 
'~I · li arıya bunları temin et-

il • r, 
ttlter ' 
toto e nin de kendi noktai 

'tt~' te. haklı olduğuna §ÜP· 
lt'e ran.aa mücadeleyi de· 

1 ıi ~1Ye, kendisine karşı 
1 '~ele ~·~ donanmasının ve 
cı1,rının düşmana teslimi-

~'-lt i ı; Böyle bir vaziyete 
h't •ltted~ın her tedbire müra· 
"'il ır. 
~ ''hid· 
~ ~det 1 olduğumuz üç ta· 
.ı:,'-a~ıtıd e, haklılık ve hakaız· .-..- •n ...... . 

e ı· ·••Ulalea edılemez. 
't -.;Yık olan meaele fran· 
,{'frnd "• fransız müstemle
~e ı/ Yapılmakta olan bu 

~~ do11ıı.~rn Kal ip gelecektir? 
\ff,~ hiik:ıayı. ve müstemleke
d • olıı.c: ketınden ayırmıya 

l' ~~,,~ mıdır? lngiliz rad· 
"\ f 1 1\.İ P fr-anaızların Bordo 
'tt~'"••ıı l'oteıto ettiklerinden 

ır... arın .. d l • d -.; "'lek h rnuca e eyı e· 
~de11 b '\:usundaki karar ve 

d~~· l.o a •ediyor. Fakat bu 
• f ı \' ... ndra'daki, Yeni Ze-"' •n .. 

~illi ~~"••a:ı:•lı2 nıüstemlekele· 
i'~ il ili" rda.n gelmektedir 
ı,i~t ifad Ucadelede bualann 
''-~~ "ad;0etllliyeceği aıikar''d ı, ~ tu, ayn. zamanda 
r.,~ki lcu adagaskar'daki ve 

"'• lltand 1 • ı a: t• an arın ve valı-

~'-d '"ref' . 
lr 1111 kurtarmak için 

\ıı.. ,.. ııı~ 

• ~tıq11'ıi bildi Uc~d~leye devam• 
~İ) laetai rınıştır. Fakat bu 
ho •t J l"I hük" • f h' --.İti ' .. mille • umeb a ey ı· 
'1'i . tııpheı· ~anasına tazam-

~ 111\\id ıdır-. Bunlar, ana-
., ~ llllt .. 
l aı,h. ~tarıp Uzerine yapılmıı 
"il te •lıt-. V erverlik tezahürle-
' :a.~İirle e. nihayet aynı bia
t,~ 0Plıı.rn:1 Yapanları, Petain 
'· &.ft.. •ı d... .. k" d" -.q) '"I\ i .... nıum un ur. 
ı,-'-1>ı1,11"R•lı.~ hükümeti ta

L,ele.-d lhudahalenin bu 11\k Qı e • 
• tı:ı r "eak . Rene İngiltere a-

' ~t~'~il'e/1~0n yapması ve 
ı.. "'··· ını •• . • • "'e.~ ... , d •e otorıtesını 

Alman. Fransız mütareke 
şartlarınm geniş hülôsası 

mücadeleye 
giriımeliyiz 

Bilkreş, 24 a.a. - Rador ajansı bildiri -
Londra; 24. a.a. - Royter ajansı bil-j ya'ya tevdi olunacaktır. 

diriyor : . Madde : 8- Fransa hükümetinin 
yor: 
Kıral Karol, radyoda verdiği bir nutuk· 

ta, millete hitaben ııunları ıöyleıniştir: Alman hükümetinin tevdi ettiği mü- müstemleke ve impar;ıtorluk dahilin -
tarekc ıartları maddelerinin dahil ge- deki menafiini müdafaa için serbest 
niş bir hülasasını veriyoruz : bırakılacak olan kısım müstesna ola • 

Madde : 1- Muhasematın derhal rak fransız donanması gösterilecek Ji. 
durması. Muhasarad3 uulunan fransız manda toplanacak ve alman ve italyan 
kıtaatının silahlarını.1 teslimi. kontrolü a1tında silahtan tecrit edile -

"- Milli roncsans cephesinin riıesası, 

millet partisinin teş-kil etmekte olduğu to
taliter ve tek siyasi teşekkiıliın yüksek ida
resini kabul etmekliğiml rica etmiştir. 

Memleket ve millete karşı yüksek bir vazi· 
fe deruhte ettiğime emin olarak ricayı ka
bul ettim. Bütiln canlı ve vatan sevgisi ile 
dolu olan kuvctleri, biz:ı:at vatan mukad -
deratının bekçisinin nezareti altına almak
la, dü1iüncclerdc ve h:ssıyattaki birliği da
ha fili ve daha katt bir surette tahakkuk 
ettirebileceğime kani olarak bu vazifeyi 
kabul ettim. Hele istikbalin neler doğura -
bileceği bilinemiycn bugünlerde, Romıınya. 
nın böyle bir birliğe ne kadar ihtlyncı oldu
ğunu da ilive etmek lıizımdır. 

Madde : 2- Alman menafiinııı em- rek mürettebatı terhis olunacaktır. AI. 
niyeti için aşağıda _yazılı hattın şimal manya hükümeti, gahil muhafaznsına 
ve garbindeki arazi işgal altında bu • ve mayn taramağa lazım ~emiler müs
lundurulacaktır : tesna olarak bu suretle alman koııtro-

Bu hat Cenevre, Dole, Saone üze- lü altında limanlara toplanacak olan 
rinde Chalon, Paray Lemonial, Mou- fransız donanmasını, harp esnasında 
lins, Bourges, Vierzon'dan ve bura· kendi hususi maksatlarını temin için 
dan Tours'un 20 kilometre garbine ge- kullanmak niyetinde <'lmadığını res -
çecektir. Cenupta Angoııleme den mi surette beyan eder. MListemleke 
Mont de Marsan ve ıt. Jean de Pied menafiinin müdafaası hariç bulunan 
de Port'ya kadar bu arazide henüz iş· bütün harp sefineleri Fransa'ya d5vet 
gal edilmemiş mıntakalar, işhu mua • edileceklerdir. 
hedenin akdini müteakip işgal edile - Madde : 9- Maynlerc ve bahri mü-
ceklerdir. dafaalara taalluk eden bütün haberler 

Madde : 3- İşgal altında hıılı:nan Almanya'ya verilecektır. Fransız ku -
mıntakada, Almanya, mahalli idare • vetleri maynleri taramak vazifesini il
den maada şagil devletin bütün hakla- zerine alacaktır. 
rına sahip olacaktır. Fıansa hükümeti Madde : 10- Fransa hükümeti elin
bu maksat için lazım oian biitün kolay.

1 

de kalacak müsellah kuvetlerle hasma
Jıkları gösterecektir. İngiltere ile mu- w hiçbir harekette bulunmıyacaktır, 
hasematın durmasını müteaı.-:~ Alman- 1' ınsız ordusu ciizıitamları Fransa 
ya, garp sahillerinin işı:ıal= asgariye! topıağım terketmekten mene~ile. ce.k -
indirecektir. Fransıı !ıüi · ti hükü- lerdir. Hiçbir harp malzemesı İngıl · 
met merkezini işgal <ılt.ıncla bulunmı- ı tere'ye nakledilmiyecektir. Hiçbir 
yan arazide intihap etmekte serbest • fransız diğer devletlerin hizmetinde 
tir. Arzu ettiği takdirJe hiikümet mer- olarak Almanya aleyhine çalışamıya • 
kezini Paris'e nakleclebilecektir. Bu caktır. 
takdirde işgal altında bulunan ve bu· Madde : 11- Hiçbir fransız ticaret 
tunmıyan arazinin fransız hükümeti gemisi limandan dışarı çıkamıyacak . 
tarafından Paris'den iılare edilmesi i- tır. Ticari münasebetlerin başlaması 
cif• ıılmau nukumetı ıC"abcden kolay - alman ve İtalyan hUkiimetlerinin mü
Iıkları gösterecektir. saadesine mütevakkıftır. Fransa hari-

Madde : 4- İntizamın muhafazası cinde bulunan ticaret gemileri Fran
için lazım olan kıtaat müstesna, ıran- sa'ya çağırılacak ve imkan olmadığı 
sız deniz ve hava kuvetleri tesbit edi- ~l'l'·ılirdc bitaraf limanlara sevk oluna-

Yeni İcraatın hedefi 
Bu icraat, halihıtzır ihtiyacatından doğ. 

ınuı yeni hlr ıey delil, ve fakat, 1938 teş
kilatı esasiye kanunu ile başlamış olan ic
raatın inkişafın.dan ibarettir. O tarihte, bi
:ı:e rehber olacnk :nıksek ıayenln, vatanın 
halasını temin için kahramanca çarelere te
vessiıl etmek olduğunu beyan etmiştim. Bu 
çarelerin kuvvci fıliycye geçmesi zamanı 
eel:niştlr. }'iliyata geçirmeyi de diln neş • 
rettlğim kanun ile yapmış oldum. Vakit ka
zanma ve tereddütlerin zamanı deı;ildir, 

kalkınmamız için kati mücadele ve ta.hak· 
kukların zamanı gelmiştir. Şahıi menfaat· 
terin üste gclecegi zaman değildir, rumen 
camiasının her ferdinin duıünce ve hare • 
ketlerine rehber olacak yegüne t;ey, nıille
tin, vahdet ve milli ihtiyaçlarıdır. Bütün 
milleti teceddüt raşesiyle sarsacak ve her
kesin çalışma eayretlerini manyetizma e • 
decek olan ıey, tok hedef, tek düşünce, tek 
hamle, tek hareket olacaktır. 

Herkesin milli tamamiyeti 
düşünmesi lazım 

lecek bir müddet zarfında terhis ve si- .:aktır. K . • h _,_ ta ·ı 
ı anunu eaasımız eı .. ese, va n ve mı -

Jahtan tecrit edilecektir. stisna edi - Madde : 12- Hiçbir fransız tayya- leti ha attaki rolleııinin en. mühim esası o-
lecek kısmın teçhizat ve ehemmiyeti resi toprağını terketmiyecektir. Tay-1 ıar;k t:lakki etmek vazifesini tahmil et • 
Almanya ve İtalya tarafından tayin yare meydanları alman ve italyan kont mcktedir. Tek bir idare altmda millet par
edilecektir. İşgal altııı-laki araıide bu- rolü altında bulundurulacaktır. İşgal tisini teşkil etmekle, Romanya ve nımcn • 
lunan fransız silihlı kuvetleri, işgal altında hulunmıyan bütün mıntakalar- lerin eline, bu zarureti en aeri ve en nafi 
altında bulunmıyan araziye nakledile- daki yabancı tayyar~ler alman ma • bir tekilde tahakkuk ettirecek vasıtayı ver
rek terhis edilecektir. Bu kıtaat ailah- kamlarına teslim edileceklerdir. mit oluyorum. Milletimin ruhu ve kendine 
tarını daha evciden miitarekenin akdi Madde : 13- İ§gal alt.1nda bulunan hb olan kabiliyetlerinin, kendini ııöstere -

rek, milli camianın terakkisini tahakkuk 
anında bulundukları yerlerde teslim arazideki askert müesseseler, aletler ettirmek için, yapıcı ve mütesanit bir ça-
edcceklerdir. ve stoklar iyi halde testim edilecektir. lışmaya fütursuz atılmalarının zamanı gel. 

Madde : 5- t .. gal edilmiyecek olan Limanlar, daimi istihkamlar1 bahri in- · t' :s mış ır .. 
arazide bulunan, topların, tankların, şaat tcraane"leri tahrip cdilmiyecck ve Bugün nilletten istediğim scy, artık 
eslihanın, tank dafi toplarının hizmet- hasara uğratılmıyacaktır. ıahsiyetin bi7.atihi bir gaye değil, ve fakat 
te bulunan tayyarelerin, piyade esliha- Fransız hükümetıi, halkın işgal al - camianın terakkilerini takviye cıdecck va.
sının, traktörlerin ve mühimmatın tında bulunan araziye avdetini kolay· sıta olan, yeni bir nımcn içtimai tesanüt 
heyeti umumiyesinin sağlam olarak laştıracaktır. Fransız hükümeti, kıy • hamlesi, yeni bir vicdan imtihanı ve sillh • 
teslimini, Almanya, garanti olarak ta- metli eıya ve stokların işgal altında larda bir yeniliktir. HerkC$ln yalnızca kcn· 
lep edebilir. Bu teslimatı~ vüsat~ Al- bulunan araziden işgal altında bulun- disini düşüneceği zaman artık geç.mistir. 
manya tarafından tayin edılecektır. mıyan araziye veya yabancı memleket- Bilakis zaman, "Romanya" ıu bir tek keli-

t 1 d b ı menin ifade ettiği milli tamamiyeti hcrkc-Madde: 6 - şgal a tın a 11 unmı- tere geçmesine mani olacaktır. Atman 
'hd sin düşünmesi lizun geldiği bir zamandır. 

yacak arazide mevcut olup istı amı- esirleri serbest bırakılacaktır. Fransa-
na müsaade edilmiş :ılan fransız ku - da veya Fransa'nın deniz aşırı arazi • 
vetleri tarafından kutlanılmıyacak si- sinde bulunan ve alman hükümeti ta-

Herkes iı bCJ§ına .•• 

111.hlarla harp levazımı alman ve ital - rafından talep editec~k bütün alman Bu •iyast teşekkülün bdro1W1u ııcniılet
yan kontrolu altında depolara yerleş - tebaaları Almanya'ya teslim edilecek· mekle, bu hareketin bir neferi olma.it isti
tirilecektir. İşgal altındaki arazide tir. yenlerin hepsine, kuvetli bir hlizme ha • 

harp levazımı imaline derhal nihayet Mütareke muahedesi, benzeri bir tinde etrafımda sıkı bir surette toplanarak, 
verilecektir. muahede İtalya hükümeti ile aktedi • camia için faydalı bir şekilde çalııJmak ar· 

Madde : 7- tıgal altındaki arazide lir edilmez meriyete geçecektir. Bu zusu ile yanan bir arı kovanı teşkil etmek 
mevcut sahil veya kara müdafaa teç • muahedenin aktedildigi İtalya bükü - imkanlarını bahşettim. tnkipf tarihimiz.de 
hizatı bütün silahlarivle birlikte ve meti tarafından bildirildikten altı sa- bu an, mühim bir andır. Bu an, her rumen 
iyi bir halde teslim olunacaktır. Bü • at sonra muhasamat duracaktır. Mu • için en yilksek vazifesinin, bütiin imanı ılle 
tün istihkam planları ve mayn tarla - h~samatın durduğu a!man hükümeti bu kovana iltihak etmek oldu&ı_mu anl~ı 

f T Al · ı b'ld' • . olması anıdır. he bqlıyank, ıdeallerıl1U% 
tarı ve mayn barajları ta sı atı man- taıafından telsız e ı ırılecektır. . . nıh d .. 1 d·:ı..: ta .. .. . . ıçın, , uşun.ce ve yaş arın ver ır.• -

Fransız hukumet~ nısbeten az ehe- :r:elikle milcadeleye &'iriımeliyiz. 

ve Weyrand gibi "askerlere itaat et• 
mekten çekineccklerinden değil, 
fransız donanmasının on aydanberi 
fili olarak İngiliz kumandası altında 
bulunmasından ileri geliyor. Bu ku
mandaya tabi olan fransız donan
ma~ı, bilhaaaa Bordo hükümetinin 
teslim olmak tetebbüaündenberi, İn
gilizler tarafından alınan tedbi~ler
le hareket serbestisini kaybetmıt o
labilir. Bunu malUınat üzerine de
ğil, tahmin olarak ileri aürüyoruz. 
lngillzler yukarda iıaret ettiğimiz 
sebeplerle bunu yapmakta ıüphesiz 
haklıdırlar. Ve eğer bunu yapma
mıtlarsa, affedilmez bir auç işlemit
lerdir. Hulaaa vaziyetin inkitafı için 
birkaç gün beklemek lazımdır. Fa
kat franaız donanmaaı ve franaız 
müstemlekeleri etrafındaki bu mü
cadelenin lneiltere ile Almanya ara· 
aındaki mücadele Üzerine büyük öl
çüde tesir icra edeceğine, hatta o 
mücadeleainin mukadderatını tayin
de birinci derecede amil olacağına 
§Üphe yoktur. 

miyeti haiz bazı tadılat teklif etmittir. Dün gelmiş olanların tahakkuk cttirdik
Zannedildiğine göre bunlardan bir leri iılcıi istihfaf etmenizin, yeni nesil -
kıt;mı kabul edilmit bir kısmı da ret den de, bu milli rönesans kovanının etra -
edilmiştir. Şerait, esasında, yukarıda fında toplanmasını talep eder.im. Bunlaruı 
l,Udirildiği gibi kalmaktadır. heyecanları ve kırallarma sadakatleri, ba -

dema, gelecek zamanlar için, benim en lnı· 

Bulgaristan' da 
sivil sel erberlik 
bugün baıhyor · 

Maksat grevci ameleyi 

tekrar işe başlatmaktır 

vetli iıtinatglhım olacaktır. 
Bütün gençlik teıekküllcri bu yeni :har• 

ketin içinde erimelidir. Statik defil, dina • 
mik olmalıyız. Partiye sadık, heyecanla 
dolu askerlere ihtiyacımız vardır. Bunlar, 
bütün askerlerin olduğu ııibi, gençlik ara -
ımdan seçilecektir. 

1938 kanunu esasisinin açtığı yeni yolun 
istikmaline başlaııken alabllecefimiz neti
celerin, istikbalde Romanya'nm, emniyet ve 
~fahını temin edebilmesi için, hararetli te-
mennilerimi partiye sunanm. 
İmanlı ve sadık blr milletin takviye ve 

teraılddye doiru olan bu hamlesini takdiı 
edecek Allahuı yardımına güveniyorum." 

olan amele şiddetle cezalandırılacak
tr. Hükümet, harbin intaç ettiği va
him vaziyet dolayısiyle de bu kanu· 
nun meriyete girmesinin zaruri bulun
duğunu beyan etmektedir. 

Hal.k silah ve dürbinlerini • 
hükümete teslim edecek 

-3-

Resmi harp teb • I· 
İngiliz resmi tebliği 

Kahire, 24 a .a. - İn~lllz resmt tebliği: ı Evelki gece lngiltere'nin iinvU • doğu. 
Muhare~ tayyare !llotillaBı, refakatinde su, doihıııu ve batısında altı ırivılin ölmesi 
birçok dıl mruı bombardıman tnyyarelerl, . . . 
dtin Maltnya hUcum etmlr;lerdlr. Akına 60 ve 67 ıııvıün yaralanması ile neticelenen al-
tan fazla tayyare l&ıUrAk etmJıse de, ha. man baskınları esnasında 10 diı:;man tay • 
sanıt azdır. Beş sivil Ya.ralannuşt.ır. Dllş- yaresi dü~tlnilmüıJtür. 
manın bir ".Macchl 200" tip tayynresi, 
tayyarelerimiz tarafından dUşUrUlmU~tllr. 
ParatUUe inen bir italyan pilotu, denlzden 
çıkarılmıştır. 

tlı: motörlU bir ltalyan bombardıman 
tayyaresi. Malta llzerinde bir lstlk§at u. 
çuşu yapmağa teşebbüs etmiş, ve lngtl1z 
muharebe tnyyarelerınln hlıcumuruı uğrı:ra
rak o.lcvler içinde dllşUrUlmllşUlr. Yedi ki· 
§iden mllrekkep olan mllrettebaUndan bl· 
rlncl ve ikinci pilot parnşUUe indikten 
sonra dcnlzd"n çıkarılmıştır. Mllrcttcba
un diğer mevcudu kayıptır. Mncaaaa tay. 
yare meydanı üzerine de akınlar ylij:ıılmıı 
iki dlııımıı.n to.yyareal dU,.,Urtılmi.1§ ve bir
kaçında da yangın çıkanlmıştır. Muhtelif 
cephelerde, faydn.h neticeler veren istik· 
ı:ıt uçuşları yapılmı§Ur. 

Bir bombardımanın bilançosu 
Londra, 24 a.a. - Hava nezareti bildi • 

riyor: 

Hollanda ve Almanya illerine 
yapılan taarruzlar 

Londra, 24 a.a. - Hava nezaretinin teb
liği: 

Pün gündüz Hollanda'da ve Almanya'da 
dcmiryolu birleşme noktalariyle tayyaT"e 
meydanlan üzerine hucnmlar yapılmıştır. 

Uç tayynremiz dönmemiştir. 

Gece Alma.nya'da askeri hedefler üzerin
de hücumlara devam edilerek Mecldcm • 
bourg'de, Ruhr'da Rhcnncnie'de mühimmat 
fabr.ikalariyle fobnn ~rlıın ve dcmirye>lu 
dilğüm noktaları bombs.rdımıın edilmiştir. 

Buralarda mühim hasarlar vukua ıetiril • 
miştir. Tayyarelerimiz salimen dönmilşlcr
dir. 

İngiliz bahriye nezareti tebliği 
Londra, 24 a.a. - Bahdye nuaretinden \ Londra, 24 a.a. - Bahriye nczaretindea 

tebliğ edilmiştir: tebliğ edilmiştir: 

Süveyş kanalının ıaıi:ındıı.k.i inııiliz deniz 
kuvetleri bir İtalyan denizaltısım daha tah- Amirallrk dairesi Campcador yatının bil' 
rip etmişlerdir. Bu suretle ıo haziranda dilıma.n mayna çarparak battıimı bildir • 
İtalya harbe ı;irdiğintlen beri muhalclcalı: 

surette batırılan denizaltılarmm adedi ye
diye baliğ olmaktadır . 

melde müteessirdir. Kumandan iMı birlik
te iiç subay ve 16 bahriyeli kayıptır. Buo
lann aileleri haberdar cdilmiıılerdir. 

Fransız sabah tebliği 
Bordeaux, 24 a.a. - 24. ha.ziran fransız 

rcaml sabah tebliği: 
Garpta mühim hiç bir h!dlse olmamııı· 

tır. 
Merkezd ... , St. Etlennc civarında. ılddet

ll muharebeler oımuııtur. 

Alpler cephe.sinde, ltalyanların telcral'o 
ladığı hUeumlar nert kıtaaUınız taratın -
dan kınlmııtır. Bu hUcumlar hiç bir taraf· 
ta mukavemet mevzilerimizi yaramamıı • 
!ardır. DU§man ciddi zayiata uğramtft\I'. 

A İtalyan resmı tebliği 
İtalya'da bir mahal, 24 a.a. ~ İtalyan 

umumi kararglhının 18 numaralı tebliği: 

Alp hududunda 21 haziranda Mont 
BJnnc dan denize kadar kıtalarımız taar -
r.ıza geçmişlerdir. Yüksek dağın kayala
rındaki muazzam lstlhkAm1ar, llcrl hl\re
ketlmlze mukavemete azmeden dllşma
n·n pel< §İddetll olan mukavemrtı ve hava 
ııırti ,.nı,ın fcnıılı"ı ~ılalarımı,.ın teca\·ıiz-

k•:..r ht mlesinl zayıflat.amamııttr. Kıtıı!nrı· 
nıız her tarafta C:ıkkate ~ayo.n mııvaffakl· 
yeller elde etmiılerdlr. .Mi.ıfrezelerlmiz 
bllh8.B8a cllrctktırnne hareketleriyle nrı
ancon clvannda. klı.in Chanaıllct ve aşıını 
Roja'da kAln Razet gibi bazı ietıhkl'lmları 
zaptetmlılerdlr. CüzUtamlarımız, İaere, 
Arc, Gull, Ubaue, Tlenne ve Vesuble va
dilerinin nihayetine kadar llerllyerek dll11-
manın tstlhkllm tertıbat.Jna glnnlıler ve 
bUtUn dUşmıın cephelerini yandan tehdit 
eden bir vaziyet almışlardır. Kıtalanmız 
bUtlln cephelerde lleTlemektedlrler. Afatı 
Tyrrhenne'de bir tahtelbahir avcı gemisi 

bir dU11man tahtelbahlrlnl batırmı§br. 
Hava 11aı:Uarının güı;JUğilne rağrtıen ka. 

ra hareMtına da i&ıtir!k eden hava kuvet
lcri mlz diln de Mlcabla - Malta - hava 
limanına ve Blzert terııaneslne taarruzları
na devam etmlılerdir. İki avcı tayyarcmlz 
dönmeml&ıtlr. 

Şimali Afrlkada Matnıh'da Mars ve 
B&JTani Bldl üsleri tekrar bombardıman 
cdilmloUr. Toplu bir halde bulunan lngilia 
slllhh arabaları ve kamyonları ufak ve 
bUyllk çaptn bombalarla mUesstr eurette 
bombardıman edllml§tlr. 

Bütün tayyarelerimiz Uslerine dönmUt
lerdlr. 

Massua, Aııab ve Dlrede.uan Uzerlne 
dUıman tarafından yapılan akınlar netice 
vermemiş Ur. 

DUn öğleden sonra dtl§man Palermo 
ııehrint bombardıman etmııı ise de Mkerl 
hedeflerde hnsar husule geUrememiptır. 
Yalnız ~ivll ahaliden yirmi bc:ı klol ölmÜ§, 
158 ki§\ yaralanmıştır. Avcı tayyareleri
miz bir dil§roan tayyaresi dU:ıUrmil§lerdlr. 

Alman A 

resmı tebliği 
Führer'.in wmıımi brargihı, 24 a.a. -

Alman orduları ba11nımandanlığınm tebli
ği: 

Atlantik denizinin ullili Gironde nehri· 
nin mansabına kadar iHal cdilmi~tir. La 
Rochelle ve Rochepost alındı. Daha prk
ta, Poitiers'nin şimaline doğru imtidat e
den b6lgeye varılmıştır. GUn.deıı cüne ço -
ğalmakta olan muazzam ganaim 'meyanında, 
bu bölgede büyük bir top&u mühlmmat de
posu alınanların eline geçmiıtir. 

Alsace - Lorraine'de, yeniden düşman 
kıtaları parçalan teslim olmuş, ve Magt • 
not hattının bazı istihki.mları zaptedilmili
tir. 

Lyon'un cenubunda, kıtaatımız Grcnoble 
ve Chambcry istikametinde düşmanın mu· 
annidane ve sıkı mukavemetini kırarak iler
lemektedirler. 

Z4 huiran ıecesi, alman hücum botları 
S.500 tonluk silihh bir in&'iliz ticaret gemi
ai ile diğer beş bin tonluk bir gemi batır -
mıya muvaffak olmuşlardır. Bu iki gemi 
Dungencn limanmm açıklarında bulun • 
makta idi. 

Bir alman denizaltı gemisi 23 bin t_?n 
mikdarmda düıman gemisi batırdığını bil· 
dirmektedir. 

Çörçil bugün 

bir nutuk verecek 
Londra, 24 a.a. - İngiliz radyosu· 

nun haber verdiğine göre, B. Çörçil, 
yarın bir nutuk söyliyecek ve lngil· 
tere'nin hali hazır vaziyeti hakkında
ki noktai nazarını bildirecektir. 

Asılsız şayialar 
Moskova, 24 a.a. - Tass ajansı bil· 

diriyor : 
Son günlerde, yabancı matbuat, ye· 

ni bir Sovyet - Türk muahedesinin 
akdı hakkında Sovyetler Birliği ite 
Türkiye arasında görüşmeler yapıldı
ğı ve bu münasebetle Türkiye Harici
ye vekili Saraçoğlu'nun Moskova'ya 
gitmek niyetinde olduğu hakkında 

şayialar yaymaktadır. 

Hava kuvetlerinin faaliyeti, ııimal deni • 
zinin cenubu üzerinde istikşaf uçuşlann -
dan ibaret kalnııotır. 

Calais yakınında alman avcu tayyareleri. 
iki ingiUz muharebe tayyar~i düıiırmüt • 
tilr. 

Dün öğleden sonra dokuz ingiliz tayya • 
resi Hollanda'nın Uzcrindcn u;mıya teşeb
büs etmiştir. Fakat bunların altısı alman 
ııvcı tayyareleri ve ha\·a müdafaa toplan 
tarafından dıişürülmü,tur. 

Bulutlo.rdan istlfade ederek, yedi Ltııılli:a 
tayyaresinacn iki üçü Westfalie'ye kadar 
sokulnuya muvaffak olmu~lar, ve Wics • 
chcnhofen ktiçük mevkiinin yakınında, 
köylii evlerini bombardıman etmiş, ve hal
ka mitralyözle hucum etmiştir. İlci kişi a -
ğır surette ve dort kiti de hafifçe yara • 
lanmıştır. 

Geceleyin, cenubi ve gıırbi Almanya. il • 
zerinde düşman uçuşlarına devam etmiştir. 
Birçok yerlerde gayri askeri hedefler uze-
rine atılan bombalar, hasarat yapmııı ve bir 
çok sivil halkı yaralamış veya oldürmuıı • 
tilr. Bir kaç bomba baltık sahilinde bulu -
nan bir üsera kampı üzerine dıişerek, bir 
mikdar fransız esiri öldilnnuş ve bir mik
dıır da yaralamıııtır. 

irak hariciye ve adli e 
Naznları ıehrimizde 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

kl"ndileri için hususi daireler tahsiı 
erlilmiş bulunan Ankarapalas'a inmiı
lerdir. 

Nazırların dünkü ziyaretleri 
Dün sabah şehrimize gelmiş olan 

Irak Hariciye Nazırı ekselans Nuri 
Paşa ve Adliye Nazırı ekselans Şev
ket Naci Bey refakatlerinde Irak el· 
çisi Kamil Geylani olduğu halde ı:a

at 16 dan itibaren birbirini takiben 
makamlarında Hariciye vekili Şükrü 
Saraçoğlu'nu, Başvekil Doktor Refik 

~L 'ide e heaaba katılmalı· 
"""" Ilı" ~,il~ Ilı" Uaternlekelerdeki 

f l'• Upheındir ...... Reli • 
::S~"'ıarıheııı~~e; bunun vazi· 
't~ile .ır. Bu müphem

Fransız • İngiliz mücadeleai haki
katte alman • inıiliz mücadelesidir. 
Bu mücadeleyi kaybederse, lngilte
re Akdeniz'den atılabilir. Ve lngil
tere'nin çok rüvendiği aili.h olan ab· 
luka da auya düter. Binaenaleyh bu 
birkaç lfÜn Jngiltere'nin mukadde · 
ratı bakımından çok ehemiyetlidir. 

Sof ya, 24 a.a. - D.N.B.: Nazırlar 
heyeti, sivil seferberlik kanununun 
yarın saat sekizde meriyete girmesi
ne bu sabah karar vermiştir. Bu karar 
20 bin kadar tütün amelesinin, birkaç 
gün evet ilan ettiği grevle alakadar
dır. Hükümet, bu amelenin, yabancı 
unsurlar tarafından greve teıvik edil
diği fikrindedir. Bugüne kadar grev· 
cileri işe başlatmağa muvaffak olamı

yan hükümet, sivil seferberlik kanu
nu ile buna muvaffak olacağını ümit 
etmektedir. Bu kanuna göre, yarın sa
at sekizde iti bqında bulunmıyacak 

Sofya; 24. a.a. - Gazeteler, bütün 
halkı, etinde bulunan silahları, tiyat· 
rolarda kullanılanlar müstesna, bütün 
durbinleri hükümete teslim etmeğe 
mecbur kılan kararnameyi ne§retmek
tedirler. Karşı gelenler için kararna -
mede ağır cezalar vardır. 

Tass ajansı, bu ıayiaların her tür
lü esastan ari ve tamamiyte uydurma 
olduğunu bildirmeğe mezundur. 

Saydam'ı, Büyük Millet Meclisi Re

isi Abdülhalik Renda'yı ve Adliye 

vekili Fethi Okyar'ı ziyaret eylemiş

ler ve bu ziyaretler iade olunmuştur • 

Muhterem misafirler vali ve bele· 

diye reisi Nevzat Tandoğan'a da kart 

bırakmıılardır. 

b-hr· rı~e kumanda e· 
'YelıJerinin Petain A. Ş. ESMER 

An~dolu Ajanamın notu: 
Tasa Ajansının bu tekzibini Ana

dol11 Ajansı da teyit eder. 
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Compiegne ormanında ... 

o aarayda oturarak miaafirlerini o • 
raya davet etmeyi adet edinmit ol
duğundan, bant müzakereleri o aa
rayda batlamıf olsaydı, almanların 
üçüncü Napoleon'u da mağlup etmiı 
olduklarına bir telmih olurdu. 

Amiral Raeder'ln 
yaptığı tefliıler 

Berlin, 24 a.a. - D. N. B. bildiri -
yor: 

Donanma baf kumandanı büyük a
mıral Raeder, 17 hazirandan 21 hazi • 
rana kadar, Belçika, hol!anda ve şi • 
mali Fransa sahillerindeki harp do -
nanması cüzütamlarını ve deniz mü· 
esseselerini ziyaret etmiş ve bunların 
İngiltereye karşı mücadelede ne de
receye kadar kullanılabileceğini kon
trol eylemiştir. 

·Cunking ıiddetle 

bombardıman edildi 
lngiliz ve Fransız 

konsoloslukları 

binaları yıkıldı 
Çunking. 24 a a. - Reuter: Çin 

paytahtına karşı bugün japon hava 
kuvetlerinin yaptığı bir hücumda', in
giliz diplomatik heyetinin bulunduğu 

Diki 1 i' de zelzele 
lsmlr, 24 (Huwıt) - Bu eabUı ..,_t 

beşte Dikili'de fuıla ile dört ııel:zele bis
Hdilmittir. Huar 7'Qktm. 

Tayyare seferleri 

şimdilik tôtil edildi 
İstanbul, 2,& (Telefonla) - Bugün Ye· 

§ilköydcn Ankara ve Bükrcııe son tayya • 
reler hareket elti. Sahn<la.kl inşaat doluyı
siylc tayyare sefcı·lcri bugünden illbw·cn 
bir ay nıUddetıe tatil edildi. Ankara yol • 
cularının çokluğu dolı.sıslyle Ank.raya 
beş dakika !asıla ile iki tayyare tahrik e
dllııuııtir. 

TURKlfl 
-( Rodyo Di!Uzyon P~ 
TURKİYE Radyoau A.N 

1 ----( Dalga UzuntuP f(tr• 
1648 m. 182 Kca./ 120 Jtfl 
31.7 m. 9465 Kca./ 20 1'1' 
19.74 m. 15196 Kes./ 20 

SALI : 25. 5. 1940..,. 
12.30 Provam ve memleket 
12.35 Ajans haberleri C 
12.SO Mtizık : Çalanlar . e 

Fahri Kopuz, Hefik F 
N. Seyhun. Okuyanlar: 
ten. 
1- Mahur P' revi, ld : 
2- Dede • Mahur &Af 
yık mı) 

Muharebe zamanlarında orman • 
lar daima büyilk rağbet görmüttür. 
Sadece, d\itmana görünmeden giz
lenerek sonra birdenbire meydana 
~ıkmak için değil, ordulan kıt mev
siminde aoğuğun, yaz mevaiminde 
aıcaim tiddetinden korumak için de. 
Aakerin çorbaaını pifirm;ie lüzum
lu odunu bol bol bulmak kolaylığı 

ela batka ••• 
Fakat tayyarenin icadındanberi, 

biribirleriyle muharebe eden inaan· 
lann gözünde ormanlann değeri 

pek ziyade artınuf gibi görünüyor. 
Bu da, tabii, ordulan tayyarelerin 
.. rrinden en iyi muhafaza edecek 
aıimaklar ormanlar olduğundan do
layı. 

O kadar tarihi bir aaray yanı ba
tında dururken, orman içeriainde 
küçücük Rethondea köyünün görü~· 
me yeri olarak aeçilmeai, acaba, o 
köycüğün methur olan ikliminden 
midir? 

Orman iklimleri bazı haatahkla • 
rın tedavisi için hava tebdili yeri o
lurlar. Mesela gene Paria'e yakın 

Fontainebeleau ormanı verem haata 
hğma kartı iyi teair etmekle §Öhret 
almıftır. Rambouillet ormanı da u • 
zun ıüren aletli haatahklardan yeni 
kalkanların nekahat devrini geçir • 

HinJi•tan'Ja batan bir gemi binaya, İngiliz başkonsolosluğuna ve 
fransız konsolosluğuna bombalar düş

Şi~la, ~.4 .~.a. :- Reu~er: müştür. İngiliz ve fransız konsolosluk 
Hınt hukumetı,. de~ıye _Yapar.k~n ları yıkılmıştır. İngiliz diplomatik he-

661 t~nluk Pathan ısınınde.kı ge?'ının yetinin bulunduğu binaya diişen hom
~ttıg.ını -~~~r ve~mekt~d.ır. lkı .za : ba patlamamıştır. İnsanca zayiat yok
bıt, bır kuçuk zabıt ve ıkı bahrıyelı tur. Bombardıman neticesinde Çung
ölmüş, bir zabit ve yedi bahriyeli ya- king'in aşağı şehir mahallesinde bü. 
ralanmııtır. yük bir yangın çıkmıştır. 

Elektrik malzemesi alınacak 

Urfa Belediyesinden 
Şehrimiz i.çme suyu aboıunan mal

zemesi işine ihale günü olan 17 hazi
ran 940 tarihinde istekli çıkmadığın
dan on gün uzatılmıştır. 

1 - Eksiltmeye konulan iş Urfa 
şehri içme suyu abonman malzemesi
dir. 

3- Latif aga • Manur -;_1.t 
tlin yine bir şuhi sıteın-Ji 
4- Ali Rifat • suzinak 
etmedi zalim ) S 
5 - İshak Varan • 
6-- Şemsettin Zıya • 
( Denizin dalgasını ), eıi-

13.15 Müzik : Halk Tuıkul 
ses ve Sarı Recep. 

13.30/ 14.00 Müzik : Karısık ~ 
18.00 Proıı;ram ve memleket 
18.0S Müzik : Cazbant (Pi.) 
18.30 Çocuk saati. . 

Ordular harbederken ormanda 
7a§&Jllıya abthklarmdan barıt gö
riifmelerine de orman içinde baıla
ma:rı moda yaptılar... Döiütürken 
ormanlardan iatif ade etmeğe bir fey 
denilemezae de, cenkten sonra bant 
itlerini de orman içeriainde görüt • 
tükleri için, ne bu modayı geçen ae
ferki harbin sonunda çıkaran fran· 
.. zlan, ne de bu aefer onlan taklit 
eden almanlar zevklerinden dolayı 
tebrik edilemezler. Gerçi alınanlar 
1n1-...ınm aynı yerde almak için 
ır....luı taklit ettiklerini aöylü
,arlana da intikam arzuau, haklı 
da olu, snkıizliğe aebep olamaz. 
Bir orman, Franaa'daki ormanlann 
çoiu gibi, .aiaçlann ay"umdan aa
falt yollarla aüalenmiı bahçe miaali 
bir yer de olaa orman gene orman· 
dır Ye her orman imana Yahıi hay. 
Yanlan hatırlatır. Bir orman içinde 
yapılmıı bir hakaızhim intikammı 
almak iatiyen inaan onu ormandan 
batka bir yerde de alabilir. · 

Kurlardan gemiciler Çin'e yapılan silôh teslimatı 
2 - Muhammen keşif bedeli 5401 

liradır. 

19.00 Müzik : Fasıl heyett·
91 19.45 Memleket ıuat ayarı 

beri eri .,at! 
20.00 Konu$ma ( Ciftcinin ot' 
20.15 Müzik : Ankara rad'...ı,. 

ve saz heyeti. İdare ~ 

Vakıa, almanlarm Compiegne 
kaaabaamı ban, sörifmeıi yeri ola
rak seçmelerinde, aynı yerde inti • 
kam almak heveıinden batka aebep· 
ler de bulunabilir: bir kerey franaız· 
larm bu aaırda müttefikleri olan İn· 
silizleri Y&ktiyle haylice hırpalamıt 
olan Jeanne d' Arc kızm orada Mir 
edilerek İngilizlere tealim edilmit ol· 
maaı ••• Sonra da timdi kendilerinin 
müttefikleri italyanlann almak iate
dikleri Konika adaamm Yaktiyle 
Cinmz1er tarafından gene orada 
franaızlara aatılmıı olmaaı ... 

Almanlar ba sebepleri eöylemiı 

olsalardı franaız delegelerini oraya 
diYet etmit olmalan, hem insiliz ve 
framn doatluğunun ezelden olmadı· 
fma, hem de kendi müttefiklerinin 
cedlerinden olan Cinevizlerin bazir
ginhima telmihten dolayı, pek za· 
rif bir fey olurdu ... Ancak o takdir· 
de de bant sörüımelerinin orman i
çinde değil, onnanm hemen kena· 
nndaki aarayda yapılmaaı elbette 
daha medeni dü19rdi. 

Bu aara:rın sörünüıü belki alman· 
lann hoıuna sitmemiıtir. Ben de o
mı sördüiüm zaman hiç hoılanma
nuftmı. Fakat ne de olaa bir aaray· 
dır 'Ye bir aaray orman içinde kanı· 
lan bir çadırdan daha medeni 1&)'1· 

lır. Bundan baıka bir de, üçüncü 
Napoleon ormanda aürgün avlan 
tertip ettirmek iıtediii zamanlar da 

meleri için ••• Bundan dolayı o orman Londra, 24 a.a. - Pre11 Assacia -
lann araamda tedavi yerleri yapılır. tion ajansı, Finstere açıklarında ba -
Barıt müzakeresinin batladığı o kü- tırılmıı olan Wellington Star vapu • 
çücük köyde de, orman içerisine te- runun bütün mürettebatının bugün 
davi için gitmek iatiyenlere mahauı aahile varmağa muvaffak olduğunu 
küçük oteller vardır. Fakat bu Com- bildirmekteair. Kaptan ve mürettebat 
piegne ormanının hekimlikte töhre- Caablanca'ya gelmiılerdir. Mürette • 
ti ainir haatalrldariyle kalp haatalık- battan diğer 17 ai O porto limanı cıva 
lanndadır •• Şu halde mütarekenin rına çıkmııtır. Gemide yolcu bulun· 
bu orman. içinde imza edilmesi iki 1 mamakta idi, 
tarafın da ainirleri bozulmaaından , 

ileri ıelmiı olacaktır. G. A. 1 8. De Valera 1 rlanda'nın 

defa seıllecek mil 

Bir gazete tarafından 

yapılan anketin neticesi 
Nevyork: 24. a.a. - llluıtration For 

tune mecmuaaının pek yakında yap • 
tığı bir anketin neticesine göre, Ame
r~kalıların yüzde 49 ~unun bugünkü 
fikri, eğer B. Ruzvelt üçüncü defa o
larak cümhurreisliğine namzetliğini 
koyaı sa, Ruzvelt lenine rey verecek • 
lc:ri merkezindedir. B ·ı anket rakkam
Jarına göre, Ruzvelt'in muhalefeti ol
mazaa, cilmhuriyetçiler cenup kısmı ve 
Atlantik sahilleri harıç, her yerde ka
Hnabilecelrlerdlr. Cenup kıımında .. 
Atlantik ııahillerinde ise demokratlar 
çok mühim bir farkla lı:azan.abilecek • 
terdir. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
iki filim birden 
15,30 - 18 • 21 de 

BALALAYKA 
ANNASTEN 

HENRY VILCOXN 
14.30 • 16,45 • 19.15 

DEMİR YUMRUi 
Paramunt Jurnal 

işgal tehlikesinden 

bahsediyor 
Dublin; 24. a.a. - Hava kuvetleri 

kura efradına bir hitapta bulunan B. 
de Valera, memeleket!n i§gal tehlike • 
sine maruz bulunduğunu beyan etmit 
ve ıözlerini ıu auretJe bitirmiıtir : 

.. Coğrafi vaziyeti dolayısiyle, her 
muharibin gözü lrlanda'nın üstünde -
dir. Son günlerde harp çok süratle de
ğiımiştir. Tehlike ortadan kalkacağı
na yaklaflJlıt ve daha tehdit edici ol
muştur. 

" Teıkilat·yapmağll vaktimiz olursa, 
bizi istila etmek istiye:ıin teıebbüsünü 
çok hop gitmiyecek hale sokacağı · 
mıza ıüphe etmiyorum. ,, 

B. Nedp Ali K~ükı 
Slyu'lı bir .konferans verdi 
Sıvas, 24 a.a. - Denrzn mebuau ne

cip Ali Küçüka tarafından dün bura
da hükümetimizin aiyaaeti etrafında 
bir konferans verilmiı, bu konferans
ta vali ve askeri komutan baıta olmak 
üzere kalabalık bir dinleyici küt~si 
hazır bulunmuıtur. 

lzmir Valiıi 
İzmir, 24 a.a. - Bir müddettenberi 

Ankara'da bulunmakta olan vali E
tem Aykut dün akpm tehrimize dön
müttür. 

Emtitü Sergiai 

İsmet Pqa Kız Enstitüsü senelik 
aergiıini bugün saat befte davetlileri
ne yarın sabahtan itibaren de halka 
açacaktır. 

Tokyo, 24 a.a. - Reuter: Hariciye 
nazır muavini bu sabah ingiliz sefirı 
B. Craigie'yi davet ederek, Birmarne 
yolu ile Chungkung hükümetine ya· 
pıJmakta olan silah teslimatının dur
durulmasını talep etmiştir. 

Diyarbakmr köylerinde 

verilen konferanslar 
Diyarıbakır, 24 a.a. - Parti idare 

heyeti tarafından tertip edilen seri 

3 - Muvakkat teminat miktadı 405 
lira 8 kuruştur. 

4 - Keşif ve şartnameler Urfa be
lediyesinden lıilii bedel verilir. ve gön 
derilir. 

5 - Eksiltme günü 18.6.940 tari • 
hinden itibaren on gün uzatılmıştır. 

İhale günü 28.6.940 cuma günü 
saat onda Urfa belediyesi huzuriyle 
yapılacağı ilan olunur. 13114 

Pazarlıkla ekmek alınacak 
konferanslara yer yer muntazctrnan Afyon C. Müddeiumumiliğinden : 
devam edilmektedir. Dün de gruplar Afyon cezaevimizin bir senelik ek-
halinde civar köylere gidilerek para- mek ihtiyacı için 15 haziran 940 tari
şütçülük ve propaganda mevzuları ü- hinde yapılan eksiltmede beher 960 
zerinde konferanslar verilmiş ve bu gram ekmeğin on kuruş yetmiş san
konferanslar köylülerimiz tarafından tim üzerinden muvakkat ihalesi ya
büyük bir alaka ile takip edilmiştir pılmı~tı. Bu fiyat belediye ravicine 

ltalyanın Mısır sefiri 

memleketine gidiyor 

göre haddi layık görülmediğinden 
pazarlık suretiyle tedarikine karar 
verilmiştir. 

Teminatı muvakkate 900 liradır. Ta 
tiplerin 9 temmuz 940 tarihine mUsa
dif salı günü saat 14 de komisyonu-

Kahire; 24. a.a. - lt.;11,.·a ~firi tc""' ... "'''u ,.vr.:ılcı müsbiteleriyle müracaat
MaZ?.olini, İtalya'ya r,i.tmek üzere Fi- ları ilan olunur. 
listin'e hareket etmişdı. Sefirin refa- (3074) 13052 
katiııde 231 italyan vardır. 

Zonguldak Sulh Hukuk Hikimlilinden: 
Zonguldak orman idaresi vekili avukat 

İngiltere'deki İtalyan 
selareli erkanı liıbon' da 

Hasan Turna tarafından müddeaaleyh 
Üzülmezde Pavlide çavuş Şevki aleyhine 
orman tazminatı olaraık açmış olduğu kırlı: 
lira yirmi kuruş alacak davasının cari mu
luıkemeaiade mücldeaaleybla Hıametdhı • 

I.:lzbon, 24 a.a. - lngiltere·deki t- nın meçhuliyeti hasebiyle hakkındaki da -
talyan sefirini ve sefaret memurları- vetiyeııin ilanen tebliğine rağmen duruş -
nı taşımakta olan Monarch Of Ber- maya gelmemiı olmasından dolayı hakkın
muda ingiliz vapuru, bugün, lngilte- da verilen gıyap karannın dahi illnen teb
re'den buraya •gelmiıtir. liğine ve duruımanın 19-9-940 tarihinde 

saat on dörde talikine karar verilmi• oldu

Bir Limoncu beraat etti 
ğundan müddeaaleyh Şevki'nin mua,,.en 
günde gelmediği veya bir vekil gönderme-

fatanbul, 24 (Telefonla) - İhtiklr au • diği veya dava esaama <karşı bir ıUna iti • 
çiyle adliyeye verilen limoncu llya'nm au • razda bulunmadığı takdirde bir daha mah
çu aabit olmadığından ben.et etmiı ve Ah- kemeye kabul edilemiyeceği YC hakkında
dullab adında.ki "ivici adliyeye verilmit • ki muhakemenin ıııyaben intaç olunacağı 
tir. ilinen teblii olunur. ~ 

~1111111111111111111 MiMARi PROJE SERGiSi 11111111111111~ 1111 L. -- -: Nafıa vekaletince açılan polis kolleji proje müsabakasına iştirak et- E 
: miı olan projeler 29. 6. 940 cumartesi gününden 2. 7. 940 salı günü ak- : 
: pmına kadar Halkevi aalonlarında tethir edilecektir. Alakadarların : 
: teırHleri rica olunur. T. Y. Mimarlar Birliği 2500 E 

Cemil. 
21.00 Konuşma ( İktisat ve 
21.20 Serbest saat. 
21,30 Konu$ma ( Radyo ~al 
21.45 Müzik : Küçük orkestra 

cip Aşkın ) Soprano B 
ün İ$tirakiyle : 
1- Ziehrer : EıltiJ• 
Potpuri, 
2- J. Strau11 : SaraP_:,., 
3- Paul Lincke : f P' 
mezzo ) 
4- Valter Noack : R 
tür. 
5- J. Straun : 11k 
( Vals ). 

22.30 Memleket saat ayarı. 
teri; ziraat, esham • ( 
biyo • nuıkut Borusı 

22.45 Müzik : Küçük orlıestl'J 
nın devamı. 

23.00 Müzik : Cazbant (Pı.l., 
23.25/ 2330 Ya.rmki prograın. 

* ----( t R A N l 
Tahran Radyoed ıl' 

Tahran radyosu, kısa dal~f ~ 
aaat 11.30 dan 1' e kadar. 1 
uzunlutu üzerinden. 17 .ıs detl 
30 m. 99 dalga uzunluğıl OS 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 ırı. 
zunluıtu Uzertnden neıred~l~ 

(Yukarıdaki Saatler t.KJV· 

Kapah zarfla eksilllll' 
Zongu1'1ak --alp biri 
ı - 10. 6. 940 tarihincfe 

ması mukarrer hastane i!;;.ıı 
görülen lüzum üzerine yı 
tlaha temdit edilmiştir. 1"' 

2 - Eksiltmeye konu 
guldakta amele birliği b ~ 
sının ıark tarafında mut 
ıırlık binasiyle, hastane 
min katının polikilnik 
dır. ~ 

3 - Mutbah ve çamafr 
le tesisatının keşif bedeli 
ra (81) kuruı olup ve pO 
nin ketif bedeli (3245) ~) 
ruı olup mecmuu (27166 
kuruıtur. 

4 - İlk teminat akçası 
~. 

5 - Eksiltme mUdde~ 
salı gününden itibaren 
dür. • .. ,. 

6 - Eksiltme 1. 7. ll"". 

günü saat 16 da anıele 
heyeti huzurunda yapıl• 

7 - Talipler ekıiltOSC1 mukavele projesi ve b~ 
1 bütün evrakı amele bır 

bilirler. ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-
~~~~~~~~ 

rinde. o kadar çok ~onuıtuk ki; artık sana ~ 
duğum sevginin büyüklüğünü ve derinlittrı' 
edebilecek bir kelime bulamıyorum. Atkı asıl• 
çok . kelimeleri, o değersiz kadından balı 
sarfettiğimi düşündükçe, aynı sözleri •::: 
tekrarlamağı çirkin buluyorum... Samimiye 
de edeceksin diye korkuyorum ... 

- Değersiz kadın kim? 

, - Gizella, niçin böyle yapıyorsun? 
bahsettiğimi anlamıyor musun sanki? .•.• 

hürmet uyandı. Hayatta hiç bir kimsenin benimle bu 
kadar candan alakadar olmadıiı kanutine vardım. 
Bunu anlayıp, takdir ettikten sonra dün akpmki 
hareketimi kendime büsbütün affedemez oldum. Bir
den bire bu derece vahıi ve kaba bir insan olabile
ceiimi hiç bir zaman tahmin etmemiıtim. Şunu da 
itiraf edeyim ki Gizella, dün aktam ben buraya ge· 
lirken, yalnız bir tek ıey düıünüyordum. Sevdiğim 
kadının. Marla'mn bayatını yakından ıörecektim. 

Bu suretle içimde orıa kartı duyduğum coıkun his
lerin tatmin edileceği zehabı vardı. Tamamiyle bu 
dütüncenin esiri olmuıtum. Beni baıka hiç bir tey 
alakadar etmiyordu. Ne piyes, ne tiir ve ne de siz ... 
Birdenbire kendimi kaybettim. Siz bana yaldaftı· 

nız. Elinizi alnıma koydunuz. itte o saniyede, da
marlarımdald kan bütün vücudumu yakmağa bqla
dı. Bir çılgına döndüm. O dakikaya kadar siz benim 
için samimi bir arkadaı, kıymetli bir doattunus. O, 
anda, arzu edilen, bir kadın oldunuz. Sizi öpmek. 
bütün kuvetimle kucaklayıp, göğıümUn üıtünde 

sıkmak ittiyakiyle kıvranıyordum. Bu arzu, bu mUt
hit ihtiraı beni pençesine geçirdi. Ve kudurmuı bir 
hayvan gibi sizin üstünüze saldırttı. Bir tek gaye 
bütün benliğime hakim oldu. Sizi meırQ bir karım 
haline getirmek ateıiyle yanıyorum. Ne demek it
tediğimi anladınız mı? 

Y tuan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TOROMKUNEY 
- Maria'yı sevmiyor musun artık? 

Vilmoş, bi~ kahkaha attı : 
-39-

' 

Gizella, batını aalladı. Vilmo1, ona aıkından bah· 
aediyor, kendisiyle evlenmek iıtediğini söylüyor
du. Bunda anlaıılmıyacak bir ıey yoktu. 

- Hislerimi nasıl ifade ettim. Ne pbi tavır ve 
hareketlerde bulundum. Bunu şimdi iyice batırlaya
aııyorum. Fakat, birdenbire sızı kızdırdığımı ve 
bathnın kolayca tamir edilemiyecek kadar büyilk 
olduğunu anladım. Şaıkın bir hale eeldim. Kendi 
kendime hayret ediyordum. Maria'ya kartı duydu
ğum o büyük aık bir anda nasıl olup da kalbimden 
silinmiş ve onun yerine ıizin sevginiz bütün benli· 
ğimi kaplamıttı. Kendim bile bu değitikliğe inana
mazken buna ıizi nasıl ikna edebilirdim. 

Yilmot. artık copıuıtu. Gittikçe artan bir beye· 

canla, aeıi titriyerck devanı etti: 
- Gizella, ıeni seviyorum!... Hayatımda bugüne 

kadar hiç bir kadına karıı duymadığım bir aıkla ae• 
viyorum !... Sen, diye hitap ettiğim için sakın bana 
ıucenme ! ... Kalbimin en samimt ve en derin hisleri
ni anlatırken, reaml bir lisanla konupnak bana ağır 
geliyor ... Beni affet Gizella ! ... Kabahatli olduğumu, 
ayaklarına kapanarak itiraf ediyorum ... 

Gizella, ağlamamak için kendini zor zaptetti. 
Vilmot. dudakları titriyerek genç kızın eline kapan· 
dı. Diz çöktü. Hıçkırarak ağlamağa başladı. Bir kaç 
saniye bu vaziyette kaldılar. VilmOf, durmadan hıç
kırıyordu. Gizella, sevinç ve hayretinden P§ınnıt
tı. Sağa sola bakıyor, bu miltkül halden kendini kur· 
taracak, ona bir tavsiyede bulunacak yakın bir kim
se arıyordu. Bir erkek, onun elterine kapanmıı ağ
lıyordu. Mesuttu. Çok mesuttu. Fakat, böyle bir an
da ne yapmaıı, nasıl hareket etmesi lazımdı? lıte 
bunu bilmiyordu. Şimdi Maria, burada olsaydı, ona 
yol gösterirdi. O, bu gibi iıtered pişmiş bir insan
dı. Hayat ne garipti. Bu dakikada bu kadar mesut ol
dukları halde meçhul bir korku beynini kemiriyor· 
du. Buna sebep neydi? Kendini sanki müthiı bir 
tehlike karşısında bulunuyor sanıyordu. 

Bu his nereden geliyordu? Bu buhran ve endi
dip anında birden dudakları kımıldadı. Eğildi. I
lık nefe1i Vilmot'un batında dolqtı. Genç adam, 
,avqça dolruldu. Kollarım usattı. Gizella'yı be • 

tinden kavradı. Kendine doğru çekti. Dudakları bir· 

le•ti. 
;ı gı"bi Gizella, aüratle kendini topladı. Boğulur 

bir halde erkeğin kollarından sıyrıldı. 
Vilmoı, tekrar yere diz çöktü. Kederli bir sesle 

aordu: 
- Beni sevmiyor musun? 
Gizelta, cesaretle, heyecanla cevap verdi: 
- Seviyorum 1 
Vilmoı, fırladı. Kı:zın kollarından kavradı: 
- O halde? 
Gizella, onu yavaşça koltuğun yanına dofru •il· 

rUkledi. Oturttu. Kendisi de bir aandalya çekerek 
yanına oturdu. Tatlı, yumuşak bir seıle cevap v~r· 
di: 

- ~cviyorum. Fakat, senin beni hakikaten sev
diğini kim temin eder? 

- Mukaddes hildiğim her ıey üzerine yemin e
derim. 

- Beni nasıl ve niçin sevdin? Bunu anlat bana t 
Vilmnş, bir aaniye durakladı. Suali garip bul

mu!tU. Genç kızın, kalbinde mani.sız bir fliphenin 
uyanT?.~s·ndan korktu. Ağır, ağır konufmağa ba~ 
!adı: 

- Atkda nasıl ve niçin olur mu? Aık, hiı, man· 
tık ve muhekeme ile izah edilir mi? Nitekim, ben de 
biç dütünmcd;lim ve tasa•;vur etmediğim haldt se
ni çılgınca sevdim. Gizella, aeninle aık mevzuu Us• 

- Maria mı? Maria da kim? Böyle bit ,,#, 
tanımıyorum. Bu, benim hayatımda köt~ ~' 
rüya idi. Çok tükii!, artık uyandım. Hakı~ ı! 

.. ıaıtım. En temiz, en gilzel#ve en tatlı bak•"! 
ninle GizellL İnsan, senin yanında sükQnet 
li buluyor. Dünyanın rengi ve manzarası ~c 
Daha güzel, daha emin bir hal alıyor. Mat•~ 
Böyle bir insan yaıamıyor. Sen varsın. ~elli~ 
rum. Bütün ruhumla, kalbimle yalnız ıenı se 6" 
~ Ya, bir gün bana karıı duyduğun •!" ~ 

gibi ölüme mahkfım olursa? ... Ya, ba§ka b~r. 
benim sevgimi sana korkunç bir kabus gıbi 
ae? ... O zaman ben ne olurum Vilmoı? .•• 

- Buna imkan yoktur sevgilimi Maria'1' 
ğuıo aşk bir haste1ıktan, ınsanı harap etretı:1dV 
ateşli ağır bir hastalıktan başka bir ıeY de~ 
fevkalade bir haldi... Böyle bir hastalık,# 
yatında nihayet bir defa gelir ve geçer .. 
ise, benim için bir hayat, bir sihattir 1 

- Hayat ve aıhat mi? t• 
- Evet 1 Yaıamak için seni sevmek .-rttS 

aıkın, teneffüsüne mecbur olduğum ba"9 _,;• 
Nefes almadan yapmak tasavvur edilebilirıe~ 
nin atkın, sıcak bir yuvadır ... Çetin mücadebU 
rulan dimatımı, kaybolan enerjimi ~cak ~ 
dinlendirebilir ve yeni mücadeleler ıçiıl 
ta.re kuveti ancak ondan alabilirm. 



Fransa harbi bitti 

1 t•l:ra ile olan mütareke ak· 

'-':h' &aat 18.35 te imzalan
IGQr aıarnat bu imzadan 6 ıa· 

(,•Yani bu sabah ıaat 0.35 te 
· ·., ~atle 1.35 te) tatil edil-
~tt ık Franaa'da, bu sabah 

tır eıı sonra tek silah atılmı· 
' b: Koskoca memleketin Ü· 

. liilc6~r Ölürn sükutu çökmÜ§tÜr. 
tdee ~ ~ugün milli matem ta· 
d~e lır. Çünkü Fransa, va· 

t•d Ye istiklalinden ayrıl· 
it', 

.Jı.ı,. •. " 
....._ •tt• •• 1n •on mütareke ile ne 

ıaı · F f 
1 

nı, ranaa'nın hangi ta· 
~ eR~ uğrattığını bilmiyoruz. 
t,..:.., 0 ne vadisinin §arkına 

-q ıan ,.· ı· k d 1 İt ,..ı?1a ıne a ar o an 
· R~llerı altına almak iste· 
a~ıÇog rnuhtemeldir. Çünkü 
- ar d'' R . •lrer j un oma cıvarında 

lı. ~ e er cereyan ederken bu 
.. ze • 
1 rtnde taarruzlarda bu-

~·~ Ye bunların hepsi de 
ita \IYeirnağneviyeleri bo
-.._~•ız askerleri tarafından 

lllllU§tur. 

111 lartlan 

t °'dra :~oıunun verdiii 
"•16rnat .. · ı t h .. - A a gore, ıta yan ar, 

i.'"'t\ ._.. kdeniz'de genit mik· 
) llıtern)eke talebinde bu· 

lf.bea~ır. Tunua'u, Korıika'yı 
>i eJ, tııt~n'ın kapısı olan Cibu
t, ~leç11'1neie uğrattıklarına 
ttt:ı • ardan batka daha ne ta• 
• "'lllle • 

rı ıuale deg· er. Yalnız 
·ı hı e ltalya ve Almanya a· 

· ~rp devam ettiğine göre, 
tıı...: ltaı· ll~zaaında bu mıntaka· 
-·~ llllınden evel, İngilizler 

t...ı;lıl derhal bazı hareketle· 
... ~e··h 
"'iild·'1 1 timalden uzak bir 

il'. Mütareke prtlannın 
• ~ .. derhal baılanacağına 

~.L ~ Yepyeni hadiselere 
... ~ lbe ız çok mümkündür. 

0-31 Ydan muharebeıi gece 

1, te bittiii halde Büyük 
"-tt llle1dan muharebesi de 
~· e belki gene bütün hızı· 

~~· Çiinkü almanlarm bu 
'b·t ıp ettikleri usul, bir mu· 

' erken, yenisine batla· 
de tiddetle batlamaktır. 

S llıllan · 
~. •taı .. ' .. k .~ .za.nm mutare e ıart• 

k · ıntızar ederken, al· 
~ .... . 
~ ..... utareke ıartlanna bir 
'it' -ırnanlarm Franaa'nın 
~1duna yükledikleri mü· 

V_.la l.l'J rnalümdur. Bu ıart· 
'br oı: .. ınuahedeainden de 

!\..~ Cagı hakkında yaptığı· 

•-~·~1er doğru çıkmııtır. 
.... 'bGt" Pa_ris de dahil olmak 
~,,...._ \lQ tınıali, garbı, yani 

~~. t •• "•nı'ta ve Atlantik'te 
Q\lt" 

'itllld Un garp ıahili alman Nd, d ~· kalacaktır. Buna 
~ ~'bul: ıldir. Fransa'da İfgal 
~~Jed. nacak ıaha, aıaiı yu
~ ~, ır: 
~~'a ~u. ıahilinde Atlantik· 
' t!.•')a d •dar uzanan, ayağını 

' 

~~ ayamıı, amud bir di
• - .. q .. d 

11• 't e in. Bu direk Nor-
~ ~a.'c alcaaında tarka doğru 
~ "-r~~:rrniıtir. Bundan aıa· 
L.,_ th•)e.)' 1~· Petain'in Fransa· 
~ 1.~ladıat lllız~e çizmeğe uğrat
~s::f"i 111 ~aıu bu direk ve dir· 

''el •~nemalarda gördüğü. 
. •lin 'd h \ı. ~ l)or ı am se paarna 

~ ~ ... lllu? lıte Bordo bükü
~ ~lle.ll-::•ıı, bu sehpanın al
~ tııo~'c~1 ~k!adır. Aşağıdan 
~~ de ~~n çekileceği he· 

egıldir. 

Ye kuıı 
~~..... . . 
~ oqade._ 'b tırndı, Jıpanya aahi-

~ ~'ili~~ ~tlıyarak, Atlantik, 
~ ti-.,!~rnaı denizi sahille
~ı... · teai ılc'e kadar hakimi· 
~,~·>i 1 etınek iıtemekle, 
ııa~i 1 tii Çenber içine almak 
~ ~tita1:•ktedirler. Eğer U• 

~le.:~t'li al bakacak olursanız, 
~~'il~ tında bulunan bu 
~ \~ •e İ~ ~ir hilal teklinde 
• ~ hld lıltere'nin bunun 
~~~itı. •:ı halinde kaldığım 
~")0r1c· 
~~le i1t~j.rnütareke ıartlan 
\;~· .,. 1'1.rek ı~l~re karıı yapı· 
~-il)ıllkilc:tı ıatihdaf etmek· 
''""--~"illa • Alınanya, sahil 
~ ,...._ t ~ IDayn taramağa '"'""il ı::nıer ınüıtema ola· 

loıa1-:lrolü altmdaki li· 
~ olan franaa 

donanmasını harp eınaarnda ken
di huauai maksatlannı temin için 
kullanmak niyetinde olmadığını 

resmi surette beyalı etmiıtir. Fa· 
kat dikkat ederseniz, burada ıa· 
de bir "niyet" bahis mevzuudur. 
Netekim daha muhasamat bitme• 
den niyetin bozulduğunu D. N. B. 
ajansının yani alman resmi ajan· 
sının fU telgrafından öğreniyoruz: 
"Donanma Ba§kumandanı büyük 
amiral Raeder 17 hazirandan 21 
hazirana kadar, Belçika, Hollan· 
da ve ıimali Fransa sahillerinde
ki harp donanması cüzütamlarını 
ve deniz müeaaeıelerini ziyaret 
etmİ§ ve bunların lngiltere'ye kar
§1 mücadelede ne dereceye kadar 
kullanılabileceğini kontrol etmiı
tir." 

Dikta'mn esaslan 

D iktanın, bütün eıaalan Fran
sa'yı baıtan aşağı, esaret al

tına almaktadır. Bordo hüküme
tinin hiç bir mesele hakkında söz 
söylemeğe kudreti yoktur. Bu va
ziyet onu, bazı müatemlekelerin· 
den de geri bir vaziyete düşür • 
mektedir. Her şeyi elinden gitmit
tir. Ticari münasebetlere başlama· 
sı bile alman ve İtalyan hükümet
lerinin muvafakatine bağlıdır. Fa
kat buna rağmen kalan yerlerde 
hükümranlık hakkına da sahip 
değildir. Tayyare meydanları al
man ve italyan kontrolü altında 
bulunacıııktır. Fransa hükümeti, 
kıymetli eıya ve ıtoklarm itıal 

altında bulunan araziden i11al 
altında bulunmıyan araziye ve ya
hut yabancı memleketlere geçme· 
sine mani olacaktır. ltral altmda 
bulunmıyan arazide mevcut olup 
istihdamına müsaade edilmit olan 
ve fransız kuvetleri tarafından 
kullanılmıyacak . silahlarla harp 
levazımı alman ve italyan kontro-

"' lü altında depolara yerlettirile· 
cektir. 

Yani bütün bunlardan anladıiı· 
mız mana ıudur: i11al altında 
bulunmıyan yerler de itıal altında 
bulunan yerler gibi olacaktır. 

En mühim madde 
M ütarekenin en mühim mad· 

deai ıudur: hiç bir fransız 
diğer devletlerin h~metinde ola· 
rak Almanya aleyhinde çalıımı· 
yacaktır! 

Ve nihayet Almanya, eier fran· 
sızlar bu anla§ma ahkamını bo
zarlarsa, mütarekeyi feıhetmek 
hakkım haizdir. 

Bu maddelere bakılırsa, daha 
timdi den mütarekeyi f eıhetmek 
için sebepler vardır: hiç bir fran
aızm Almanya aleyhinde çalıımı· 
yacağı maddeaini ele alarak, al· 
manlar, general de Gaulle'ün Lon· 
dra'daki çalıımalarını Petain hü· 
kümeti nezdinde proteıto ederler 
mi, ve bunu bahane ederek müta· 
reke'yi feahederler mi? 

Hakikaten timdi ıarip vaziyet• 
ler vardır. 

Aıağı yukarı iki franıız hükü
meti mevcuttur. Bunlardan biriai 
Petain hükümeti, diğeri Londra'da 
general de Gaulle'ün riyasetinde 
toplanan ve Fransa'nm menfaat· 
lerini Büyük Britanya ile beraber 
müdafaaya azmeden milli komite! 

Hukuki vaziyet 

G erek Petain'in ve ıerek milli 
komitenin hukuki vaziyet· 

leri hakikaten tetkike değer. Ve 
ikisi de milli hakimiyetin tezahür-
leriyle değil hadiaelerle meydana 
çıkmıf teıekküldürler. Şimdi par
lamento azaıının ve i.yanm ilti
hak edeceği taraf hukuk bakı· 
mından me§ruiyete daha çok yak· 
laşacaktır, kanaatindeyiz. Fakat 
hadiseler bu tekilde inkiıaf eder· 
ken bir nokta üzerinde duralım: 

İngiltere Petain hükümetini ta· 
nımamaktadır. İngilizlerin aerdet· 
tikleri mucip sebepler, bu hükü
metin artık hükümranlık haklan. 
nı tatbik edemiyeceiidir. General 
de Gaulle de aynı kanaattedir. O 
da bir beyanname neırederek bü
tün franaızlan milli komitenin et· 
rafmda toplanıp mücadeleye di.
vet etmektedir. 

De Gaulle dün aktam, saat 23 te, 
artık yangın alevleriyle bile ay· 
dınlanmıyan karanlık Fransa'ya 
Londra'dan bir hitap daha yap
mııtır. Bu hitabenin akiılerini hi.· 
diaeler göıterecektir. 

Miimta Faik FENiK 

ULUS 

1/Jaikanlar 
ve Avrupa harbi 

(Başı 1 inci sayfada) 

gelmekte olmasıdır. Bu sulhun mu. 
haf az asında Türkiye'nin dürüst ve 
nizamcı siyasetinin rolü büyük ol
muıtur. Türkiye bu ıulhun hiç bir 
zaman bozulmasında menfaat ta
savvur etmemitti ve etmiyor. Bugün 
de balkanlıların hayati menfaati, a
ralarındaki teıanütte olduğu fikrin
de sebat ediyor. 

Devlerin mücadelesinden aonra 
Avrupa'nm yeniden tanzimi mesele. 
sinde, Balkan devletleri biribirleri 
aleyhine müdahale ve müzaharet 
arıyarak ne kazanırlar, bilemeyiz. 
En basiretli siyaset, Balkanlann 
harbdışı vaziyetini müdafaa etmek 
olduğuna ıüphe yoktur. 

Eıkidenberi Türkiye, Balkanlılık 
tesanüdü davasını, bu ihtilafların 
üstünde telakki etmi§, ve bu ihtilaf. 
ların balkanlılar arasında tesviye 
edilebileceği kanaatinde bulunmuş. 
tur. Türkiye kendi vaziyet ve emni
yetinin tabii iycabı olan ıulh ve sü
kıin siyasetini takip etmekten geri 
durmayacak ve komşuları ile dostla. 
nnın, şimdiye kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da bir taraftan, tahrik 
olmadıkça, hiç bir tehlike ve ihtilat 
tehdidi gelmiyeceği hususundaki 
kanaatlerini takviye edecektir. 

Falih Rıfkı ATAY 

Fransa' daki harp billi 
(Başı ı ıncı sayfada) 

vermııur. 

* 
1 mzadan evel 

gelen haberler 
Pazar günkü toplantı 

Roma, 2• a.a. - İtalyan ve fransız mu
rahhasları, Romaya 19 kilometrede kAin 
Nia Cassıa·duki Rochclla vllAsında birt
biderine mtiliıld olmuşlardır. 

Saat 19,30 da akdi mukarrer olan bu 
lc;ttma hakkında bugün qağıdaki tafsilAt 
elde edilmlıtır. 

İçtima mahalline ilk gelenler, ltaıyan 
murahha.slan olmu~tur ki Atideki zevattır: 

Hariciye nazın l{ont Ciano, umumı er
kAnıharbıye reisi mareııııl lladogl!o, do
nanma.. erkAnıharbiye reisi aınlral Cavag. 
narı, hava erkfı.ıııharblye reisi general Pri
colo, ordu erkt'uııharblyc reis muavlui ge. 
ncral Poatta, bu zevatın kıU'csine maiyet
leri zabitleri refakat edıyordu. 

Mütarekeler bQflıyor 
Karabinelerle mot9sikletli efradın re

fakat etmekte olduğU fransız murahhas -
lan, Nia Cassla'da inmiıı oldukları vlllA -
lardan ıaat 19,28 de gelmlıılerdlr. Teıırltat 
mtidilrU ile memurları, vmıı.nın methalinde 
fransız murahhaslarını karııılamııılar ve 
kendilerini içtima salonuna götUrmUşler -
dir. 

Orada italyanlar, fransızlan Roma usu
lü kollarını kaldırmak auretiyle aelimla· 
mıılardır. Franaız murahhasları ma&a baıı· 
na ıeçer ıeçmez Kont Ciano ayağa kalka
rak Du~e'nin emri mucibince Mareşal Ba· 
doılio'nun mütare-ke prtlannı fransızlara 
tevdi edeceiini beyan etmiıtir. Bunun üze· 
rine Mareşal Badoılio ıcncral Roatta'yı 
bu ıeraıiti okumaya davet etmiştir. Şeraitin 
olıcunmaaı sona erince general Huntzlıer, 

fransız murahhularının bu ıcraittecı ahzı 

mal\lmat etmiı olduklannı, bunları Fran -
&a hii:kümetine teblii edebilmek arzusun.da 
olduklarını ve Franaa hükümetin.in karar
larını önümüzdeki celsede bildireceklerini 
beyan etmiıtir. 

Fransız murahhasları tekrar otomobille
rine ıötürülmüılerdir. Kont Ciano'da Du
çeye maUimat vermek üzere Venedik sara
yına ıitmiıtir. 

Fransız murahhasları doirudan doiruy& 
Bordeaux hükümeti ile telefon muhaberesi 
yapmaktadırlar. 

F ranıız Nazarlar mecliıinin 
toplantısı 

Mütarekenin imzasından sonra lngiliz 

ve Amerikan gazetelerinin tefsirleri 

Tim€s diyor ki • 
• 

''Şimdi okyanuslar meydan 
muharebesi başlıyaçaktır ,, 

. 
lngillere Bordeauı hükumetiyle diplomatik 

ediyor münasebetleri idameye devam 
(Başı 1 inci sayfada) 1 manda bize ihanet edilmiştir. Petain-

lar, radyoda verdiği nutkun, bütün ııı murahhasları, bir vagon restoran 
dünyadaki fransızların tasvipkar his- salonunun masası uzerınde Hıtler'e 
si yatı hakkında bir fikir vermektedir. l• ransa'yı takdım etmışıerdır. F ran

General de Gaule ile beraber 
çalı§acak olan lransızlar 

Londra: 24. a.a. - J>aily Telegrapha 
göre:, ingiliz hükümetiyle teşriki me -
sai etmekte olan birçok fransız mc: • 
murları general de Gaule'ün teşkil et
t1~i fransız milli komitesiyle birlikte 
çc:lışmak niyetindcdirlet. 

Suriye'ye giden leh askerleri 

sız inkılabının hamlesi, bu dakikaya 
kadar sarsılmamıştır. rakat şimdi, 
bazı korkakların zaafı neticesinde, 
Fransa, alemdarı oldugu bir davayı 
yüz ustü bırakmak emrıni almıştır. 

Fransa, mücadeleden kaçmıyacaktır. 
Fransa, Marseyyezin emirlerini dai
ma kalbinde taşıyacaktır: ileri, yürü
yelim, yürüyelim.,, 

Nevyork Herald'ın tel•irleri 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Bugün Nevyork, 24 a.a. _ Royter: 

de ltalya'dan çıkanlan 25 polonyalı ' M"' tareke c.a tl t 1 d . . u :s r arını mu a ca e en 
yakhudlı ıdle Po417onky.a .ordluds.unaSm:nsup Nevyork Herald Tribune, diyor ki: 
as er er en ışı ge ı. urıyeye 

gidecektir. 

lngiliz bayrağı ı;eken Fransız 
gemileri 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Tuna
dan İstanbul limanına gelen yirmiden 
fazla fransız tank duba ve romorkö
rü Bordo hükümetinin almanlarla mü
tareke akti üzerine bayraklarını indir
mişler ve ingiliz bayrağı çekmişler -
dir. Ve devir muamelesinden alakadar 
makam bugün resmen haberdar edil· 
miştir. 

lngiliz gazetelerinin mütareke 
,artları etrafındaki yazıları 

Londra; 24. a.a. - Royter ajansı bil
-liri yor : 
Almanya'nın silahtan tecrit edile -

cek olan fransız harp &emilerini kul -
lanmıyacağı hakkındaki mütareke şar· 
tını bahis mevzuu edr.n Times gazetesi 
diyor ki : 

" Böyle bir menbadan gelen böyle 
bir vadin, hatta Bordcaux hükümeti -
ne dahi itimat telkin tdebileceği tah
min olunamaz • ., 

News Chronicle gazetesinde Ver • 
non Barlett diyor ki : 

" Fransız harp gemilerinden kaç ta
nesinin fransız limanlarına dönmek -
ten imtina edecekleri maalesef belli 
değildir. Fakat almanların ellerine dü· 
şecek olan gemiler İngiltere aleyhine 
kullanılacaktır. Bunu, fransız hlıkü -
meti azası da bilmektedir. Fransı? hü
kümeti ayni zamanda şurasını da bil· 
mektedir ki bilahare yapacağı herhan
gi protesto, alman efendileri üzerinde 
hiçbir tesir yapmıyacaktır. ,. 

Daily Herald diyor ki : 
" Petain hükümeti, ayan ve mebusan 

meclislerinin karşısını:ı çıkmaktan im
tina etmiştir. Binaenaleyh, hiçbir meş
ruti otoritesi yoktur. Petain hüküme· 
ti, hiçbir selahiyet aımadan fransızlar 
namına bir şeyler yapmış olan bir as
keri komitedir. ,, 

Daily Mail diyor ki : 
" Löbrön ve Petain zelilane teslim 

olmuşlardır. Fakat fransız milletinin 
ayni tarzda hareket edeceğini ve bu 
teslimiyeti tasvip eyliJ•eceğini zan -
netıniyoruz. Fransa ölmez, fransız im
paratorluğu teslim olmaz. İngiltere, 
Fransa'nın ihya edileceğini, fransız 
imparatorluğuna müzaheret eyliyece • 
f;ini teahhüt eder. ,. 

''Bu şüphesiz, Fransa'nın, elde et· 
meclıgi t.ıkdırdc, sonuna kadar muka
vemete devam etmeğe hazır oldugu
nu söylediği şerefli bir sulh değildir. 

Fransa, lngiltere'nin yanı başında 
harbe devam etmeği ve münferit sulh 
imza etmemegi taahhüt etmini. 

Fransa hükümeti tarafından bu kaT 
bil iartlann kabul edilmiş olmasının 
mai•ası yalnız Fransa'nın en vahim 
bir saatta İngiltere'yi terketmesi de
fıil, medeni Avrupa'nın şimdi son ka· 
lesi olan Şr?yin tahribi için Hitler'e 
yan.hm etmek üzere v:: onu pa:.if 
mÜ\:te!ikleri ve muti o, te&kları olma
larını bütün fransızlar fan talep etme
sidir Petain hükümeti, reylerini al
maitsızın vatandaşlarını düşmana tes· 
li::ı etmek için kurulmı.ı bir hli!dı
met!ir. Bu suretle Fra:na'n:n muk~d
dera:ı tanıamiyıe alman diktatörü •Ün 
ve bu diktatörün alman dos•unun key
fine lırakılmıştır.,, 

Nevyork Taymiı'e göre 

N.:v,•ork Timea yazıy:>r: 
"Fransız milleti, bir gün, miltare· 

kenin merhametsiz prtları üzerinde 
hükmünü verecektir. Fransız milleti, 
eğer hükümeti mücadeleye devam i
çin müstemlekelerine ve yahut ya
bancı memleketlere gitse idi, bu me
şum cezanın her halde daha hafif ola
cağını birçok defa düşünmek fırsat
larını bulacaktır. 

Belki de Fransaya bir iatiklil izi 
bırakılmıştır. Fakat bu alay eder gi
bi bir şeydir. 

Fransa, bugün, arzusu hilifına, bir 
alman harp makinesi haline inkılap 
edecektir. Fransa'nın müttefiki ile 
beraber bildiği bütün sırlar, düşmana 
faş olunacaktır. 

Geçen hafta B. Çörçil, demokrasi
nin yaşaması için bu derece kahra
manlıkla felaketlere katlanan Fran
sız milletine karşı şövalöresk bir su
rette hareket etmişti. Fakat hafta so
nunda, mütareke şartlarının kabulü 
kanısında duyulan keder ve hayreti 
bildirmemezlik edememigtir.,. 

Nevyork Times makalesini şöyle 
bitiriyor: 

"Bugün müthiş olan vaka şudur ki 
Avrupa'nın iki büyük demokrat mil
leti, artık müttefik değildirler.,, 

Bordeaux, 24 a.a. - Nazırlar heyeti, bu Okyanuılar meydan muharebeıi 
aabah reisicüınbur B. Lobrön'ün riyasetin- bn•lıyor 

Avu•turalya kat'i ve nihai 
zaferden t:min 

de toplanmııtır. ~ 

Nazırlar meclili bu içtimaında, Roma'da 
franaız murabhaa heyetine yapılan müta -
reke tekliflerini tetkikle me1&ul olmuıtur. 
Saat 8.45 de içtima tatil edilmiı ve 9.30 da 
tekrar başlamıştır. 

T elıliller tetkik edildi 
Roma, 24 a.a. - Yarı resmi fransız ajan

sının bildirdiğine ıöre, dahiliye nazın Po
maret, matbuata beyanatta bulunarak, bu 
aa.bah aktedilen nazırlar meclisi içtimamda 
mütareke akdi i~in Rom'da fransız murah
has heyetine yapılan tekliflerin tetkik edil
diğini aöylerniıtlr. 

F ranıız Dahiliye N azınnın 
beyanatı 

Bordeaux, 24 a.a. - Dahiliye nazı· 
rı Poriıaret aaat 10.30 da gazetelere gu 
tebligatta bulunmuştur: 

"Nazırlar aaat dokuz buçukta mü

zakerelerine devam etmişlerdir. Ro

ma'da bir taraftan İtalyan murahhas· 

ları ve difer taraftan Bordeaux hükü

metiyle telefonla irtibatta olan fran· 
sıs heyeti aruında müzakereler de

vam etmektedir. 

Timea gazetesi yazıyor: 

"Ne lngilterede, ne de İngiliz bay
rağının dalgalandığı diğer yerlerde 
hiç bir şüphe ve yahut tereddüt yok· 
tur. 

Tamamiyle egoist doktrini ile nazi 
almanyası, insanlığa esaretten başka 
bir ICY veremez. Eğer kuvetle kabil 
olsa, Almanya bugün insaniyete ceb
ren menfi sistemini kabul ettirebilir
di. Fakat ingilizler, fransızlar ve 
bunların Amerika'daki dostları emin· 
dirler ki kuvetle bu iş yapılamaz, Av· 
rupanın rubu ölmemiştir ve Avrupa 
nihayetinde kurtulacaktır. 

Bordeaux'daki nazırlar mücadeleyi 
terkettiler. Fransa meydan muhare
besi k\yboldu, demektir. Şimdi yapıla 
cak Okyanoslar meydan muharebesi 
kalmıştır. 

İngiliz imparatorluğu sıkı dayan
malıdır. Çünkü dünyanın tek ümidi 
bundadır. Franaa'nın kurtulması için 
yegane ümidin bunda olduğu muhak
kaktır." 

Daily Herald diyor ki: 
"'Büyük müttefikimize ve ayni za-

Melbourne, 24 a.a. - Royter : 
Fransız mütarekesi üzerinde müta· 

lea yürüten Avustralya başvekili B. 
Menzies, demiştir ki: 

"- İngiliz imparatorluğu terkedil
se ve harp etmek için yalnız kalsa da 
harp edecek ve kazanacaktır. Fransız 
müstemleke imparatorluğunun mu· 
kadderatı bilinmeden fransız hükil
metinin aldığı kararın tesiri hakkın
da bir hüküm verilemez . ., 

B. Menzies beyanatına gu sözleri 
m.ve etmiştir: 

"- Mütarekenin imzasiyle, fransız 
mukavemetinin her tarafta biteceğini 
zannetmiyorum.,, 

lngiltere'deki Franıız kadınları 
mücadeleye devam azminde 

Londra, 24 a.a. - Büyük Britanya'daki 
fransız kadınları B. Çörçil'e ve ıeneral de 
Gaullc'e birer mektup ıöndererek ingiliz 
hükümetine muzaharet hakkındaki azim ~e 
ka.rarlannı teyit eylemiılerdir. 

Baıvekile ıönderilen mektupta ezcilmle 
oôyle denilmektedir: 
"Aramızdan bir çoiu birim içUı aziz o -

bnları ıimdiden bybetmiı bulunmalrtadır. 
Bummla beraber bu J:ııilri)'et aıılk:adeMliai 
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General 
De Gaulle'ün 

hitabı • 
yenı 
Londra, 2f a.a. - General De Gaulle 

bu ak§am radyoda 8.§ağıdak.1 nutku ıöyle • 
miştir: 

"- Bu akııam iyi fransızlann kalbinde 
nasıl bir hicap ve isyanın yUkseldlğ'fniıa 
münhasıran biri tarafından ıöylenmeai I~ 
zım olduğu 1c;ln söyliyeccğim. 

Fransız - Alman ve Fransız - İtalya 
mUtnrekelcrinln ııırtıan üze.rinde durmak 
beyhudedir. Bu ııartların hUIAaası 1Udur: 
Fransanın ve fran.sızların el ve ayaklan 
bağlanmış dUşmana teslim edilmişlerdir. 

Fakıı.t bu tesllmyet kllğıt Uz~rlnde tea
btt edilmiş olnıııJtla beraber, içimizde bu
na muvafakat etmlyen, bunu kabul etml
yen, lstemlycn erkek ve kadın ,..e genç ... 
yrnızdır. 

Fransa mtithlıı bir darbe ile yere s0 rl• 
len bok ör gibidir. O yerde yatıyor, fakat 
dalma derin ve kuveUi bir nefesle yq:ıdı· 
ğını biliyor ve hissediyor. Harbin bltm di• 
ğlnl, dlıvasının dlnlenmcmlı olduğunu bi• 
llyor ve hissediyor. tmparatorlugunda bU· 
ytik mukavemet kuvetıerlnin ıerefttıl kur
tarmak için ayakta oldugwıu biliyor ve 
hissediyor. 

Daha şimdiden fransız topraklannııı 
birc;oğı.ında Fransanın zaferi için döğ{lf • 
mck nzrnlnl bildiren sesler yükıelm kW
dlr. Fransa. mUttc!lklerinln muharebe e~ 
mck ve yenmek için her zamandan ziya4e 
azmetmlıı olduklarını blllyor ve hl" •dlv~ • 
Yeni dllnyada belki bir g1lıı dllfmruıı )ere 
sermek ic;ln kıyam edecek olan maddi ve 
mt'uıevl binlerce kuvetin mevcudiyetini ... 
zlyor. 

Her halde bir gUneı, bir Umit vardır. 
Parlıyan ve yanan transız mukavemet ,O. 
lesi vardır. · 

Fransız subayları, franıuı erleri, fraa
ıız kalyonculan, franaız ba·:acılan, !na
sız mühendis ve tııc;lleri. 

Nerede oluraanız olunuz, hen\1% döl11• 
gPnlere iltihak etmeğe çalııınız. Bir gtm, 
bunu size vAdedlyorum, birlikte güdele 
kara, deniz ve hava ordusunu tetk11 ede
ceğiz ve bu bu ordu mUtteflklerim1zle blJlo 
lfk olarak dUnyaya, yurda hayatı iade e • 
deeektlr. 
• o o sarurı:sıoııs:r o o o o SiiP PO • 

Mısır - İtalyan 

münasebetleri 
Yeni kabineyi gene Ali 

Mahir paşa kuracak 
Kahire, 24 a.a. - "İncili• hükümeti hif 

bir zaman İtalya'ya harp ilin etmesini ne 
yazı ile ne de ııfahen iıtemerniıtir." 

Bugünkü sabah ıazetelenne ıore, bu b .. 
yanat cumartesi ıünü kıral Faruk'un riya. 
setinde vukubulmuı olan müteaddit mısır• 
iı devlet adamlarmm toplantısında Ali Ma
hir pqa tarafından yapılmııtı. 

Gazeteler, bu beyanatm mısırlıları tah -
ri1r etmek makaadiyle yapılan manevralara 
kati surette nihayet vermeyi istihdaf eyı.. 
di&; fikrindedirler. 

Ali Mahir pap dün istifa etmiı iae de 
yeni kabinenin teıekkülüne kadar idari itıı. 
leri idare etmiye devam edecektir. 

Kıralın iıtiıareleri 
Kahire, 24 a.a. - Geçen ıece, lural P .. 

ruk ingiliz sefiri Lampson'u ve yakm ta.rir 
ingiliz kuvetleri kumandanı ceneral Vaveıl'l 
kabul etmiııtir. 

Bucün de yeni kabinenin tetkili için l • 
yan ve mebuaan meclisleri reisleriyle isti
prelerine tekrar baılamııtır. Kıral, ara!~ 
rmda Vaft partisi halan da bulunan bir • 
çok siyasi ıefleri kabul etmiıtir. 

Türk - Romen ticaret anla~aSI 
dün Bükref le imzalandı 

(Başı 1 inci uy/adı) 

nı göstermiştir. Romanya ile olan ti
caret münasebetlerimiz bilhaua aon. 
seneler zarfında pek ziyade terakki 
eserleri göstermektedir. Mesela daha 
birkaç s~e evet ticaretimiz bir bu
çuk milyon lirayı geçmezken bugün 
ayni ticaret yedi milyon liraya yak· 
laşmıştır. Bilhaasa Avrupa'nın son 
vaziyeti neticesi olarak yakın bir ati
de ticaret mübadelemizin daha ziya
de artmasına da intizar olunabilir. 

kazanmak için her zaman ve her ııuretle 

tnciltere'ye yardım iç.in olan azmimiz aar -
ıılmaz bir haldedir ve idareniz altında bu 
mücadelenin neticesine itimadımız vardır.• 

Aemerika F ranıız milli 
komiteaini tantyacalı mı? 

Vaıington, 24 a.a. - B. Cordell Hull ~ 
merika'nm Londra'daki fransız milli komi· 
tesinin Amerika tarafmdan taıunıp tanm -

mıyacağını miınakaıadan imtina etmittir. 
Nazır, bu komite hakkında diplomatik 

mümessillerinden heniız rapor alınadığ1111 
bildirmiıtir. 

Diğer taraftan Hull, Amerika'nm Polon
ya sefiri Biddle'nln Polonya hükUmetı ne-.,. 
dindeki mesaisine devam etmek üzere Lon
dra'ya gitmek i~in emir aldığını ıöylemit
tir. Bidle, Paris'te kalan Bullitin yerine 
Bordeaux hükümetiyle Vaşinıton araaıır.
da başlıca irtibat olarak kalmakta i.di. 

Mo.lwva,da 
Moakova, 24 a.a. - Royter: Franıız • 

alman mütareke ıartları Sovyet matbuatı 
tarafmdan mütebariz bir tekilde fakat tef
siratta bulunulmakaızm netredilmittir. 

İtalya'nm harbe rirmesi hakkında Sov • 
yet pzeteleri ıimdiye kadar hi~ bir tebl
ratta bohınnwm11larchr. 



·-·- .. 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç ukeri 
kıtaat ilanları 

Sığır eti abnacak 
lstanbul Komutınlık Sıtın Almı Komis

yonundan : 

Yemeni alı~ 
Kayseri Satrn Alma Komisyonundan 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 

300 kuruştan 11110 çift yemeni müteahhit 
nam ve hesabına açık eksiltme suretiyle 
mlibayaa edilecektir. 

Muhte_lif yiyecek ahnacak 
Kuru ot alınacak 

Komutanlık birlikleri ıcnelik ihtiyacı i
çin 450.000 kilo ııfır eti kapalı zarf usulü 
eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 
4 temmuz940 giinü saat 16 dadır • .Muham -
men bedeli 166500 lira olup ilk teminatı 
957S liradır. Şartname her gün iı cUnü An
kara ve İzmir levazım lmirlikleri ile İs
tanbul komutanlık satın alma komiıyonwı
da .aörillebilir. İateklilerin teklif mektup. 
larını belli günde ihale saatinden bir saat 
evetine kadar 2490 sayılı kanunun istediği 

vesikalarla birlikte Fındıklı'da komutanlrk 
satın alma komisyonuna maıkbıu k~tlııı 

. lstanbul Sıhhi müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan 
lCırl:lareli Tümen Satrn Alma Komisyo

mundan : 

Tümen hayvanatının 940 mali yılı ihti -
~cı için 3.360.000 kilo kuru ot kapalı zarf
la ebiltmeye konulmuştur. Muhammen fi
yatı 193200 lira, ilk teminatı 11910 liradır. 
İhalesi 27-15-940 pervembe günü saat ıs de 
Kırklareli tüm ıatın alma komisyonu bi -
naıında yapılacaktır. Şerait ve evsafını her 
sün görebilirler. Taliplerin alım satım ve 
lllale kanununun 2-3 maddelerindeki vesi -
kalariyle birlikte teklif mektuplarını iÜ -
ntlnde •e ıaatinden bir saat eveline kadar 
merktır 'ı:omisyODll vermeleri ıarttır. 

'"•tahanedeki gecikmeler kabul değil
dir. Aynca evaaf ve prtlar Ankara - İı
tantıu.\ L•. lmirliklerinde görülebilir. 

{2768) ı2750 

Eıya nakliyatı 

1 - Kor mıntakası dahilinde temmuz 
t40 bqından birinci kAnun 940 sonuna kıı
dar 10000 ton eıya naklettırllecektlr. Nalt
ltyat kapalı zart uaulUne tevfikan yapıla
oaktır. 

2 - İhaleli 27. 6. 940 pervenıbe g{lnU sa
at 16 dadır. 

8 - Muhammen bedeli 280000 Urııdır. 
tıic teminatı 21000 liradır. 

..,, - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. 
amtrUklerl satın alma komisyonlarında ve 
J:nurum kor satın almasında mevcuttur. 
Her vakit ıt6rWeblJlr. Şartname postada
dır. 

:1 - tsteklllerln muayyen gUnde ve mu
ayyen saatten bir saat evellne kadar tek
lif zarflarını Lv. &mirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2771) 12753 

Koyun eti alınacak 

lstınbul 1Comut1alılı Sıtın Alnuı Komis-

Haydarpap aakert haataneıi için 92000 
~to koyun eti kapalı zarf usullyle eksilt • 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
4t000 liradır. İlk teminatı 3450 liradır. MU
aakaaası 28-6-940 ıünU saat 16 dadır. Şart
aame her it ıünll İatanbul'da komutanlık, 
Ankara ve İzmir'de Lv. &mirlikleri satın 
alma komiıyonlanncla görülebilir. İstekli
lerin teklif mektuplarını 28-6-940 iiiuü sa
.at ı5 e kadar latanbul'da Fınd~lı'da ko -
matanlık aatm alma komiıyonuna verme -
leri. (2797) 12781 

Süt, yoiurt alınacak 
lnanbul IComutanlıi Sıtın Almı Komis-

teslim etmeleri. (2913) ı2903 

Sade yağı alınacak 
Edirn~ A.sl:eri Satın Alma Komisyo

nundan: 
Kapalı ~artla (22) ton sadeyağı alına

caktır. İhalesi 8. 7. 940 pazartesi gUnU aa
at 11 de Edirnede eski mllşlrlyet dairesin
de aatın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin edilen tutarı (27500) ve temi
natı <2068) liradır. Evaaf ve ıartnamesi 
her gün komisyonda görüleblllr. tatekllle
rln sözU geçen günde ihale saatinden en 
geç bir saat evel teklif mektuplarını ko • 
misyona verml§ olmaları llzımdır. 

(2938) 12922 

Odun alınacak 
Tümen Satın Almı Ko. dan: 

1 - Sıva.s garni: ·munun ihtiyacı olan 
1650 ton odun kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur . 

~ - :Muhammen bedeli (37950) Ura olup 
muvakkat teminatı da (2846) Ura (~) ku
ruştur. 

S - İhıılesl 4 temmuz 940 pervembe gQ
nU aaat 15 te tUmen komutanlık bln881D -
dakl komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her Klln komisyonda gl! 
rüleblllr. 

5 - Kapalı zart kanun tari!ab dalreatn
d hazırlıınmıı ve ihale saatinden btr saat 
e·~::I komisyon reisliğine verilml!J olacak· 
tır. Postada gecikmeler mazeret kabul et-
mez. (2934) 12923 

Buğday öğüttürülecek 
lı:mir Levızım Amirlili Satrn Almı Ko

misyonundın : 
ı - İzmir müstahkem mevki birlikleri 

için 1.290.000 kilo butday öğütmesi kapalı 
zarfla eksiltmeye konmustur. 

2 - İhalesi 3-temmua-940 çarpmba ıil
nii saat 16 da tzmirde kıılada İzmir Lv. l
mirliği aatm alma komiıyonunda yapıta -
taktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 2S800 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 193S li

radır. 
S - Ş~amesi her ıUn komlıyonda g8-

rti1ebilir. 
6 - İıtekliter ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair veaikl göstermek mecbu -
riyetindedirler. 

2 - Muhammen bedeli 33330 lira olup 
ilk teminatı 2499 lira 75 kuruştur. 

3 - İhalesi 517/940 cuma günil saat 15 
de Kayseri askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankara. İstnnvul Lv. 
!mirlikleri Adana, Kayseri askcrt satın 
alma komisyonlarında göriilebillr. 

5 - İsteklilerin kanunun 2, 3 maddele
rinde yazıh vesaik ve ilk teminatla birlik
te belli giin ve saatte komisyona müraca-
atları. ('2983) I 12988 

Sığır eti alınacak 
Mutia Satın Alma Komisyonundan : 

1 - 450 bin kilo sığır eti kapalı zarf u
auliy!e eksiltmeye konulmuştur. Muhtelif 
prnizonlann ihtiyasları ayn ayn veya iki 
veya üç grup halinde de ihale olunabilir. 

2 - Heyeti umumiyesinin tahmin edilen 
bedeli ıot880 lira ve muvakkat teminatı 
71541 liradır. Parça parça verildiğine göre 
muvııkkat teminatı da bu nisbette azaltılır. 

3 - Hepsinin ihale giinU 10 • temmuz -
940 çarşamba günü saat IS dedir. İhale 
Muğ!ada komutanlrk satm alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarmı te -
minata ait makbuzlariyle birlikte üçüncü 
maddede yazılı aaatten bir şaat evel satm 
alma komisyonuna verıniı olmaları prttır. 

(30ıo) 13001 

Sığır eti ve odun alınacak 
Kars Müstabücm Mv. K. Satın Alma 

Ko. dan: 
1 - Kars garnizonunun ihtiyacı lçn bir 

kilosuna tahmin edilen fiyat 16 kuruş olnn 
480 bin kilo ııığır etl ile bir kilosuna tah
min edilen fiyat 2 kuruıt olan 3 mllyon ki
lo odun ve Ardııhan garnizonunun lhtly~ 
cı için bir kilosuna tııhmln edilen flyııt 15 
kuru, 144 bin kilo sığ'ır eti ve Göle garni
zonu ihtiyacı için bir kllosunıı tahmin e
dilen fiyatı 14 Jrurue olan 120 bin kilo aı
~1r eti kapalı zartla eksiltmeye konulmu§
tur. 

2 - 480 bin kilo mğır etinin ilk temina
tı 5050 ve S milyon kilo odunun llk temi
natı 4500 ve lH bin kllo sıtır etinin 1620 
ve 120 bin kilo sığı.· etinin tik teminatı 
1260 llrııdır. 

3 - 480 bin kilo ııığır etinin ı1artnamesl
nln 935 ve 3 milyon kilo odunun şartname
li 300 kuruı1a almalt ve dHterlerlnlnklnl 
parıısız almak ve görmek tstiyenler her 
ırlln komisyona gelmeleri. 480 bin kilo sı
ğır etinin ihalesi c:argambn ~nU saat 14 
te ve S milyon kilo odunun ihalesi aynı 
gUn saat 15 le 144 bin kilo sıttır etinin 
ihalesi sut 15,30 da ve 120 bin kllo sığır 
etinin ihaleli saat 16 dııdır. Ekıılltmeye 
gireceklerin '> lOO aayılı kıınunun 2. 3. 
maddelerindeki yazılı vesikalarla teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir sa
at evellne kııdar Kars :MUst. Mv. K. satın 

Cinsi Azı 
Ekmek 705000 
Fırancala 31000 

Karaman ett 82:ı<>O 
Dağlıç eti 61000 
Kuzu eti 8900 
Sığır etl 68000 

sut 159000 
KAse yoğurdu 10500 
Kilo yoğurdu 14000 

Mut!alt yumurtan 280000 
GUnlUk yumurta 190000 

Sadeyağı 29500 

Zeytinyağı 18200 
Zeytin 5000 
Zeytin 5250 
Beyaz eab~ 24400 
Yeşil sabun 11550 

Tereyağı 4250 

Kuru kaysı 2300 
Kuru fasulye çalı 25000 
Kuru faaulye horos 18400 
Nohut 25300 
Pirinç 35000 
Pirinç 48200 
Ye11ll mercimek 1400 
Kırmızı mercimel ll.OUD 
Kuru UzUm 12100 
Kuru barbunya 18600 
Kuru soğaıı 35500 
Patates (battal) 40000 
Patates (kaba) 48000 
Bulgur 42!K)O 
Soda 19300 
Domates aalçuı 2550 
Tuz 25500 

Toz 11eker 64400 
Keame ıeker 4000 

.Makarna unlu 20000 
Makarna irmikli 7500 
Şehriye unlu 15000 
Şehriye trmtldl 2800 
Pirinç unu.. 5150 
Un 21300 
Kuskue 700 
İrmik 900 

Beyaz peynir 8250 
K113ar peyniri 4200 

Çoğıı 
872000 kilo 

44500 " 

99000 • 
85000 .. 
15000 • 89000 .. 

187000 " 16000 adet 
l8MO kJlo 

380000 adet 
256000 

88200 ktlo 

2~IOO kilo 
7500 .. 
7800 

32500 .. 
17850 

5300 

3350 .. 
30000 
16700 .. 
82000 " 45000 .. 
64000 .. 

2000 .. 
1641)() .. 
15900 .. 
24600 .. 
49000 .. 
:ıoooo .. 
61000 

" 48500 
" 24500 .. 

3900 .. 
31000 

82000 " 6000 .. 
25000 • 
10800 .. 
20000 .. 
3800 .. 
6550 • 29100 
850 .. 

1450 .. 
11200 .. 

5400 .. 

Muhammen 
fiyat 

Ku. SL 
10 25 
15 

M 
58 
M 
40 

12 
5 

18 

2 

' '50 

130 

62 
22 
28 
37 
26 

125 

90 
26 
28 
20 
30 
32 
22 
:..a 
25 
20 

7 
8 
9 

1' 
6 

28 
6 

37 
4() 

21 
26 
21 
26 
25 
18 
26 
25 

45 
80 

Muvakkat 
teminat 
Li. Ku. 
7204 ıs 

1992 715 

1480 68 

8724 50 

2689 50 

534 38 

6921 76 

24M 80 

lMl 63 

'102 

eart.name 
bedeli 

• TS8 

249 

180 

462 

183 

Şekil 
kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

Ekslltme tarihi 
26. 6. 940 çarşanıba 

a. 7. 

Sıhl müesseselerin 1940 yılı ihtiyaçları olbaptaki ıartname ıe numuneleri Teçhile ekalltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Ca#alotlunda Sıhat ve İçtimaı MuavAnet mUdUrliltU binasında toplanan komisyonda yapılac~· 
2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saatleri. muhammn fiyat, muvaltkat garanti mtk darlan karfılarında .-östertlmif ..... 
S - Kapalı zartla yapılacak eksiltmek için ihale saatinden bir saat evel istek lller teklifi havi ve ağzı mUhurlll 

nı makbuz mukablllnde komlııyona verme lert llzımdır. Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı h'l.lll de 
zılması kanuni mec!burlyettedlr. 

4 - İstekliler umum müesseselerin bil t:ııı ihtiyaçları veya bir mlleaaesentn bir ıartııame dahilinde bulunan 
yaçları için teklifte bulunacaklardır. 

6 - İstekliler 1940 yılı ticaret odası v eslk&iiyle 2490 sayılı kanunda yazılı veli kalar ve muvakkat 
l:"\Dka mektuplarım kapalı zarfların içeri sine koymaları llzımdır. (4699) 

Nalbant aranıyor 
1 

mflnhanill tekıoınetrelik bari 
den alımı iıf yirmi iÜD müddeti' 

Hayı!arpata Hkert ha.tanesinin bir se -
aelik 70.000 kilo ıüt ile 156.000 kilo yoğurt 
llltincı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye ko
aalmuttur. Eksiltme 29-6-940 günil ıaat 12 
4eclir. Muhammen bedelleri ılitün 10500 yo
Prtun 16500 lira.dır. Süt n yoğurt ayn ay
n taliplere de ihale edilebilir. İlk teminat 
ellt için 717 lira 50 kuruıtur. Yoiurt için 
1137 lira 50 bruıtur. Şartnameler her ıriln 
komutanlık aatm alma komisyonunda gö -
rllebillr. İsteklilerin 29-6-940 gijnü saat 
ll • kadar teklif mektuplarını makbuz kar-
111ılt İstanbul Fındıklıda komutanlık aatın 
elma komi17omma vermeleri. (2798) 

7 - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ve 
ıartnamesinde yazılı vesikalarla teminat 
ve teklif mektuplannı ihale saatinden en za 
bir saat eve! komisyona •ermlı buluna -

alma komisyonuna vermeleri. 
(3009) lsoıı 

312500 lira olap ilk teminatı ı62SO liradır. 
Şartnamesi her gün İzmir ve Ankara leva
zım lmirlikleri, İstanbul komutanlık satın 
alma komisyonunda görülebilir. Ekailtme
ai 12-7-940 ıUnü saat ı6-da lıtanbulda Fın
drkhda komutanlık aatm alma komisyonun
da yapılacaktır. İıteklilerin kanunun istedi
ği vesaik ile birlilrte teklif mektuplarım 

beUi günde saat ıs e kadar komiıyorıa ver-

Ankaraclakt kor hayvan hastanesinde zarf aauliyle ekıiltmeye çık . 
ücretle alafranga nal yaptırılacaktır. De - 2 _ İıin maktu bedeli 5500 1il 

12789 

Koyun eti alınacak 

l•tanbul Komutın/ıi Sıtın Alma Komis
,.nıındu : 

Gilmfllft)'Q askeri hastanesi için 45000 
kilo koyun eti kapalı zarf uauli7le ekıtilt -
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
21600 liradır. İlk teminatı ı620 liradır. MU
nabaa 28-6-940 giin6 saat 11 dedir. Şart • 
name her lı ırtınU İatanbul'da komutanlık, 
Ankara ve İmıir'de levazım lmirlikleri sa. 
tm alma komlıyonlarmda görlllebilir. İatar
Jllerln teklif mektuplarını 28-6-940 ıUnü sa
at 10 a kadar İstanbul'da Fındıklı'da komu
tanlık •tm alma komisyonuna vermeleri. 
(2799) 12790 

Odun alınacak 
1 - Mukueleye bağlanmak ıartiyle sa

tm alınacak Karakösenin 617625 kilo Iğ-
dırm 162700 kilo n Kaızmanm 1.1594.SOO 
kilo oduna bpalı zarfla ekıiltmeye çıka· 
rılmııtır. 

2 - Iğdır odununa tahmin edilen bedel 
IS29S lira ilk teminatı 1747 liradır. 

S - Karaköae odununa tahQiin edilen 
bedel 1S441 lira ilk teminatı 1158 lira 50 
lmruttur. 

4 - Kaımıan odununa tahmin edilen be
del 38127 lira ve ilk teminatı ı860 lira
dır. 

5 - Eksiltmesi S/temmuz/940 çarıam
ba sünü saat ıs de tümen satın alma ko
miıyonunda yapılacaktır. 

fateklilerin teklif mektuplarını aaat ı4 
• kadar komiıyona teslim etmeleri ııarttrr. 

6 - Evsaf ve ııartnamesi Kaızmanda 181 
kanat mukabilinde diğerleri parasız kolor
dunun her yerinde her zaman görülebilir. 

(2874) 12885 

Sığrr eti alınacak 

Er:rincın Asl:~rl Satrn Alma Komisyo· 
andın: 

1 - Aalı:erl ihtiyacı için pülümür teslim 
prtiyle 50.000 kilo sığır etinin kapalı zarf. 
la e1'ıiltmeıi 2/ temmuz/940 sah günü saat 
15 de Erzincan askeri aatın alma komi•· 
)'Onunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 11.000 lira olup 
ltlr teminatı 82S 1iradır. Sartnamesi her 
,Un komiıyonda corülür. Teklif mektupla
rmın ekıiltme saatından bir saat evet ko-
miıyona verilmesi (287Sl ı2886 

Koyun eti alınacak 

Enurum L•vızım Amir/ili Saun Almı 
IComisyonundan : 

1 - 54.000 kilo koyun eti senelik muka.
Yel~e bağlanacaiından eksiltmeıi kapalı 
arf usulüne tevfikan S-7-940 cuma cünü 
uat 16 da yaprlacıktır. 

2 - Toplu tutan 16200 lira ve ilk temi -
natı 1215 liradır. 

S - Şutnameler kor.ıiıyonda mn .. uttnr. 
4 - ihaleye iıtirllr edecekler muayyen 

rün •• 1Utten bir aut eveline kldar tek -
lif sarflarnu Erzurum L•. imlrlitl aatm 
alma komi17onana •wmelerl. (2191) 
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caklardır. (293S) ı2924 

Koyun eti alınacak 
Balıkesir Kor. Satın Alma Ko. dan: 

l - Bahkesır merkez ha.Stancsl ihtiya
cı tçln 35 ton koyun eU kapalı zart uauıu 
tıe ihaleye konmUJtur. 

2 - İhale 3. 7. l/40 çarpmba gtlııU saat 
16 da Balıkesir kor. sa. al. ko. da yapıla -
caktır. 

3 - .Evaa.f ve ıarUarım görmek tstlyen
ler her gtlıı ıı aaatierlnde komtsyonumuz-
d:ı görebilirler. • 

4ı - Muhammen bedeli 2ımıo Ura olup 
muvakkat temtnatı ııısı Ura 25 kuruştur. 

6 - İhaleye tııtıra.k edeceklerin kanuni 
v sfkalariyle birlikte ihale aaatıııden bır 
saat evel teklif mektuplarını ve teminat 
makbuzlarını komisyona maltbuz mukablll 
vermeleri 11artbr. 

6 - Postada vaki gecikmeler muteber 
olmaz. (2936) 12925 

Et, soğan ve odun alrnacak 
Sarılıanuı Sıtrn Alaıı Komisyonundan: 
1 - Sarıkamıı prnizonu birliklerinin 

ihtiyacı için 462 ton sıgır eti 2000 ton odun 
180 ton kuru so&an kapalı zarfla alınacak
tır. 

2 - Sığır etinin tahmiıı fiyatı 83160 lira 
ilk teminatı 15237 liradır. 

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

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

s - Eksiltme 3-7-940 çarpmba &ünü Sa
rıkamış satın alma komisyonunda yapıla -
cairndan sıgır eti ıaat 9 da, odun uat 14 
de ıotan 16,30 da ihale edılecektir. 

G - Teklif mektupları eksiltme aaatin -
dm bir ıaat evel komisyona verilmiı ola • 

caktır. 
7 - Şartname ve evaafları kolordunun 

tekmil aamizonlarında latanbul, Ankara 
Lv. imirligi &atın alma koıniııyonunda &Ö -
rebilirler. (2937) l:Z9:Z6 

Sığır eti alınacak 
Erzurum L~vızım Amirligi Sıtın A/mı 

Komisyonundan : 
ı - Erzurum garnizonu ve kıtaatı ihti

yacı için 576.000 kilo ııiır eti kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Meıkur sıgır etinin ihalesi ı0/7/ 
940 çarşamba günü saat 115 da Erzurumda 
Lv. imirliği satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyonlarda olup her 
gUn gorlilcbılir. 

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

5 - İsteklilerin ihale gününde ve aa
aatiııden bir ıaoıt eveline kadar teklif mek
tuplarını ve teminatları ile birlikte komiı
yonumuzda bulunmaları. (29977) 129815 

Sade yağı alınacak 
KaySt1ri Satın Almı Komisyonundan 
ı - Kayseri garnizon birlik ve mileıae

ıatınm ıenelik ihtiyacı ol.an SOOOO kilo sa
deyagı kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - İhalesi 8/7/940 pazartesi günıi sa-
at ıs de Kayseri askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 5SOOO lira olup 
ilk teminatı 4125 liradır. 

4 - Şartnamesi İıtanbul, Ankara Lv. 
lmirlikleri ve Kayseri atkert satın alma 
komiayonlannda görülür. 

5 - İıtekliler ilk teminatı ve kanunun 
2; 3 maddelerinde yuıh vesaik ile birlik
te teklif mektuplannı ihale aaatinden bir 
aaat evetine kadar komisyon baıkanhfma 
vermiı olmalan llzı:mdır. (2982) . 12987 

109 adet araba alınacak mirci ve kura ~örmll§ nalbatlardan talip 3 _ Muvakkat teminat ,41.2 ıJlf 
olıuıların her gtin hayvan hastanesine mü-

Kayseri Askeri Satın Alma Komisyo · 
nundan: 

1 - .Müteahhit nam ve hesabına beher 
ad,.dlne tahmin edilen fiyat (150) liradan 
(109) araba açık tıkatltme suretiyle alına
caktır. 

2 - :Muhıınımen bedeli (16350) Ura olup 
ilk teminatı (1226) lira (25) kuruştur. 

3 - İhalesi 8. 7. 040 pııazrtesl günü sa.
at 16 da Kııyscri aııkeı1 satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

• - Şıırtnamesı İstanbul, Ankara Lv. 
lmtrllkleri ve Konya, Niğde, Adana aatın 
alma komisyonlarında gllrUlebllir. 

5 - İsteklllertn kanunun- 2, S maddele
rindeki yazılı vesaik ve ilk teminatla bir
likte belli gUn ve saatinde komisyona mU-
rııcaatları. (3019) 13015 

Kuru ot alınacak 
Kütahy:ı 126. Top. Alayı Satm Alma Ko

misyonu Ba:skanlrlmdan : 

1 - Kapalı zari usulü ile balya lıalinde 
600 ton kuru otı alınııcaktır. 

2 - Muhammen bedeli 30.000 lirı mu
vakkat tcmintıt akçesi 2250 liradn. 

J - ihale 15 temmuz 94() pazartesi günü 
saat 16 da Kütahya topçu alayı satın alma 
komisyonunda yapılacağmdan teklif mek -
tupluım ihaleden bir saat evcTine l:adar 
meı:l:ıir l:omisyondı bulundurmıları lazım

dır. 

4 - Evsaf ve şeraiti ötrenmelc istiyenle
rin komisyona müracaat/an. 

5 - Talip olanlarm kanunun emreetiği 
vesıiki bimil bulunm:ılarr. (J111) 1JIOJ 

Saraç, marangoz, 
alınacak 

demirci 

1 - Kütahyadalti topçu alayı için 60 
ltra ücretle saraç, marangoz, demirci us
taları alınacalttır. 

2 - Kabul ııartlıın aşağıdadır: 
Al Tilrk olmak, ecnebi kadınla evli ol

mamalt. 
B) 18 yaşını bitlrnıllJ olmnk 58 yaşındnn 

yukarı olmamak. 
Cl Med nt hal-!lnrdan malıruın olmamalt 
D) İyi ııhlAk ııalıtbl olmak, haya.yet ve 

namusu muhil filllC'rle alrlıtl!lk a~r ha -
pis ve o derece cezayı mllstelzlm bir !ili 
ile mahkQm olmadığına dnlr llmUhabcr, 

meleri. (3115) 13106 

Sadeyağı alınacak 

Lüleburgız Asl:eri Sıtın Alma Komis
yonundan: 

87.000, 74()(), 94()(), 7400, 1400 kilodan 
ibaret olmak Uzere beı IP"UP halinde ce
man 68600 kilo aadeyall kapalı zartla ek
siltmeye konulmuıtur. Hepsinin tahmin 
bedeli 82320 lira ilk teminat 5366 liradır. 
Gnıplar ayn ayrı da ihale edilebilecektir. 
Ekslltmeleri 12. 7. 940 cuma gllnU ıııat 11 
de LUleburgazda As. Sa. Ko. yapılacaktır. 
Şartnamesi her gUn komisyonda görUlebi
Ur. Tekli! mektupları belli günde ihale sa
atinden bir saat evel komisyon başkanlı -
ğına verilmlı veya poata ile gönderllmiı 
bulunacaktır. (3131) 13118 

PiTinç alınacak 
lstanbul Levızım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan: 

Kilo 
İlk teminatı 

Lira Kr. 
3348 94 102.373 kamollna pilavlık ) 

3.820 bertona ) 
33.807 maretellt ) 
34.000 kamollna çorbalık ) 
lG.000 mııretelll çorbalık ) 1626 60 

Yukıı.nda cins vemlkdarları yazılı 250 
ton pilavlık ve çorbalık pirincin ayrı ayrı 
pazarlıkla eksiltmesi 27. 6. 940 pervembe 
günU saat H,30 da Tophaııe İstanbul Lv. 
Cımlrllğl sntın alma komisyonunda yapıla
caktır. İsteklilerin kaııun! vesika ve temt
ııatlarlyle belli saatte komisyona gelme -
leri. (3132) 13119 

Yemeni alınacak 
4 

Kayseri Satın Alma Komisyonundan: 

Kapalı zartla alınacalt 11110 çift yeme
niye mahsuben 5000 çift 26. 6. 94q çarııam
ba gUnU saat 15 te pazarlıkla alın~akhr. 
isteklilerin belli gün ve saatte Kayseri 
satın alma komisyonuna mUracaatları. 

(3133) 13120 

Sadeyağı alınacak 

racaatları llAn olunur. (3138) 13123 

Karoser yaptınlacak 
lstanbul Komutınlık Satın Almı Ko -

1 
mis;,onundan: 

Komutanlıkta §ııselerl mevcut 47 kam
yonun 46 tııneslne yUk karoseri ikt tane
sine de subtankı pazarlıkla yaptınlacak-
tır. Pazarlık 27. 6. 940 gUnU aaat 15 tedlr. 
KaroaerJerin muhammen bedeli 24700 sub
tankının nıuhanunen bedeli 2600 liradır. 
Şıırtnıımeslni gllnnek için her gün tıı aaa
tlnde ve pazarlığa lıtir&.k için de belit gün 
ve saatte Fındıklıda satın alma komtayo-
nuna mUracaatiarı. (3139) 1312• 

ViLAYETLER 

Kanal inıaıı 
Antalyıda Su lıleri 16 ıncı Sube Jlil

hendisliğinden: 

l - Alanya kasabasının Dlm cayından 
getirilecek sulama kanalının 21 + 161 -
27 + 842 kilometreleri arasındaki 6681 
metrelik kanal kısmının hatrl ve bu kısım
daltl imalll.tı sınalye işi kapalı zart usully
ıe ekstltmeğe çıkıırılmıııtır. 

2 - İ11in keıif bedell 16391 lira 89 kuııg
tur. 

3 - Eksiltme 28 haziran 940 cuma gllnil 
saııt lö tc Antalyadn au itleri 16 ıncı fU· 
be mUhendlııllğl binasında yapılacalttır. 

4 - Bu işe alt vartname, proje ve p!An
lar Antalyada şube mühendisliğinde Alan
yada kısım mUhendisllğ'lnde ve Ankarada 
sa lıılerl reisllğtnde mesai aaatıert dahllln
de xöreblllrler. 

5 - Bu işe ait teminat mlkdan 1229 li
ra 39 kuruştur 

6. - 1steJdilertn eksiltme gUnUnden se
ki:: glln evci ıube mUhendlsllğine mllraca
at ve evelce yapmış oldukları işleri ,gös
terir vesikalar ibraz ederek bu lı.ıe .-irebt
leceklerine dair ehliyetname almaları lA
zımdır. 

7 - İsteklllerln yukarıda yazılı mtkdar· 
da teminat mektubu veya maltbuzunu, ti
caret odasına kavıt oldukll\rlna dıılr vesi
ka Ue ehltyetnameyl tekllt mektubtyle 
birlikte ihale saatinden bir saat evellne 
kadar Antalyadıı su işleri 16 ıncı f\lbe mU
hendlııllğlnde mllteı.ıekkll ekslltme komts -
yonu reisliğine tevdi etmeleri veya posta 
ile g6nd"rmeler1 lh1mdır. Postada vııkl o
lacak teıüıhur kabul edtlme&. (4599/ 2688) 

E) Sari hruıtalıklnra mOptrU\ olmıımıık, 
vazifesini ifa.ya mani olacak bedeni ve ak
it hastalıklnrla malO.l olmrulığına dair ra
por, 

FJ Okur yazar olmak ve sanatının eh
li olmak. (Mektep mezunları tercih edi
lir.) 

lstınbul Levazım Amir/ili Satın Alma • 
Komisyonundan: 
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inşaat münakasaıı 

G) En az Uç sene hizmet edeccgine, işe 
yaramaması sebebiyle hizmetine nihayet 
verilmesi halinde hiç bir hıılc talebinde bu
hınamıyacağına dıılr noterlikten musaddak 
bir taııhhlltnııme vrnnek, 

3 - Taliplerin 10 temmuz 9-10 çarşamba 
günü saat 9 da alayda yapılacak mUs.'\bıı
ka imtihanına yukanda ynzılı bütün ve -
saikle tsbatı vücut etmeleri. (3113) 13104 

Sığıreti alınacak 
Tekirdağ Tümen Satrn Alma Komisyo-

nundan: · 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı olan 625 

ton sığır ett (senelik) kapalı zart usully
le satın alınacaktır. Muhammen tı9atı 23 
kuruştur. İhalesi 10. 7. 940 çarşamba gü
nü aaat 10 da Teklrdağındıı tllmen satın 
alma komiııyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her glln mezkQr ko-
mlayondıı gllrlllebllir. (31H) 13105 

l - 130 ton sadeyağı alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 28. 6. 940 cuma gUnU 
saat 15 te Tophanede İstanbul Lv. lmlrll
ği sııtın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 149500 lira ilk temi
natı 8725 liradır. Şıırtnameat 747 kunıııa 
komlBYondan alınır. bteklllertn kaııunf 
vesikalartyle beraber belli saatte komla -
yona gelmeleri. (3134) 13121 

Kuru ot alınacak 

1 - Malatya garnizonu senelik 540 ton 
kuru otu kapalı zartla alınacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli 27.000 lira ve ilk 
teminatı 2025 liradır. 

3 - 11. 7. 940 perşembe gllnU aaat 9,30 
da tUmen binasında tüm. satın alma ko
misyonu dairesinde yapılacalttır. 

4 - İsteklilerin tayin edilen gtlnde ek
siltme saatinden bir saat evel kanunun 
izahlıın dahilinde tanzim edecekleri tek
lif mcktuplıırını komisyon reisliğine ver -
mel eri. 

Sadeyağı almacak 5 - Şartnamenin birer suretleri Anka
ra ve İstanhlıl Lv. Amtrllkler!nde ve F.'.l

ıstanbul Kom.,tanlık Satın Alma Komis- • zıt tümen s;~n alma koı...Jayonunda ır.. ... v-
yonundan : cuttur. İstlyenler mllracaat edeblllrler. 
.Comutanlık wliklerinin ••elik ihtiya _ 6 - Tql'"'ftan teklif mektubu göndermek 
. . . lstlyenlerln tekil! mektupıarım tadelt ua-

cı ıçın 2SO ton aadeyaiı kapalı aarf usulıy- ahhUtlU olmak ve mumla mUhllrlU olarak 
le aatnı alınacaktır. Muhammen bedeli söndermelert ıt.zımdır. (8137) 13122 

Edirne Beden Terbiyesı Bölıesi Ba:s· 
lcanlılınd3n : 
Keşi! bedeli 3l125 lira 80 kun11 olaıı E

dirne spor kulllbU binası l11§aaı Uç hatta 
mUddetle pazarlıkla milnakuaya çıkarıl-
mıştır. • 

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

2 - Talfpler keşi! varakasını, hUBUBt 
ıartname eksiltme ıartnameslnl mukavele 
projelerini ADkarada genel direktörlükte 
İstanbulda Nafıa m11dilr1Uğllnde ve Edlr
nede bölge blnıısında göreb1llrler. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 233• Ura 
44 kuruştur. 

4 - İstekliler ihale gUnU teminatları ve 
sair kanuni evraltlan ve en qatı ve bir 
defada 10 bin liralık bir bina lııint muvat
faklyetle yaptıklarına dair musaddak ve
sikalarlyle beraber komisyon rtyaaetine 
mllracaat edeceklerdir. 

(4789/2331 12831 

Harta yaptırılacak 
Ç1nd1rale Belediyesinden : 

l - Çanakkale klaabasınm meslıibı ve 
cayri meıılr.Qn 225 hektarlık aahanın hali ha· 
zır baritaılyle bunu ÇC"Yreliyen 40 hektarla 
265 hektara varan Nhaıım 1/4000 mikyulı 

ruştur. 

4 - Eksiltme 27-6-940 pe 
saat IS de Çanakkale belediye 
mfiteeekkil ekıiltme komisyoıt• 
yapılacaktır. 

5 - Ebiltmeye lıtirik ed 
lediyeler imar heyetinden iıti,
almalan ve bwıu teklif mek 
malan li.zımdır. Şartnameler 
belediyesinden ve Ankara bel 
heyeti fen ıefliiinden para-~ 
Teklif mektuplarının tayin .ı 

saat 1.f de kadar Çanakkale B 
liiine verilmesi ve yahut pott9 
stten evel &Önderilmiı bul~ 
( 4788-2833) 

Satılık apa~ 

Beyoğlunda Kuledibinde 
lesinin KUçük ve bUyük heiıd 
ranfll 7eni İlk belediye 10 d 
29,31 yeni 25, 27, 49, 51, 30, _ 
lan evelce r1 ve matbaa bal~ 
dükkinı olan Uç katlı ıs fl/J 
partıman 22970 lira muhe.ınlll 
rinden kapah ıı:ad uauliyle t 
satılacaktır. Satıs bedeli nak! 
ci tertip milbadil tasfiye vet1 

ten ödenecektir. Müzayede. il 
per,embe ıünü saat ıs de ınıl 
dürlüfünde toplanacak otan k ı 
cılacaktır. Muvakkat temin:!ı
Teklif zarflarının müzayed r 
atından bir saat eveline ka!!!,.,t 
miıyon reisliğine tevdi edıı-

( 4746/2761) '"" 

Taı ihraç ve ~ 
Bolu viliyeti Nılt• il 

1 - Düzce - Hendek yo~ 
12 + 850 ktlometreleri ar i)i" 
re mlkAp ocalt tq1 ocaktaJl _.4, 
kmlnrnk isti! edilecektir. ~ 

2 - Kapalı zart usuUyle 11 kuruı keşi! bedeli Uzertnc!C 
çıkarılan bu lg 9. 7. 940 ~iıı' 
nU saat on beşte vllı\yet o
de ih:ıle edilecektir. 

3 - Eksiltme ııırtnaıneııi• 
huaauı ve fenni vartnaıne "~ 
şif hlllAsa cetvelert Bolu .ı 
ğünden 70 kuru~ bedel ne 

4 - İstekliler ticaret ıc 
veslkalıırını mektuplanna _ .... ~ 
Muvakkat teminat 100~ 11111'"'" 
dUrlll~1.lne milrncıı.atlıırı. ı 

(5020/2968) 

Şosa in~a•1 

Bolu vilayet n:ılia miıd8' 
ı- Düzce - Akçakoea ~eti 

716 - 27 + 350 kilometre ";J' 
207 55 metre uzunluğunda 
dilccektir. 5-fl 

2- Kapalı zarf usuJi_le d•' 
kuruş keşif bedeli wer1"1. ~ 
ye çıkarılan bu intaat Q. e ~ 
de aalı günü saat on be1~il 
mi encümeninde ihale ' ,; 

3- Eksiltme şartnaıııe '
ve fenni ve hususi şartfl . 
ketif hülisası cetveller~ 
müdürlüğünden 2 lir• 1 

ile alınacaktır. ~ 
4- bteklilcr tiearet 

yet vesikalarının nıektU~; 
caklardır. Muvakkat teflll 
dır. Nafia müdür1Uğii111 

(5018/2969) 



Ort. okuluna talebe 
taıı alınıyor 

" .. k • da iSııa erı orta. okulunun her üç 
lı: ~!izdeki eyliUün birinci CÜ· 

. : 941 ders yılt için talebe 

•sttıcu 
~ •iıı:lebcnin tllrk ırkından ol • 
"hibj ve ailesinin kötü hal ve 

ı..._ olırıa Çı•oq ması ııhi muayenede 
dt ~e Yapılacak seçme sına • 
•ır len 11 Urttır. 

•e, e tahsili terkedenler, yaşmı 
llıııı~ kiiçllltmüı olanlar, kendi 
'1?ı Ceçme sınavlannda ipka 

'tır1t1ı:ı. ">'e kalanlar, yaşları, boyla
r ••lı:rı talimattaki hadlere uygun 

~lil erf okullara alınamazlar. 
~Utri er1ıı. timdi okuduldan otuı. 

lle devam etmekle beraber 
~trJi)ı:itibaren bulundukları yer • 
~11 ltıbelerinden diğer kaydil

"-~ ınüracaat yollannı öğren
tıı 1..,. &8te de kaydükabul ki . 

~ 3oıtenımuz1940 tarihine ka
l olnıatan lllzımdır. (2445) 

12448 
·~ rhaı hazITlama orta 

't. '11ıa talebe alınıyor 
>'lerı .. d 

' e Gedikli Erbaı hazırla· 
de g~ 1., II., III. sınıflarına, 

' ~t Gedikli Erbaı hazırla
~ıaı:. Anltara'da Musiki Gedik· 

iıafiııı Orta oloılunun yalnız I, 
ı 141 d ilıdeki eylQlde baıhyacak 
~ trs Yılı için talebe alına • 

~ebelerin tlirk ırkından ol· 
'-lıiOf 

1 
•e •ilesinin kötfl bal ve 

~.~ ~aması, ııhl muayenede 
r~ e Yapılacak seçme sma • 
~ilı:Ji ~ larttır. 
.. ,. •zırlama orta okullanne. a

lil Ja ı haddi: 
Orı. Sınıf Yaı 

- - l 14 : 17 
_ II 15 : 18 

,.._ nı 16 : 19 

~"""'•it olmak. 
~ltrind bo.y ve ağırlık hadleri as
'-tıııı•tı etu askeri liseler ve orta 
S llrun 71. maddesi özlerine 
qtt ıı Zltndır 

il~ • 

~ ~kuJ~n 1. smıfma istekli o
• ~'lıt on, ılJı: okulu bitirmiı ol • 
Sr, butta n. ve III. sınıflara ci· 

'°'ti\: lınıflara terfi ettiklerine 
~ •ıı veya ,ehadetname cöı-

~'-tı. ... ~b~fa istekli olursa olsun iki 
-•ıı· liden 1 terketmiı olanlar ve ~ t_' •eya askeri okufardan çı

~.~lar. 
~llıı de Gedikli Erbaı Hazırla • 
l~ Q ıtıı. ber tıç , smıfr ile Kmk • 
~flt. 'dılı:li Hazırlama orta olı:u· 
~ ...... I ~a köylü istekli, Ankara 'tii ztrlama orta okulunısn 1. 

\' ,., hevesli oehirli istekliler 

~~ ıartıan hal.z istekliler 
1ııı.. ~ ıtıba 
=...._ı.. ren bulunduklan yerin 
~iracaat ederek diier 

,.__ iJaıı ·,.le müracaat yollarım 
~ ~ 01tınur. (2446) 12449 

t. ı- t!laı çelik alınacak 
' ·~ ~ ~'ti Havı Satın Alma Ko.: 

~'ı: Çelik kapalı zarfla eJı:. 
li;M.. Olulttır. Muhammen bedeli 
~· ltp llık teminat miktan 
· tiiıı.u •Palı zarfla eksiltmesi 

t •e f lllJ.ııda •aat l 1 de hava satın 
~tlıııı ta Yapılacaktır. 

'lı.. ..... ııı..crtname her gün öileden 
~ifi~bilinde mezkdr komis-
~ . 

•• ~~tın ikinci ve Uçüncll 
~ ~if lı veaailcle birlikte ilk 
ııı.~t t lllektuplarını muayyen 
~ •eline kadar komisyona 

' "ermeleri. (2817) 12828 

a. -ı ve ampermetre 
... ı- lllacak 

' """' Sıun Alma Komi170 -

~~ eclilen fiyau 4810 lira o
l ~~. etre ile 40 ampermetre 
: ~I lı:.o~muıtur. Eksiltmesi 

:-"il ıı,. :unu saat 14 dedir. tık 
tartıı65 lcurnı olup ıartnamesi 

... l' s:: Taliplerin mua1')'ea 
(2~) AL Kııo, da bulunma -

·~ 12997 

-· ı- etüv alınacak 
·••ı@t' ~~ 1 IIıvı Satın Alma ICo-

& il rı,.a 
~~le t haddi !Ayık Jf6rtllme
~QQ tı~ '1111 .. ~!U' etUv yeniden pa
~ ~ oı~tır. Muhammen be
...: ıi ~rı~au teminat mlkdan 
•"11,Ja..~ bav a. 7. 940 çarıamba 
~~tır. ld aatın almP komlayo
ıı.::.111t ~ arı ve fenni ııartna
~ bt11t t •onra mezkQr komla
) lı:.:.:" lcatı' t &teklllerin muayyen 

-vıııı.>'oııd lllrılnat ve kanuni bel· 
LL a bulunmaları. 
~·ı 13046 
~ '~ · "eı... ft)u)c alınacak 

1 ~•tı 
Sat 

~ ııı .Alma Komi"o-

~' ~ >ı,.,,_, lllıınin -.o·ı f' • s"Qı be • ""11 ea ıyatı 160 
tıa • ~ın kilo idrofil pa -

"le. lıt \1 CUrna ıünii saat ıs 
lı~ Jı:.'111 _.1• • la tın alma Ko. da 

"1ı •• tt teırı':'cacından isteklilerin 
\ ~atı~ tlattan ile birlikte pa-

\Jııı.~"ltttıe ~ 'tnezkQr Ko. da bu • 
I'; '· <3oa.) 5 lnıruı karııhtmda 

~ la\.._. 13098 

: "·~~~011 alınacak 
L. ı Satııı 
oq~ Alma Komis70-

'" -~ aı~ talıhıin -.o·ı f' . 
'1111 ~ ~ SOQ ..... ı en ıyatı yır-

it, l' tıı~ tfi kılo Pirami.don 12 -
' nil ••at 11 de Anka-'-. ~~d..ı ~ırıa lto. da puarhk

- ~ile •~eklilerin 2100 lfn. 
bı.rlikte pazarlık cün 

ULUS -7-
ve aaatında Ankarada M.11.V. Sa. Al. Ko, 
da bulunmaları, (3085) 13099 

Fi.renk gömleii almacak 
M. il. VeHleti Satm Alma Komisyo

awıdın : 
Beherine tahmin edilen fiyaU (175) yüz 

yetmiı beı kuruı olan (17.600) on yedi bin 
altı yüz adet firenk ıömleği kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. İhalctti 11-7-940 
perşembe ıünü saat on birdir. İlk teminatı 
(2310) iki bin üç yüz on liradır. Evsaf ve 
p.rtnameai (155) yüz elli bet kuruı muka
bilinde M.M.V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği 

belıelerle ihale saatından en az bir saat e
vetine kadar komisyona teklif mektuplan· 
m vermeleri. (3089) 13100 

Portatif çadır bezi alınacak 
il. il. Velileti Sıtıa Alma Komi,yo

aundın : 
Müteahhit namı hesabına beher metre

sine tahmin edilen fiyatı (95) doksan beş 
kuruı olan (l.049,429,90) bir milyon kırk 
doku& bin dört yüz yirmi dokuz metre dok
san santim portatif çadır bezi açık eksilt
me suretiyle münakasaya konmuıtur. İha • 
lesi 12-7-940 cuma cünü saat on birdedir. 
İlk teminatı (74.771.90) yetmie dört bin 
yedi yüz yetmiı bir lira doksan kuruıtur. 
Evsaf ve ıartnamesi 49,85 kırk dokuz lira 
seksen bee kuruı mukabilinde M. M. • 
tm alma komisyonun<lan ahnabilir. t 
!erin kanunun emrettiği belgelerle ıı ... ,ı;: 
ırün ve saatında komisyonda hazır bulun • 
maalrı. (3090) 13101 

Elektrik tesisatı 
M. il. Velılleti Satın Alma Komısyo-

aundıa : 
Keıif bedeli 31084 lira 87 kuruş olan An

kara dikimevi elektrik tesisatı kapah zarf
la eksiltmeye konmuetur. Eksiltmesi: 
10-7-940 çartamba rünü saat 11 dedir. İlk 
teminatı: 2331 lira 37. kuruı olup prtna -
meal 156 kuruıa komisyondan alınır. Talip
lerin ihale Hatmdan bir saat e9eline kadar 
zarflarmı M. M. V. Sa, Al, Ko, na verme-
leri. (311&) 13107 

Elektrik tesisatı 
IComisyo-

aundın : 
Kq.if bedeli 3.2.712 lira 25 kuruı olan 

Kayseri dikim evi elektrik tesisatı: kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuıtur. Eksiltmesi 
10-7-940 çarşamba ıtini1 saat 10,5 dadır. İlk 
teminatı: 2453 lira 47 kuruı olup ıartname
si 164 kuru .. komisyondan almn-. Taliple
rin ihale aaatından bir saat eveline kadar 
zarflarını M. M. V. Sa. Al. Ko, Rs, verme-
leri, (3117) 13108 

Elektrik ölçü aletleri alınacak 

111. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko
misyonundan: 

l - 6 kalem elektrik ölçü ~etleri pa
zarlıkla sa.tın alınacaktır. Muhammen bede 
il (17001 lira olup katı teminat mikdarı 
255 liradır. Pazarlığı 2. 7. 940 salı günU 
aaat 10 da hava sa.un alma komisyonun
da yapılacaktır. İdari ve fenni şartname i
le liste her gün ö#lcden sonra komisyon
da görülebilir. isteklilerin muayyen gUn 
ve saatte katı teminat ve kanuni belgele
riyle komisyonda bulunmaları. 

(3062) 13094 

500 güdeTi alınacak 

M. 111. VeJcaleti Hava Satın Alma Ko
misyonundan: 

l - 500 adet benzin süzmeğe mahaus 
güderi pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 13000) lira olup katt temi
nat mlkdan (4501 liradır. Pazarlığı 1. 7. 
940 pazarte.ııi gUııü saat 10 da hava sa.tın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdart ve 
fenni şartname her giin öğleden sonra ko
misyonda görUleblllr. İsteklilerin muay
yen glln ve aaatte kanuni belge ve katl te
mlnatlarlyle komisyonda bulunmalan. 

(3063) 13095 

2 depo ya~tınlacak 

M. M. Vdileti Havı Satın Alma Ko
misyonundan: 

ı - İki depo kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 39.991,68 
"ra olup ilk teminat mlkdarı (3000) llra
lır. Kl\pah ?.arfla ekslltm<'al 8. 7. 940 .ıın.at 
ı 1 de h'.1.VI\ satın alma komisyonunda ya -
pılacaklır. İdarl şartname ve keşif eyrakı 
her giln öğleden sonra 2 lira mukabillndr. 
mezkfır komll!ynndan alınablllr. İstckllle
rln ilk teminat ve tekl'f mcktuplannı mu
ayyen aaattı>n bir aRAt Pvelln" kadar ko -
misyona mal".buz mukabili vermelrrl. 

(3082) 13097 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Kumaş alınacak 
'/JI. 111. V. Deniı Levazım Satın Alma 

Komisyonundan: 

1 - Tahrnin edilen b"d"ll 1400001 lira 
ol!ın ı 20000) rrıetr" erat yazlık ve le lı~ı
lık kumaşın. 28 haziran 940 cuma gUnU 
sal\t ıı d"' pazarlıkla ekslltmı>sl yapıla
calctır. 

2 - İlk teminatı 130001 lira olup şart. 
nanıPsl her g!ln komisyondan (1501 kuruş 
bftrtr.1 mukabilinde alınabilir. 

3 - 1stPld\1Prln 2490 sayılı kanunda ya. 
zıh ve11alkle birlikte Kuımpqada bulunan 
komisyonda bPlll gttn ve aaatte hazır bu-
lunmaları. ( 1120~/3127) 131111 

• A. LEVAZIM AMlRLICI 

Toz şeker alınacak 
Elektrik teeisatı 

il. il. Y1tHl«i Sıtm Alma 
Anl:arı Levazım Amirlili Sıtin 

Komiqo- Komisyonundan : 
Alma 

nundan: 
Keıif bedeli 25.572 lira 32 kuruı olan 

Konya dikim evi elektrik tesisatı kapalı 
urfla eksiltmeye konmuıtur. Eksiltmesi: 
11-7-940 pertembe günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı: 191 lira 80 kuruı olup ıartname
si 128 kurup kamisyondan alınır. Taliple
rin muayyen vakitten bir saat eveline ka • 
dar nrflarını M. M. V. SL Al, Ko, na ver-
meleri. (3118) 13109 

Jlri pavyon intuı 
il. il. V elileti Sıtm Alma 1Comiayo

nımd111 : 
Ketif bedeli 26.323 lira 44 kurut olan iki 

pavyon kapalı zarfla eksiltmeye konmuı -
tur. Eksiltmesi: 11-7-940 peqembe cünü 
saat 11 dedir. tık teminatı: 1974 lira 40 
Iı:unıt olup ıartnamesil lll2 kuruta komis· 
yon.dan alınır. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat cveline kadar zarflarını M. M. V. Sa. 
Al. Ko, na vermeleri, (3120) 13110 

Odun, kömür ve uire almacak 
/11. il. Vıtlılleti Satın Alma Komisyo

nımd•n: 
Hepsine tahmin edilen f~tı: 1168 lira 

45 lnınıı olan 50 ton lavamarin kömürü, 3 
ton gürem odunu, 250 kilo m&kine yaiı, 50 
kilo potas, 50 kilo llatllptl, 35 kilo cu ya -
iı açık eksiltmeye konmuetur. Ekıiltmeai: 
11-7-940 çartamba cilnCl saat 11 dedir. İlk 
teminatı: 87 lira 67 kuruı olup 11rt1Jaıneai 
komisyonda rörü!Ur. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V. Sı, Al, Ko, da bulunma-
ları, (3122) 13111 

M. M. V. Hava Müıtetarlıiı 

Elbise diktirilecek 
•· il. Vtlileti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - 3.000 talum elbJH pazarlıkla lmA.l 

ettirilecektir. Muhammen bedeli 3600 lira 
olup katı teminat mlkdan MO liradır. Pa
urhtı 2. 7. 940 sa.lı .rUnU saat 11 de hava 
satın alma komJayonunda yapılacaktır. 1-
dart ııartname ve numunesi her gün öğle
den aonra komisyonda ırörülebtllr. İstekli
lerin mua.yyen gün ye aaatte kail teminat
' ı kanuni belgeleriyle birlikte komJayon
da bulunmalan. (30158) 13091 

Çaınatır diktirilecek 
•· 111. Vdileti Havı Satın Alma Ko

misyopndın: 
1 - 20.000- çamqır pazarlıkla dlktlrlle

cekttr. lıluhamınen bedeli 3.000 llra olup 
katt temtnat mlkdan 450 ıtradır. Pazarlığı 
1. 7. 9'° pazarteal günU saat 11 de hava 
satın alma komlayonunda yapılacıı.kbr. 
İdari oartname ve nUmunul her .rUn öğ
leden sonra komisyonda .rörUlebillr. tstek
lllerln muayyen .rUn ve saatte katı temi • 
nat ve kanuni bel.releriyle komisyonda bu-
lunmaları. (8059) 13092 

Yazlık elbiaelik alınacak 
il. il. Vtlfleti Hav• Satın Alma ICo

miayonandın: 
1 - eo.ooo metre yaalık elb!Mllk ku

mat pazarlıkla satın alınacaktır. :Muham
men bedeli 48.000 Ura olup kati teminat 
mlkdan 7200 liradır. Pazarhl1 '· 1. 940 
pereembe günU saat 11 de bava Mtın alma 
komlayonunda yapılacaktır. tdart ıartna • 
me evsaf ve nUmunesl her .rUn öğleden 
.Onra komisyondu 240 k1lnıf mukabilinde 
aluaablllr. hte1cltıertıı muana Klbl ve•· 
atte kati temln&t n kanuni betırelerlyle 
birlikte komisyonda bulumnalan. 

(3080) 18098 

1 - 120 ton toz ıekerin kapalı zarfla 
eksiltmesi 26-6-940 saat 15 de Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4:;500 lira ilkte· 
minatı 3420 liradır. Şartnamesi 228 knruı 
mukabilinde komisyon.dan ahnır. İçinde ka
nuni ve ticaret odası vesikası ds bulunan 
teklif mektupları .aat 14 de kadar kabul o-
lunur. (2701) 12740 

Un nakliyatı 
Ankara Le-Yazım Amirlili Satın Alma 

Ko.: 
1 - Ankaradan Boluya nakledilecek 500 

ton un kapalı zarfla eksiltmesi 29. 6. 940 
saat 11 de Ankara levazım Amirliği aatm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher ton kUo
metreai 10 kuru,tan 11.000 lira ilk temlna· 
tı 825 liradır. Şartnamesi komisyonda cö
rllllir. İçinde kanuni ve bu iılerle uiraıtı
tma dair vesikalar da bulunan teklif mek
tuplarınm saat 10 a kadar komisyona ve-
rllmeal. (2870) 12867 

ÇadD' tamiri 

Ankara Levazım Amir/il Satın Alma 
Komisyonundan: 

l - 4' adet mahruti çadır tamlr ettlrl· 
ıecektlr. Pazarlıkla eksiltmesi 26. 6. 940 
saat 14 te Ankara Lv. A.mlrllğl satın alma 
komisyonunda )'apılacaktır. 

2 - Çadırlan görmek latiyenlerln Ce -
beet kimya taburuna pazl\l'hk lçln komis-
yona mUracaatlan. (3130) 13117 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Müvezzi ve hat bakıc.ııı aranıyor 
P. r. r. Umumi llüdürlülüaden: 
İdaremize mUaabıı.ka ile müvezzi ve hat 

bakıcısı alınacaktır. 
lılu.abakalara lıtırAk için aranacak ve

alkalann nevi ve mahiyeti vllA.yet P. T.T. 
merkez mUdUrlUklerlnden öğrentllr. 

İmtihanlara vtIA.yet merkezlerinde 10 
temmuz 940 çartamba ~Unu aaat 9 da b&l
lanacaktu. 

Taliplerin evrakl mUabltelerini tamam
layıp vUA.yet P. T. T. mUdUrlUklerine mll
racaatla tıtm ve adreslerini kaydettirme-
leri lUzumu UAn olunur. (2803) 12806 

Memur alınacak 

P. T. T. Uumumi Müdürlüğünden 

idaremize yüksek, lise ve orta o • 
kul mezunlarından müsabake ile me

mur alınac;aktır. 
Bu müsabakaya ittirak için arana

cak vesikaların nevi ve mahiydi her 
velayetin P. T. T. Merkez Müdür -
!ilklerinden CSğrenilir. 

imtihanlara vilayet merkezlerin -
de, orta okul mezunları için 3 tem
muz 940 çarşamba, lise mezunları için 
S temmuz 940 cuma ve Yüksek okul 
mezunları için 8 temmuz 940 pazarte
si günleri saat 9 da batlanacaktır. 

Talilerin evrakı müsbitelerini ta· 
mamlayıp vilayet P. T. T Müdürlük
lerine müracaatla iıim ve adresle -
rlni kaydettirmeleri lUzumu ilin olu· 
nur. (3147) 13126 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Matbaacılara 
Sıbat ve içtimai Muavenet Velciletin

den: 
ı - Muktazi kiiıdı ve kaplık kiğıdı Ve

kalete ait olmak üzere 1940 mali yılı için
de beher sayısı (8 - 12) rcrma hes>.h;y!e 
((101, 102, 103, 104, 105, 106,) sayılı sıhiye 
mecmualarının tabı iıi açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Bu mecmuaların muhammen baskı 
bedeli klişeleriyle birlikte (2.000) lira ve 
muvakkat teminat miktarı da (150) lira
dır. 

3 - İhale 217/1940 sah gilnil saat ıs de 
vek&lette müteşekkil hususi komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Şartname her gün komisyonda gö
rülebilir. 

5 - Nakit olarnk teminat vermek isti· 
Yenlerin daha eve! müracaat ederek parayı 
vezneye yatırmal2n ve makbuzunu komi~· 
Yona tevdi eylemeleri lizımdır. 

(2834) 12882 

iKTiSAT VEKALETi 

Bir daktilo alınacak 
lktısat Vekaletinden : 

Maadin Umum müdürlüğünde mün
hal bulunan 65 lira ücretli daktilolu· 
ğa müsabaka ile münasibi alınacaktır. 

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

DAHiLiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Dahiliye VekaJetindcn : 
Vekalet makam otomobili için açık 

eksiltme ile 5000 litre benzin alına
caktır. Muhammen bedeli litresi 25 
kuruş ht'sabiyle bin iki yüz elli lira
dır. Muvakkat teminat miktarı 93 li
ra 75 kuruştur. 

Alınacak benzinin evsafı eksiltme 
şartnamesinde yazılıdır. Eksiltme 
27. 6. 940 perşembe günü sı:ıat ıs de 
vekalet binasında toplanacak. ~atın 
alma komisyonunda yapılacaktır . l!i· 

teı··ilerin eksiltmeye girebilmek ıç• 

2490 sayılı kanunda yazılı şeraiti haıı 
ve vesikaları hamil bulunmalan la· 
zımdır. İstekliler şartnameleri para
sız olarak her gün vekalet levazım 
müdürlüğünden alabilirler. 

(2783) 12780 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Matbaacılara 

GümriJlı ve inhisarlar Vekaletin-
den: 

ı - 20 forma tahmin edilen güm
rük tarife repertuvarının vekaletten 
verilecek nümuneye uygun olmak ve 
en çok 25. 5. 941 gününde teslim edil
mek prtiyle Ankarada bastırılması 

açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - İtin tahmin edilen bedeli 1360 

lira olup muvakkat teminatı 102 lira· 
dır. Açık eksiltme 26. 6. 940 çarşam
ba günü saat 15 de Ankarada Güm
rük ve·tnhisarlar Vekaletinde kurulu 
satın alma komisyonunda yapılacağın 
dan kanuni vasıfları haiz isteklilerin 
vekalet veznesine yatıracakları temi
natlarına ait makbuzlarla birlikte bel
li gün ve saatte komisyona müracaat
ları. 

3 - Bu ite ait örnek ve prtname
ler her gün vekllet levazım müdürlil
ğünde görülebilir. (2757) 127157 

Benzin alınacak 
Anları lnbisırlır Bı:şmüdUrlülünden : 
Kamyonlanmı& için 100 teneke benzin 

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

Muhammen bedeli bir tenekesi 455 ku -
n1I hesabiyle 455 lira muvakkat teminat 34 
lira 12 kuruştur. İsteklilerin tayin edilen 
cün ve saatte baımii.dürlüğümlizde topla -
nacak komisyona mliracaatları, (2961) 

12966 

ASKERi FABRiKALAR 

Müteahhit nam ve hesabına 
118673 kilo elektrolit bakIT 

alınacak 
Askeri Fabrilalar Umum llüdürlüğü 

/Jlerlı.ez Satın Alma Komis7onundu : 

Tahmin edilen bedeli (83071,10) lira o -
lan 118673 kilo elektrolit bakır müteahhit 
nam ve hesabına Askeri fabrikalar umum 
mlidürlüğü m~kez satın alma komisyonun
ca 1-8-940 perşembe ırünfl saat 14 te kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 
16 kuruı mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 5403 li
ra 56 kuruıu havi teklif mektuplarını meı -
kQr ıünde saat 13 e kadar komisyona nr • 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka.. 
nunuıı 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko • 
ınısyoncu olmadıklarına ve bu iıle ali.kadar 
üccardan olduklarına dair ticaret odası ve
ıikaaiyle mezldlr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2894) 12943 

1 adet buhar kazanı ile 1 

adet Turbo - GeneratiSr alınacak 
Aslerl Tıbrilalır Umum llildUrlillU 

111 ~rln Satın Alma IComiqonandan : 

teklif mektuplarını mezkftr rflnde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve kendile -
rinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesailı:le komisyoncu olma
dıklarına ve bu iıle allkadar tüccardan ol
duklanna dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkdr gün ve saatte komisyona müraca -
atlan. (2931) 12946 

20().00() metre torbilık bez 
alınacak 

Asleri Fıbrilr.alar Umum Müdürlüğü 
Mrrk.ez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (80.000) lira olan 
200000 metre torbalık bez askert fabrika· 
lar umum mUdUrlllğil merkez satırı alma 
komlsyonıınrıi 8. 7. 1940 pazartesi günü 
saat 15 te kap'llı zarfla ihale edlleqktlr. 
Şartname (4 ı lira mukabilinde komfııyon
dan verilir. Tallplrrln muvakkat temlnat 
olan (l'i250l lirayı havi teklif mektuphuum 
mezkQr gllnde saRt 14 e kadar ltamlsyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve a. maddelP.rlndckl vesalkle 
komlsyon<'u olmadı1clanna ve bu l§le aıA.. 
kadar tllccardan olduklarına dair ticaret 
odaaı Yeslkaslyle mezkClr glln ve saatte 
komi ey ona mUracaallan. ı 2005) 1::023 

50 Ton % 99,5 .afiyette parça 
halinde kükü.rt almacak 

Askeri Fabrikalar 'umum MUdürlliğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ll2.900) lira olan 
yukarda yazılı 50 ton kükürt A&kerl fahri· 
kalar umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 8-7-940 pazartesi günü saat 
11 de kapalı zarfla ih:le edilecektir. Şar.t· 
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 967 lira 
(50) kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 10 a kadar komisyona ver
meleri ve kendileTinin de 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesııi-kle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduelırına dair ticaret odası ve. 
sibsiyle mez.kQr gün ve saatte komisyona 
müracaathrı. (3102) 13068 

6 Ton tutkal alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Mc·kez Sıtm Alma Komisyonundaa: 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan 6 

ton tutkal Askeri fabrikalar -umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyommca 
9-7-1940 salı günli saat 14 te kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola -
ralc komisyondan verilir. Talipl~rin mu • 
rnlrk~t teminat olan (337) lira (50) kuruş 
"e 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıklan · 
na ve bu işle alakadar tüccardan oldukla -
rına dair t;raret odası veıikasiyle nezkQr 
gün ve sa~t·e komisyona müracaatları. 
(3103) 13069 

600 - 1000 tem yerli Lintera 
pamuğu alınacak 

Asleri Fabrikalar Umum /Jlüdürlülil 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 128()000) Ura 
600 - 1000 ton yerli llntenı pamuğu aske
ri fabrikalar umum müdürlUğU merkez sa
tın atma komlSYonunca. 11. 7. lD40 per,em
be gtlnll saat 15 le kapalı :ıa.rtla 'ihale edi
lecektir. Şartname (14) lira mulmblllnde 
komisyondan verJijr. Taliplerin muvakkat 
teminat ofan (14 950) llratı havi telı:lff 
mektuplarını me2k0r ,;tinde 11&&t 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numıırah kanunun 2 ve 3. maddele
r!ndı-kl VM3.lkle komisyoncu olmadıkları
na ve bu itle alllkadar tüccardan olduk
larına dair ticaret odası veslkaslyle mez
kQr g{ln ve saatte komisyona mUracutlan. 

(3030) 13089 

20 ton F erre krom alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum llüdürlillil 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (200.000) lira 

olan 20 ton ferre krom askert fabrikalar 
umum müdUrlütU merkez 1&lıD alma ko • 
mteyonunca 12. 8. 1940 pazartesi gUnU sa
at ı~ te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (10) lira mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (11250) lirayı havt teklif mektuplan
nı mez~r _.nııde aaat U e kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 M· 
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
tkle komlllyoncu olmadıklarına ve bu lıle 
alil.kadar tüccardan olduklarına dair tica
ret odası veslkaslyle mezkClr glln ve saat-
te komisyona mllracaıılları. (3045) 

13090 
30 ton arap sabunu hakkında 
Asleri Fabrikalar Umum Müdürlillü 

/Jlnkez Sıttın Alma Komisyonuıtdan: 
6 7. 940 cuma gtlnll ııut 15 te kapalı 

zarfla. ihale edileceği 19 ve 21 haziran 940 
tarihlerinde llA.n edilen 30 ton arap sabu· 
nunun 45 tona lbl!\A' edilerek yeniden ilA· 
na v~rllecctfnden mezkQr günlerde çıkan 
llA.nlar hüktımsttzdtır. (3HS) 1312~ 

iCRA VE iFLAS 

Ankara icra Daire.i Gayri 
Menkul Satıt Memurluğundan : 

·------.l 
müfrez tarla aşağıda yazılı prtlar dahil• 
de açık arttırma ile satışa çıkanlmııtır. 

EVSAF 
Halen boz tarla halindedir. 360 lira kıy. 

met takdir edilmiştir. 
SATIŞ ŞARTLARI 

• l - Satı§ peşin para ile olmak üzere 
29-7-940 pazartesi ıwıil saat 10 dan 12 ye 
kadar icra dairesi gayri menkul satış me • 
murluiunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilen muhammea 
kıymetin yuzde 7,5 nisbetinde pey aJcçesl 
veya milli bir bankanın teminat mektubu i
le kanunen teminat olarak kabul edilen ha 
zine tahvilleri getireceklerdir. 

3 - Satış günü arttınna bedeli takdir e
dilen kıymetin yüzde 75 ini bulduktan ve 
üç defa nida ettirildikten sonra mezkUr (Ü

nün 1'2 inci saatmde en çok artt1Ta:ı tali 
bine ihale olunacaktır. 

4 - İşbu tarihteki arttırmada teklif 
edilen bedel muhammen kıymetin yüzde 
yetmiı beşini bulmadığı takdirde 13-8-940 
sah günü saat 10 dan 12 ye kadar yapıla 
cak ikinci arttırmada keza muhammen k~ 
metin yiUde yetmiı betini bulmak prtiyle 
en çok arttıran talrbine ihale olunacak .. 
bu nisbeti bulmadığı takdirde 2280 aayllt 
kanun ahklmma tevfikıın borç beş sene 
milddetle tecile tibi tutulacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda ihale 
bedeli ihaleyi müteakip verilmediği takdir 
de üzerine ihale edilenin talebi üzerine iha 
le tarihinden itibaren bedeli ihaleyi teslim 
vezne eylemesi için yedi gün kadar mehi 
verilebilecektir. İşbu miıddet zarfmda iha 
le bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozu 
lacak ve bu talipten evet en yuksek teklif 
te bulunan talibe teklifi veçbile alm1 a ra 
zı olup olmadığı sorulduktan sonra teklif 
veçhile almağa razı ise ihale farkı birınc 
talipten tahsil edilmek üzere bu tal:be iha
le edilecektir. Teklifi veçhile almaıa ran 
olmazsa gayri menkul yeniden on bet ıun.o 
lük ikinci arttırmaya çıkarılacak ve en çok 
arttıran talibine ibate edilec:elı:tir. Bu ikin 
c:i iha:te bedeli birinciıindea noban olursa 
farkı ilk miııteriden tahail olwıacaktır. 

6 - Her iki arttırmada da pyri men 
kul talibine ihale edildikte tapu haf"cı mue
teriye ve ihale tarihine kadar milteTakim 
verıri ve dellaliye resmi satıı bedelinden ö
denecektir. 

7 - Bu pyri menkul için ahar tarafın 
dan kadastro mahkemesine açılm11 tapunun 
iptaline dair bir dlva mevcuttur. 

8 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alika
darlann bu gayri menkul üzerindeki hakla 
rını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddia.lannı evraln milsbiteleriyle 20 ciın i 
çinde dairemize bildirmeleri lbımdır. Ak 
si halde hakları tapu sicilli ile sabit olma 
dıkça satıı bedelinin pa.ylaotırılmasındaa 

hariç tutulacaklardır. 
9 - Arttırmaya iştirlık edecekler 15-7 

940 tanninden itibaren 939/33 nmnarah dott
yamuda dairemizde herkese aç* bulundu. 
nalan eartınamesini okuyabilecekleri ilin 
olunur. 

Zonrutdak sulh hllı:imi oflu yanında Fe
hime ve İmalitı Harbiye Fiıekhanesinde 
Ahmede: 

Yukarda utışı m.n edilen pyri menkul
de hissedar bulunmakhfmız ve ikametıl 
luaızıa da meçhul buJuıunaı huebiyle ·~ 
nı zamanda sizlere de tebliğ yerine ıeçmeık 
üzere ilin olunur. 2510 

D. DENIZYOLLARI 

Hurda aatıtı 
Devlet Denizyolları lfletme Umum 

MUdürlüğünden : 
Kapalı zarf usuliyle satılacağı ga

zetelerle ilan olunan Fabrika Havuz
lar ve İstinye dok sahalarındaki mü
terakim hurdalara talip çıkmadığın
dan 11 temmuz 940 perşembe günü sa
at 15 de pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üze
re alım satım komisyonuna müracaat
ları. (5224/3128) 13115 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Muhtelif inpat 
D. D. Yolları satın alma ko. 

Muhammen bedeli 21656 lira olan 
Alpullu ve Çerekezköydc birer su 
hazine ve su kulesi ile ponpacı binası 
intuı iti kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye çıkarılmıştır. Münakasa 10.7.940 
çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 
9 İşletme binasında A. E. komisyonu 
tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 
teminat ve knuni vesaiki ihtiva ede-

ipotek olup satıllllauna lranr veril-,ı Ce- cek, kapalı zarflarını aynı gün saat 
beci'de ıarkan yol, ıhnalen Süleyman Feh- 10 a kadar komisyona ver:neleri li • 
mi, garben Muslubaba, ceauben Şaban ile zımdır. Şartnameler 108 kuruş muka
çevrili 240 metre murabbaı mikdarındaki ı bilinde Sirkeci veznesinden temin e-
---------------- dilir. (5103 13068) 13096 . . 

Balast münakasası 
D~let Demir-yolları Y~inci l:şletme lflüdürlülünden: 
1 - Aıaı;ıda cln.ıı, mlkdar, muhammen bedel, muval<kat teminat, müddet ve ma

halleriyle eksiltme gtlıı ve saaUerinl göat erir cetvel halindeki be3 mıntaka balutı • 
nın; ocaldardan ı:ıkacak tatlann kırılması suretiyle ihzar ve temini. kapalı zarf u
aullyle ayn ayn eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Tallplerlıı cetvelde gösterilen eks Utme saatinden bir aaat evel teklif mek
tuplarını ve muvakkat teminat olarak na kit veya banka mektuplannı kapalı ve 
mUhUrlU zarfla 1tletme komisyon retsltğl ne mUrac'.latla tevdi etmlt wmaıan ve ya
hut poata ne en ~ eksiltme aaaUnden bir saat eveı gönderllmlı olmaları lıllımdır. 

3 - Taliplerin ıartname ve mukavele projelerini ııılctme komisyonundan p~ 
sız alabilecekleri bildirilir. 3006) 1soıo 

Ocak yeri 

'"' Klm. 

Çöğtirler Döter 
90.95 
Çay - tabaklı 
227 
Kadınbu Saray
önü 359 
Bosdat ati 

j 
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::il 

6000 

12000 

eooo 
eooo 

ı:ı ., 

,J~ 
E= ~ cıi~ 
::ıı .8 ~ 

125 7500 

135 16200 

126 '1080 
'120 7JOO 

... ~ .. 
~ .... .. 
>!~ -3 Ekalltme ctlJı ve ..au 

'O 
:ı s ..ı ::ı 

::ıı~..-ı ;:ıı 

562,50 9 9. 7. 940 aaat: 9 da 

1215 9 9. 7. 940 saat: 10 da 

562,50 9 9. 7. 940 saat: u t.e 
MO • ıo. 7. 940 uat: 9 da 

Şartnamesinde deiitiklik yapılan ve tah
min edilen bedeli (lı.400) lira olan 1 adet 
buhar kazanı ile 1 adet Turba • Generatör 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü mer· 
kez satın alma komisyonunca 3.7.1940 çar-
18mba rflnli saat 15 de lrapab nrfta ihale 
edilecektir. Şartnaoıe J llr:ı 62 Jnmq mu -
kabntnde komisyondan verilir. Taliplerin Alyon Balmalımut 

olan 2430 lir&71 havı 400 • '°1 muvakkat temınat 10000 120 12000 900 9 10. 7. 940 saat: 10 da 
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Ambar inşaatı 
Toprak .mahsülleri ofisinden : 
1.) Kayseri istasyonunda yapılacak an bar ve idare bina

sile buna müteferri itler götürü olarak kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye Konulmuştur. Ketif bedeli 41615.05 liradır. 

2.) Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

J.) Eksiltme 1. 7. 1940 tarihinde ıaat 15 de Ankara.da 
Ofis binasında yapılacaktır. 

teklif mektuplarını havi zarflar makbuz mukabilinde O
fisin Muhaberat servisine teslim edilecektir. 

4.) Muvakkat teminat rnikdarı 3121.13 liradır. 
S.) İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye Jt'İrebil -

mek için ihale tarihinden nihayet iki 'gün evel Ofisten ala-
cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. (3031) 13019 

..1 ı ııııı•ıııııııııııı•ı ı ııı ı ıııı ı ıı ı ıııııı ıı ı ıııııııııııı ı ırııııııı ıı ı ı ıııı ı ı ı ı ııı~ 

- -- -
§ Memur alınacak ~ - -- -- -- -~ Belediye Reisliğinden : : 
- -S Belediye lktısat işleri Müdürlüğünde münhal bulunan bi- : 
E ri (85) lira ücretli katipliğe ve diğeri (75) lira iicretli dakti- E 
E loluğa memurin kanununa tevfikan iki memur l\lınacakhr. E 
S Ki.tipliğe alınacak memurun lise ve daktiloluğa alınacak E 
i memurun da en az orta okul mezunu olmaları şıuttır. E 
5 Arzu edenlerin 9. 7. 940 tarihine müıadif ıalt günü yapıla- E 
5 cak olan müsabaka İmtihanına girebilmeleri icin istida, iki : 
E kıta fotograf ve evrakı müıbiteleriyle birlikte 8. 7.940 günü : 
E aktaınına kadar mezkur müdürlüğe müracaat ~tmeleri lüzu- E 
E mu ilin olunur. (3124) 13113 : -.,ııııııııııııııııııııııııııııı ıı ıııııııııııı ııı ıııı ııı ı ıı ııııı ı ı ıı ı ıı ııııııı ı ıı ı ır 

Temizlik malzemesi a l ınacak 
Ankara Elektrik T. A. Şirketin den : 

50 Damacana Tuzruhu takribi ve safi kiloıu 3250 
500 Kilo Beyaz taranmış üııtüpü 
800 Kilo Arap sabunu 
100 Adet İyi cins hasır süpürge 

50 Kilo Soda 
10 Kilo Kaol 250 ıer gramlık kutularda 
Yukarıda yazılı temizlik malzemesine ihtiyaç vardır. Taliplerin 

8 temmuz 1940 pazartesi günü saat 15 e kadar teklif mektuplarını tir-
ketimize tevdi etmeleri ilan olunur. 2498 

,:! 1111 1 11111 1 111 1 1 1 11111 11111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -~ Memurlar ev kooperatifi ortaklarına ; - -- -- -: 15. 6. 940 tarihinde toplanan umumi heyet karariyle kısmen iadesine : - -: başlanılmıı olan ortak mevduatına ait çeklerini henüz almıyan ortak- : - -: tarın ellerindeki banka makbuzulariyle beraber aşağıda yazılı günlerde : - -: Ankara Hakevinde Kooperatif idare mecliıine phıen müracaat eyle- : - -: meleri rica olunur. : - -E 2'5. t5. 1940 çarıamba günü ıaat 18 den itibaren E 
: 27. 6. 1940 perıcmbe günü saat 18 den itibaren E 
: 28. 6. 1940 cuma günü saat 18 den itibaren 5 - -: ~OT: : - -5 1 - Dııarıda bulunan ortaklar phıslarına ait mevduatı almak için : 
: noterden tasdikli bir vekaletname ile Ankarada bulunan bir zatı tev- : - -: kil edebilirler. : - -: 2 - Devren ortaklık hissesi almı• bulunan kimselere tevdiatlarının : - ~ -E iadesi ancak noterden tasdikli temliknameler mukabilinde yapılabilir. 5 
5 Adres : Memurlar Ev Kooperatifi Posta Kutusu No. 404 Ankttra. : - -.,ı ı ıı ıı ı ı ı ı ıııı ııı ıı ı ıııı ı ııııııııı ı ııııııı ı ıııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııır" 

11111111111111111111. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -E Sağlığının kıymetini bilen Bayanların seve seve kullanacağı en· : 
E birinci adet bezleridir. Mikrobsuz, ufak, yumuıaktır. En ince elbi- = - -E seler altında belli olmaz. Her eczanede ve büyük mağazalarda Femil : 
5 ve Bağı bulunur. 6171 : 

':iı ı ııııı ı ııı ıı ıı ıı ııı ııı ıı ıı ı ııı ııı ı ı ı ı ı ıııııııı ııı ı ıı ıııııııııııııııııı ı ıııı ı ııı~ 

ANKARA V AL1LlCl 

Kazma. kürek ve sap alınacak 
Anlı:ara Valiliğinden: 

Nafıa tamiratı miltemndlye işlerinde 
kullanılacak olan kazma°. klirt>k ve çekiç 
sapı mübayna işi ı. 7. 1940 pnzarte51 gU
nU 11aat 15 buçukta vllAyet dalmt encUmc
nlnde ihalesi yapılmak üzere açık eksilt
meye konulnı11şt11r. 

Keıılf bedeli (820> lira muvakkat temi
natı (61) lira 50 kunıgtur. 

tstcklilt!rln teminat mektup veya mak
buzla ticaret odası vcslkaslyle birlikte sö
zU geçen gtin ve saatte daimi encümene 
~lmelerl. 

Buna alt keolf ve ııartnameyl her gUn 
nafıa mUdUrlUğiinde görebilecekleri 

(2927) 12918 

Köprü tamiri 
Ankara Valiliğinden : 
Seyliptan hasara uğrıyan Ankara • İs -

tanbul yolunun 126 + 179 inci kilometre· 
sindeki Çayırhan köprüsünün tamir işi 

8-7-1940 pazartesi günü saat on beş buçuk
ta daimi encümende ih:ı.lcsi yapılmak üze
re ac;ık eksiltmeye çıkarılmıştır 

Keşir bedeli (6787) lira (74) kuruş mu
vakkat teminatı (508) lira {98) kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup veya ma.k • 
buziylc ticaret odası vesikası ve eksiltme
nin yapılacağı giındcn en az (8) gün evci 
vilayet makamına mı.iracaat e<lerek alaca.k
lan ehliyet vcsikalariyle birlikte yukarda 
sôzii geçen giın ,,.c santte daimi mcümcnc 
gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün 
nafıa müdürlüğünde ıtörcbilcceklcri. (2997) 

12995 

Elbise ve tulum alınacak 

Ankara Valiliğinden : 
Vilayet damızlık aygır deposunda 

seyisler için tutarı 2i0 lira olan 5 ta
kım elbise ile 20 adet tulum yaptırı
lacağından isteklilerin ihale günü O· 

lan 1. 7. 940 pazartesi günü saat on 
beşte vilayet daimi encümeninde bu
lunmaları ve şartnameyi görmek ü
zere viHiyet veteriner müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

(3123) 13112 

Pötürge Sulh Hukuk Mahke
a.cımciea : 

Pcitürgcnin ağalar mahallesinden 
Hacı Ömer kızı Güllü vekili Ruhi A
tila tarafından aynı yerden Hüseyin 
oğlu İsmail Elmas ve İbrahim Elmas 
eleyhlerine açmış olduğu taksim dava
sının yapılan mahkemede hissedar ol 
duğu anlaşılan aslen Pötürgenin ağa
lar mahallesinden olup halen nerede 
olduğu meçhul bulunan Hacı Ömer 
Mustafa karısı Makbuleye ilanen teb
liğat ifasına karar verilmiş duruşma 
27.6.940 gününe muallak olup o gün 
gelmezse mahkemeye gıyaben bakıla-
cağı ilan olunur. (3110) 13102 

ZAYlLER 

Zayi - 1330 senesinde Amasya rüştiye 
mektebinden aldığım tasdiknamemi hare -
kltı mllliye esnasında kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı ilin 
olunur. 

Amasya Kurşunlu mahallesinden Ah· 
met oğlu Fehmi Yazgan 2503 

Zayi - Beyşehri nüfus idaresinden aldı
ğım nüfus tezkeremle, aynı ıehir askerlik 
şubesinden aldığım terhis tezkeremi kay • 
bcttim. Yenilerini alacağımdan eskilerinin 
hükmli olmadığı ilan olunur. 

Mehmet oğlu Durmuş Tarım 317 
2497 

Zayi - Rize Pazar askerlik ııubesine 
mensup olup Ankara askeri merkez hastane 
heyeti sıhiyesindcn aldığım sakat raporum
la nüfus tezkeremi kaybettim. Yenilerini •· 
lacaiımdan eskilerinin hükmü yoktur . 

Miidafaai hukllık caddesi Yetil Bur -
sa fırmında Hamdi oğlu Abdülme -
cit Ferah 328 2502 

Zayi - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası tasarruf sandığı cüzdanımı zayi 
eyledim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığı illn olunur. N. Öymen 

2509 

Zayi - 1076 numaralı kanun hükümleri
ne ııöre 30.4.935 tarihinde 3. Kor. nakliye 
taburundan aldığım terhis tezkeremi zayi 
ettim. Yeniıini alacaiımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Klınil Hazinedar, Etibank mühen-
diılerinden. 2506 

346 adet göçmen · evi yaptırılacak 
Diyarbakır Vilayetinden : 

Kazası Köyü Ev adedi Tip Keıif bedeli % 7,5 teminatıİhale tarihi Gilnü Saat 
Merkez Şamami 110 9 77960.30 5848 3. 7. 940 çarıaııba 11 
Merkez Tavuklu 110 9 81522.10 • · 6114 4. 7. 940 perıenbe 11 
Bismil Çöltepe 15 9 10879.95 819 S. 7. 940 cuma 11 
Bismil Altıok 25 9 17718.25 1329 6. 7. 940 cumartesi 11 
Bismil Holan 26 9 15141.62 1135 8. 7. 940 pazartesi 11 
Merkez Yeniköy 40 9 22194.00 1665 9. 7. 940 salı 11 
Merkez Kiibi 20 9 10446.60 785 10. 7. 940 çarıanba 11 
ı- İkinci parti olarak Diyarbakır vilaletinin Merkez ve Bısmil kazalarında yaptırılacak 346 gö~men evinin yal

nız kereıtesi aynen verilmek ve diğer bütün itçilik ve saireııi müteahhidine ait olmak ve anahtar teslim edilmek 
ıartile yukarıda yazılı yedi merkezdeki ev adetleri ve bedeli ketifleri ile ihale günü ve saatleri yaıılan itbu inp • 
atın 13. 6. 940 tarihind'!n itibaren kapalı zarf uaulile ihale içın çıkarılmıştır. 

2- İhale günü olaıak tayin edilen gün ve saatlerde i~bu ihaleler Diyarbakır iskan müdüriyetinde müteşekkil 
komisyonca yapılacaktır. 

3- Taliplerin o güne kadar ihale kanununda muayyen ve kabule ıayan olan% 7,S teminatlarile teklif mektupla
nnın ayrı ayrı L&dlar içine koyarak üçüncü bir tek mazrufla " bilumum teraiti okuyarak % !" kadar tenzilatla 
kabul ettiğini .. ynsı ve rakkamla yazarak imzası mukabilinde komisyon reisine saat ona kadar tevdı etmesi ve ad
reslerinin gayet açık ve sarih olarak yazması ve hlk ve ıitinti bulunınamuı lazımdır. 

4- Plan, şartname ve tafsilAt resimlerini görmek istiyenler her ,iiln iskan dairesine müracaatla izahat alabilir • 
ter. 1 aliplerin bu mücldet zarfında müracaatları lüzum. illn olunuı. (2837) 12835 

Muhtelif sebze alınacak 
Marmara Vssübahri K. Satın Alma Ko

misyonundan: 

Bakla (lı;) 8000 6 
Bezelye sultani 4000 7 
Araka 4000 10 
Semizotu 10000 5 18480 
Ayşekadın fasulye 15000 12 
Taze kabnk 8000 2.50 
Patlıcan 115000 8 
Bamya 5000 17.~ 
Pırasa 25000 4 
Ispanak 25000 8 
Kuru eovan 2 000 10 
Salça 8000 25 
Kırmızı biber 1500 25 
Domates 15000 4 
Patates 2 000 8 
Yeşil biber 8000 7 
Lahna 211000 5 

ı - Deniz erlerinin yıllık ihtiyaçların -
dan olup yukarıda clmı ve mlkd:ın yazılı 
17 kalem sebze, kaplı znrf usullyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - F.kslltmcsl 8 temmuz 940 pazarte
si günU saat 15 te İzmltte Tersane kapısın
daki komlsYon binasında yapılacaktır. 

3 - Hu İşe alt şartname bedelsiz olarak 
koınisvondan alııınbfllr. 

4 -· Eksiltmeye lstlrllk edecek isteklile
rin 2490 sayılı kanunun istediği sicilli ti
caret vesikalarını ve l38G liradan ibaret 
muvakkat tcmlnıttlariyle birlikte tanzim 
edecekleri tekli! mektuplarını muayyen 
gUn ve saatten tnm bir saat evellne kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri illln o· 
Junur. {5036-2096) 13006 

ASKERLiK iŞLERi 

Orta ehliyetnameli kısa 
hizmetliler 

Ankara Yabancı Aslcerlilc Subcsinden : 
ı - AP.-Uğine karar v~rı,mis olan orta 

ehliyetnaın-cli bııa hj,.,,.,,.tlilcr 1 temmuz 
940 tarihinde hazrrı.ır ı.r• •<:mtla buhınmak 

üzere yedek su'bay ok:uluna &evkf"diı .. cck -
Jcrinaeo Ankara'da bulunan Yab~ncı orta 
chliyetnamcH lna hizmetlilerin 29 - hazi • 
ran - 940 tarihine kadar her ııiln şubeye mü
racaatl:ı.n 1lzımdır. Gclmiyenler ha.kkmda 
bakaya muamelesi yapılacağı ilan olu-
nur. (3104) 13070 

ANKARA BELEDiYESi 

Kapsul alınacak 
Ankara Belediycsınden: 

ı - Belediye gazoz ve soda fabrikaları 
icin alınacak olan 18 santlıkda 259,200 adet 
kapsül on beş giin mliddctle açık eksilt-
meye konulmuştur. ' 

2 - Muhammen liıır!<lcli (897) liradır. 
3 - Teminat 67,~ liradır. 
4 - Şartname ve niimnnesini görmek is· 

tiycnlerin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 217/ 940 salı gtınii saat 10.30 
da belC'dive encümenine müracaatları . 

(2895) 12906 

Motorin alınacak 
Ankara Br.lcdiyesiııden : 
1 - Belediyenin iptiyacı olan 267, 

400 ita 350 ton motorin~n alınması işi 
on beş gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İhalesi 5-7-940 salı günü saat 
11 de yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 58100 lira
dır. 

4 - Muvakkat teminat 4155 liradır. 
5 - Şartnamesini görmek istiyen· 

lerin her gün encümen kalemine ve 
iRteklilerin de ihale günü olan 5-i-940 
cuma günti saat ona kadar teklif mek
tuplarını Encümene vermeleri ilan 
olunur. (2916) 12963 

Satılık 
Bahc;cli evler ana cadde 2. el oto -

büı dıırağı karşısı D. 4. tipi 82 No. lu 
ev müsait fiyatla satılıktır. lı Ban -
kasında avukat Sıtkı'ya müracaat. 
'1'1:1092 2511 

KİREÇ. . KUM.. ÇAKIL 

*MOZAYİK 
Kütahya namındaki kaymak kireçleri, 

sedef parlaklığı veren yıldız marka moza. 
yık, topraksız en temiz MALIKÖY kum 
vt <:akılları. 

Sanayi caddest Ali Rıza Ap. No: 6 .Hü
seyin Orak ticarethanesinde bulunur. Tl. 
~n n~ 

Satılık Ev - Bahçeli Evler 
Kooperatifi mahallesinde C. 
2 tipi ve sonradan bir hayli 
masraf edilmis güzel bir köşk 
satılıktır. Talip olanların ay
ni mahallede 72 numaralı eve 
veya · Ulus muhasebecisine 
müracaatları. 

ULUS - 21 inci yıl. - No. 6786 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Müessese Müdllrll: Naşlt ULUG 
ULUS Basımevi A NKARA 

-..:::======================~y 

25.I· 

KO K FiATLAR I 
Eti Bank Ereğli Kömür işletmeleri Müesıese&indeıı 

2112889 No.lu Heyeti Vekile karariyle tasdik edilen 5 No.lu g 
yon Heyeti kararı mucibince kok kömürü işlerinin tanzimi ııtil 
tevdi edilmiş olduğundan, Ankara, İstanbul, İzmir ve diı';er şehirl~ 
bit edilen satıŞ fiyatlariyle umumi satış şeraiti aşağıda bıldirill'Jl1 

1 - FİATLAR (Karabük gazhane sömikok için aynı ! iyat 1 
a) ANKARA 
- Asgari bir vagon, hamule senedi üzerindeki D. D. YolJarı tartı• 

sı mucibince olmak üzere müessesemizin veya müessesemiz ft' 
raitinde çalışacak olup Belediyece gösterilecek tali depoıarııı 
satış fiyatı ·ı-

- Müessesemizin merkezi depolariyle yukarda tavzih edilen şeki 
deki tali depolarda müşterinin vesaitine teslim satış fiyatı (gal' 
hane deposu merkezi depomuz mahiyetindedir.) 

b) İSTANBUL 
Müessesemizin ve yine miiessesemiz şeraitinde çalışacak olUP 
keza belediyece gösterilecek tali depo sahiplerinin depolarıııdl 
ve gazhanelerde müşterinin vesaitine teslim 

c) 1ZMİR • 
- Alsancak'da Belediye gazhanesinde müşterinin vesaitine tesli" 

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

ğinden fiyatlar şöyledir: 
Sömikok 

- Fob Zonguldak 15.50 
- Fob Karabük 

NOT: 
Bu şehirlerde kok almak iıtiyen satıcılar, eğer o şehir bele 

Banka bir bayi göstermemişse kendi namlarına serbestçe siparif 
ler. Ankara, ?stanbul, İzmir haricindeki askeri makamlar veya gj 
esseseleri ihtiyacı için kok kömüril almak istiyenler Ankara'yt 
müracaat ederler. Bu şehirlerdeki teshin koku satış fiyatı yuk 
fiata nakliye ve ton başına muayyen bir karın ilavesiyle mahalli 
terce tesbit edilecektir. 

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

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Eti Bank merkezi depolariyte, 
ve Eti Bank şeraitinde çalışacak, yani onunla aynı fiyattan ıatıt 
olup Belediyece gösterilecek tali depolar haricinde kalacak seti'' 
keza belediyelerce gösterilir ve bunların satış fiyatları mahalU be 
ce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ: 
ANKARA: Eti Bank Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesi 
İSTANBUL: Ereğli kömürleri İşletmesi kok servisi Tophaıt• 
ZONGULDAK: Ereğli Kömürleri İşletmesi kok servisi 
DİÔER ŞEHİRLER: Eti Bank Umum Müdürlüğü Ticaret 

Şubesi, Ankara 
3 - TA Lt DEPOLAR: Tali depo adresleri Belediyeler tara

fından ilan edilecektir. 
4 - TEDİY AT: Kok bedelleri tamamen peşin olarak tediye 

edilecektir. 
• 

5 - TESLİMAT: " 
Resmi devair ve müessesatın derhal bağlantılarını yapmaları 

tarını azami 31.10.1940 tarihine kadar tesellüm etmeleri mecburi 
takdirde müessese taleplerinin vakti zamaniyle is'af edilmemesi 
bu hın mı yaca ktır. 

Ankara ve İstanbul'da kalorifer tesisatı bulunan hususi bina 
tlyaçJarını mahallt belediyeler vasıtasiyle en geç 15.7-1940 tarilı 
müessesemize bildirecektir. 

6 - KOK CİNSLERİ: 
Ankara - İstanbul - İzmir için her cins kok kömüril için telıc 

kabul edilmiş olduğundan bunların sureti tevzii ~akkında tansı:. 
til.limatname mucibince tevziat yapılacaktır: Hususi tevzi şartl 
gösterilmiştir. t 

Kaloriferi olan resmi devair ve müessesat. apartman ve ~ 
Karabük ve bu kısım GaT.hane koku kullanacak, müteb8 
kokları gazhanenin bulunduğu semtin ihtiyacına tahsis e 
Sömikok, talep edildiği ve stok vaziyeti müsait olduğU 
hada yakılmak üzere mübayaa edeceklere verilecektir. 

7 - STOK: 
Ankara İstanbul ve İzmir'de talepleri karşılıyacak miktard• 

sis edil miti olrluğundan ihtiyaçların sırasiyle karıılanması içiıı ıO 
rın yukardaki adreslere müracaatları. 24 

NAFİ;\ VEKALETi 

Mobilya alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 

8. 7. 940 pazartesi günü saaat l 6 da 
Ankara'da Nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da 12.933,50 lira muhammen bedelli 
240 parça mobilyenin kapalı zarf usu
liyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 970 lira 02 kuruş
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve prtnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at ıs e kadar mezkfır komisyona mak
buz riiukabilinde vermeleri lazımdır. 

(3012) 13027 

Hissedarlar toP1 

Hali Tasfiyede Bulıl~ 
Malzemci lnşaiye T. A· şı 

Hali tasfiyede bulun-? 
zemei İnşaiye T. A. Şı.r ;1' 
senesi devrei hesabiy~~d 
tarihine kadar geçen m~ " 
fiye muamelatının tetıtı1' ti 
için hissedar alelade h~>'d;f 
si 11.7. 940 tarihine musab' 
günü saat 16 da Ankara 
lonunda akti içtima ede 

Ruznamei müzakerat :,ti 
1 - Tasfiye mernurl 

tarının okunması, 

2 - Tasfiye murakiP 
kunması, • 

3 - 1939 senesi devret 
ve toplantı tarihine kadt1 
ait bilanço kar ve zarar 
kik ve tasdikı rif'I... 

4 - Tasfiye memurla ti 
bin yeniden tayini ve il' i4fl 
biti. 

v=====================================~ 

YE N İ S İNEMA 
Bugün bu gece 

Saat: H,30 - 18,30 
seanslarında 

Bilyiik Dans 
Clnger RoJrgerıı 

Saat: 16.30 ve 21 
seanslarında 

Düşman Çocuktan 
Ba.ştan başa renkli 

şl\heser 
Fiyatlar: Loca 150, bal· 
kon 3:1. salon 20 KTJ. 

BugUıı bu gece 
iki yeni mım birden 

l - Sl1Ah.ş6r tayyareci 
2 - Polls avcı tabunı 

?dacera • cesaret 
kahramanlık 

Seanslar: 14,30 - 16,30 • 
18,30 ve 21 de 

Saat 12,15 te ucuz 
matine 

Sersemler kırnlı Ralmu 
Cebecl Yeni doğan 

Tosunpaşa tllrk fllml 

~===================================~ 

Fırsatı kaçırmayınız 
Dünyanın 

Melhur OPT A- LOEWE Radyolar1nın 12 ay videll satııı baılamııtır 


