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İtalyan mütarekesinde Alman mütarekesi 
kadar ağır maddeler göze çarpmıyor 

ltalyanlar ilerledikleri kadar 
Yeri işgal altında tutacaklar 

lfalyanlar 
Yerlerin 

Fransız müstemlekelerinde bazı 
gayri askeri olmasını _istediler 

Marqal Petain 

~--------1 Fransız müstemlekeleri için 
Petaine göre 
Seref kurtulmuıtur 

Falih RJln AT AY 

sarih talepte bulunmadılar 
Londra; 25. a.a.-Franaız- İtalyan mütareke tartlan hakkmda 

öğrenildiğine ıöre, mütareke meriyete girince ve mütarekenin de
vamı müddetince italyan kıtaatı bütün harekit sahumclakıi ileri 

BUNDAN SONRA YENi 
FRANSA DOGACAKTI R 

hatlarda bulunacaklardır. · k. 
D. ba 1 .. k • d ·· dd • F 'da Bordeaux hilkümetı Batve ıll Ma-

ıi-;ı- zı '41: ar, mutare enın e':~ı mu .et~~~e .ransa .' repl Petain diln akpm radyoda bir 
Tunu• tA, Cezalr de ve fraıuız So~ahsıınc:le genıtlısı 50 ıl~ 200 ki. nutuk vermittir. Bu nutuk çok müt
l~m~ a.raamda tebaluf eden sayrı ukerl mmtakalann ıhdaıına killltla dinlenebilmittir. Bizim radyo
aittır. dan dinliyebilip aldıjımız notlara gö-

Franaa'da. gayri ukert ımntaka, italyan ileri hatlan ile bu hatla. re, Marepl nutltunda son huin vazi-
nn kut uçu.,ı ile elli kilometre ilerisini te,kil edecektir. yeti anlatmakta, ve fransızlar bundan 
Tunuı'ta, Tunuı, Trabluagarp timdiki hududu ile, muahedeye sonra çahpıah, itleri güçleriyle me1-

merbut haritada gösterilen hat arasındaki mmtaka gayri ukerl gul olmalı, ameleler ve köyliller it ba
mıntaka olacaktır. pna dönmeli ve herkes harbin doğur

duğu zcnarlt.tı telafiye uğraımalıd!r 

TÜRKİYE 
Cesayirde ve Trabluaprpte h...,. demektedlr. 

hudut Cenyirin cenubundald ırraaea lılarepl Petain bundan 110Dra hllktl
Afrikuı arazisinde 200 kilometrelik met tarafından alınan tedbirleri an -
bir mıntaka gayriaakert olacaktır. latmıt ve mütareke prtlannı b:ah et-
Fransız Somalisi sahilleri İngiliz - mittir. Karilerimiz bu prtlan dünkü 

italyan muhaaamatı ve mütareke de- ve evelki gilnkü gazetemizde okumu1-
vam ettiği müddetçe gayriaskert mın- lardır. Bu tartları söyledikten sonra 
taka olaclktır. Petain ıunları söylemittir: 

İtalya'nın Cibuti limanını bütiln te- - Fakat ıeref kurtulmuıtur. Fran-

Bugün 2. inci sayfada 

Geri cephemi%in 
baş va%ifeleri 

-
ismet lnönü kız enstitüsü 
senelik sergisi dün açlldı 
Muvaffak o im ut eserlerle dolu olan sergi 

dlvetlilerin hayranlıklannı topladı 
İsmet İnönü Kız Enstitüsünün yıl- ı Bu seneki serginin hususiyeti, bil

lık sergisi dün saat 5 te Enstitü bina- bassa talebelerin sene içinde hazırla
sında, Sayın Bayan İnönü, Baıvekili- mış oldukları muhtelif eaerlerden, eg
miz Dr. Refik Saydam, Maarif Vekili zersizlerden ve kreaayonlardan terelıD
B. Hasan - Ali Yücel, ve güzide bir küp etmit olmasıdır. 
davetli kütlesi huzurunda açılmıştır. Büyük bir misafirperverlik ve ... 

Bunu müteakip enstitü talebeleri mimiyet havası ile karıılanan misafir 
tarafından büyük bir muvaffakiyet ve ler ıergiyi terketmeden evel ıenç ın.
ihtimamla hazırlanan sergiye tahıis larımız tarafından hazırlanaa büfede 
edilmiş olan salonları birer birer ge- izaz ve ikram edilmişlerdir. 
zilmit, genç kızlarımızın eserleri ve Sergi bugünden itibaren halka açılla 
kıymetli öğretmenlerinin eşsiz mesai- tır. 
leri davetliler tarafından büyük bir [Sergiyi canlandıran diğer yazı ,.. 
takdire mazhar olmuştur. usimlerimiz 6 ıncı saylamızdarır.] 

"- ~~t.in hükümeti Alman· S ıle ınütareke tartlanm 
a 'I'.,.,:.: Bunun tek bir mi.naa1 
~olmak! 

Nizam emniyet ve 
sükun l~lndedlr siaatiyle Cibuti, Adiaababa arasındaki sa hükümeti müstakildir. Bundan son

demiryolunun fransız kısmını her tür- ra yeni bir Fransa dolacaktır. Hepi-
(Somı J. aaca sq/ad•) miz bunun için çalıplım. 

1-tiİ ~pa lutuım ve sulhu
,_.. ter.'1• kartı kati bir za• 

'-t Lııiltere ile herhangi 
~ • eonra tanzim ede-
~,• bir nizamda AlmanJ'&• 
~ ~- llaaıl bir meTki •ere
~'-'a '-haıin edilemez. Fa• 
~ ~- tiiphe ıötiinnez ki, 'tor 1iilc bir ukeri devlet 

Dahiliye Vekilimizin 
lstanbul'da beyanatı 

İstanbul, 25 (Telef onla) - Dahili
ye vekili buıün partide, emniyet mll
dilrlilğtinde, viliyette metgul oldu. 
Şehir itleri hakkında allkadar zevat
tan izahat aldı. Universite rektörü-

luJc mevkii olmıyacak· 
riln ve profesörlerden buılarının si

,~- lca111 eakidenberi her yaretlerini kabul etti ve akfAID An
~ ~lede baılıca memet kara'ya hareket etti. Hareketinden e
~ıll'!tinin bin senelik ia- vel tU beyanatta bulundu: 

tfh..~ azmi ile hareket ...., ..., - Memleketin emniyet ve auyiıi 
~.artık milletine kartı 

ileeek yeni bir Frama gayet iyidir. Halkımı• dünyanın bu 
~Jdaa •ermez. mühim vaziyeti içinde onunla milte-

• ir ki eaki Frama':rı nasip bir vakar ve sekinet halinde 
;:81ller, Londra milli yapmaktadır. Tilrkiyede bugün bil-
~ Lı Qflarc:lır. Onlar için kümeti miltkilata maruz bırakacak 
.. ıiltere ile beraber 
• a_ ~~~aferine talih bat• en küçük bir bldise dahi yoktur. 

ı..t_' d0tt~te, franaı~ aö~ür- Memleketin nizam ve emniyeti her 
~ lt~aauu, yem muca· zamankinden daha kuvetlidir. Halk 
~ ~. ,:• etrafında toplama· Mnli Şef'e ve hilkümete karıı büyük s; il U•affak olup olmıya- bir itimat ve sevgi ile bailıdır. Bu 
~1:!:dar muvaffak ola- hal balkın aklıseliminin ve vantan-

te.ı· . • . perverliğinin neticesidir. Tilrkiyede 
lı.::' ~ lllaİYetınden çıkan ilk betinci kol diye bir teY yoktur. Her 
~i to ~: Fransa lnıilte- zaman her memlekette yabancı emel-
""-~ ~aklarından a~labi- ler hesabına çahtanlar bulu.nab~lir: Bu 
....... ~ ·~··~den ve sıla~lar- zümreden bazılarının faalıyetı bızde •• ,ü:;:1ttır. Halbukı bu 

1 
de tespit edilmit ise de aldığımız .ted

. ..,fri la~ Franaa dı~m~a birler ve balkın uyanıklığı aayeaınde 
t IÖref,·~a ~a pek muhım bu teşebbüsler daha ilk kademelerde 
"la • ılırdı. Gene Fransa keıfedildi ve müteıebbisleri hakkın)' ıı-.; cenup ıahillerini in- da takibat yapıldı. Fakat bu hadiseler 
' l~ı 1 

lbÜcadele için Al- izam edilecek miktar ve mahiyette 
,._.llıll . . . •t.., t • emnne vennıt- değildir. Zaten Türkiye bu gıbi te-

'"'-İt •slun olmasa,.dı bu tebbüsler için miluit bir muhit ol
~!tef~~! eclilece.kti. Fa~at maktan uzaktır. 

~ -~~ -.;ı aleyhıne bu un· 
~ ~I) düflllana kendi elİJ'· ----
~~' ~lctı. 

,, lit r111•rmm biıhaaaa LllYınyı • Almınyı hududu 
~ tt 'llbt. henüz neıre· 

~· .. erd F'raua Fas, Ceza• Kaunas, 25 a.L - Royter bildiri-
...... " __ ,.._ • anatoprak ıibi yor: 

ı ~· •• hizmetine Litvanya polis ıefinin neırettili 
~b~ Alcdeniz'de lnsll- bir tebliğe cöre, Litvanya - Almanya 

tı," ha7U lnahranb bir hud\ıdu Jazılordu kıtaatı tarafından 
' 10 .. s. btci N7/lllÜ) muhafua edilecektir. 

İngiliz Başvekili 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fransız mütarekesine dair 
mühim ifşaatta bulundu 
Mütarekeyi isleyen eveli Reynaud' dur 

Loadra. 25 a.a. -
Ro)'ts: tn.ilis bq.. 
vekili B. V~ 
Çörçil, busün öile -
den IOfll'a Avam Ka
maraamda Hkerl va
ziyet hakkmda be,-a
natta bulunmut ve 
demiıtir ki: 

• Alınan barbarlı -
inu yıkmalı: ve Fran
aa'nm büriyetini ye -
nidea lnannak için 
çalıpcak her franaız 
hareketi.ne yardım e -
deceiiz • 

Bordeau:ır böküme -
tiyle mönuebetleri -
miıin ne olacaiı hak
kında bir teJ diye -
mem. fakat, bu )ıükü. 
metle, bapiaane pen -
çeresinden ne kadar 
mümkilıı olabilirse, 
temas halinde kaılmı
,. çalıpcatıı. 

B. Çörı;il, bundan 
sonra, ilk defa olarak 
tu ciheti ifp etmiı 

ve demiıtir ki : 

.. Reynaud hüküme -
ti ile müzakereler es
nasında, inılliı bil • 
lriiineti, franaıı filo -
IU incilis limanlan • 

na psnderilir ve miinkerat _.•mda ba J mitti. 
limanlarda bhna, mlltueke prt1arlllm B. Çörçil,aoara fil dbMi ilbe wz 1pir: 

u oll!'WS'N Fnw'am ..--mı bW • (So• s ı..ı u,llllla) 

Sayın Bayan lnönü ue 8afuelıilimU Dr· Relik Saydam dij• 
davetliler araanda NrPI• eaerleri tetkik ediyorlar . 

Japonlar Hindiciniye 
taarruza gectiler · 

Sebep: Çine yapılan 
yardıma mani olmak ! 

Tokyo; 25 . ._.. - Fransıs Hindiçinisinden geçerek Cbung - King'e gidecek 
olan emteaya mütedair franaız • japon itilifnamesinin hüsnü tatbikine neza· 
ret etmek llsere, harbiye, bahriye ve hariciye nazırları, Hanol ve sair mer
kealere milfettlıler ,andermele karar vermitlerdir. 

ff irwliçini .,Jannda japon 1 Schek'e nakledilen mühiınmatm lnıvetJe ö-
lilom nüne ıeçilmeeine ait barek&u baılanmıı • 

tır. Bu hareklta 17 haziranda Japon ordu-
Tobo,_~ ;;:!::" aJjaammdanf.l: ıunun mümtaz cllstitamlarıyla batlammt 
Japoa - .... mm pon 1 o.u- olduiu taırih edilmektedir. 

nun bir knmmı Hindi Çini aulanna ıön • 
denniye karar vermiı oldutunu illn etmi1-
tlr. 

Hava keıiflerinden ve doıt A.namlılarm 
vasıtaaiyle alman maltlmata nazaran bu 
aevkiyata mükerrer japon protestosuna 
raimen timdiye kadar oldutmıdan daha 

Tobo, 25 LL - Çi.n'ill cmubwıdalı:i Ja- bil)'iik bir faaliyetle devam edilmektedir. 
pcıa lr• • ılenlıtmm Mpın haber verdi • Frwm ve Japon hiikümetleri lll'Umda ~ 

iiDe a6re. PC• hılf1mm panrte9İ cld. ı .-n itillfa his ~- edilmediti anlılıpl. 
frm Biadl ÇW'.._ a.a. • K.ei - m .,....,, 
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Ge~miıten geleceğe örnekler 

Geri cephemizin 
baş vazifeleri 

Yazan : 
Ti.lrngenernl 

Bahi VANDEMIR 
., Bilirsiniz . ölme~ bi~ ~a~ ~ .='cağına inanında, yüreğinin sağlamlığın 

Ordu ve mıllet bır /Jutundur. Bırıbı- dadır. Bunların çoklu~u her işi iyiye 
ri!}den şaşmaz kıl kadar ayrılmaz bir,yokluğu da kötüye sürükler [3].,. 
butün · • • .. Bu sözlere göre geri cephemizde ilk 

Bu yasa bugünün yasası değil 1 •• vazife : lmanlı çelik yürekli millet .• 
Yeryiiz.ünde ( Türk geliyo ..• rr ) olmaktır. 
dendiği günden ba§lar. Türk'ün yasa- B - "Halk arasında kahramanlığı 
ııdır. Türk'ten örnek alanların yasası azaltacak, korkuyu uyandıracak söz
olmu§tur. ler, düşmana hizmet eden aıetlerin ka-

Binteroc yıl önceye gitmeğe, tarihin rıdır .. Onlar haindirler ... Hakları ö -
derinliklerine girmeğe ne hacet l ... lümle cezalanmaktır (4). Yiğitlerin 
Daha Dün eşsiz bir b<işbuğun ardında dili yüreğinde ... Korkak kişilerin yü
bütilnlüğünü gösteren çetin millete, reği ise dilindedir... Yürekte zafer 
kraıılığın aydınlandığı, ölmüı sanıla- ülkUsündcn başka kaygı ta§ıınayın ... 
nın şahlandığı yakın günlere, istiklal Sırlarınızı saklayın .. Arslana dikkat 
harbı günlerimize bakın l . . edin: susmasına ve karına rağmen her-

Afyon Belediye ve Postane 
binalan törenle a~lldı 

Münakalôt Vekilimiz 

bir nutuk söyledi 
Afyon, 25 a.a. - Bugün Afyon'da, 

yeni belediye ve postane binaları mü
nakalat vekili Ali Çetinkayn tarafın
dan açılmıştır. Ali Çetinkaya bu mü

nasebetle söylediği nutukta Afyon'un 

cümhuriyet devrinde mazhar olduğu 
terakkilerin, kurtulu~ savaşındaki 

mühim kıymetlerine yakışır bir hızla 

başarılmasından duyduğu sevinci ve 
takdiri ifade etmiş böyle temiz çalış

maların devamını temenni eylemiştir. 
Afyon'un milli mücadeledeki hiz • 

met ve alakasını ve planları Afyon'da 

hazırlanan büyük başkumandanlık 

muharebelerinin dünkü ve bugünkü 

büyüklerin yüksek deha ve ilhamla
riyle tahakkuku neticesi doğan cüm-

huriyet rejimine i§aret eden ve ebedi 
Şef Atatürk'ün ve Milli Şef İnönü'-
nün ve büyük asker Mareşal'in yük· 
sek adlarını şükranla anan münakaliit 

Türk istikHil harbi ! . . Bilirsiniz kesi korkutur ve ürkütür ... Havlama
bir ordunun :barbı d!ğil, yurdu parça- sına ve gürültüsüne rağmen köpek 
lanın.ak istenen bir nıilletin harbıdır. daima kovulur ve kuvalanır." (5). Bu 
Ordu ~ millet . . Her ikisi geçmiş sözlerden çıkan ikinci ba vazife: 
zaferlerle avunup uyuşanlaTdan değil- Asri propagandalara alet olmıyan 
d . o h vekilimiz, bu yeni müesseselerin de 

ıt'. nu yaratan ve er zaman yaşata- vakur ve ketum millet ... olmaktır. 
cak olan bütün ve asil varlığına daya- c _ "Harp, güçlüklerle ve ordu is- yurda ve millete hayırlı ve uğurlu ol-
nıp çalışanlardandır. Ordu ve millet_ . tekleriyle doludur .. o güçlüğü en kil- masını dileyerek ve halka bugünkü 
Birlbirinden p.şınaz kıl kadar ayrıl • çUk ferdinden en büyüğüne kadar fevkalade dünya vaziyeti karşısında 
maz bir bütün · · • Asırlar değişir · • · yenmek ve istenileni vermek bütün tam bir emniyet ve itimatla atiye gü
Metodlar değişil' . • . Galipler mağ • milletin yoludur. (6) ". 
1 lar d 

• . venerek işlerine devam ve çalışmala-
up eğııır . - . Değişmiyen haki - Bu sözlerden çıkan üçüncü başva-

L-t · O d ·ıı t · b" .. ı ·· -"d.. · rını verimlendirmelerini tavsiye ede-- . r u ve mı e rn utun ugu ur. zıfe : Hiçbı"r varlığı csırgemiyen cö • 
Galibiyet bunun varlı~ında. mağlubi - mert ıniJJet ... olmaktır. rek sözlerini bitirmiştir. 

Ali Çetinkaya'nın si.irekli alkı§lar yet bunun ayrılığındadır. D - "Harp, alevler ve afetlerle do-
Denenmit Türk miJletini aşılmaz bir ludur ... Onlara alışmak ve söndürme- ve tezahüratla karşılanan bu nutkunu 

kale gövdesine benzetirseniz onun or- ğe çalışmak her türkün iç ve dış gü- takiben halkcvi reisi halk namına te
dusuna da açılmaz ve yıkılmaz çelik cüdür (6) .... " şekkür ve minnetler arzeden heyecan
kapılandır. di!ebilininiz • • . Çünkü Buna büyük Türk Başbuğu Attila- h bir hitabede bulunmuş ve ilk önce 
ft.dfeler bırdır • • • Ayrılık kabul et- nın (Şalon) daki söylediği sözleri de belediye ve sonra postane binalarının 
mes • • • Cepheler birdir dağılmağa ekliyelim: (7) açılışları yapılmıştır. 
geJmes • • • "Ölümü yalnız düşman oku getir- Postanede ilk mektubu münakalat 

O halde bu vazifelerden ve bu cep- mez ... Ölüm §U anda ya~arken yatağı- vekilimiz vermişlerdir. 
be?erden bahıedelim : nızda yatarken de gelir .. Ak alınla ö-

Ordunun vazifesi : İleri cephemi - lümden korkmayınız, yaşamağa hak Dün açılışları yapılmış olan bu ye-
sin vazifesi; bunu dünü yaratanlar ve böyle kazanılır .... Sinirler gevşer, u. ni binalar Afyon'u bir kat daha güzel
buıünU yaıatanlar ÇQk iyi bilirler. zuvlar sarkarsa kemikler kopar, vlicut leştirmektedir. 
Güvenle ve inanla bakınız . • • ayakta tutunamaz. Haydi! ... Hunlara Münakalat vekilimiz refakatlerin-

Onlarm vazifesi arkalarındaki geri yakışır şiddet ve sebatı gösteriniz! ... ". deki zevat ile birlikte yarın sabah 
cephenin, o granit desteğin, o büyük Bu sözlerden çıkan dördüncü başvazi-
Tilrk milletini temzi topraklannı ya- fe: Ô/ümden, hiç bir Afetten panikle- Aydın hattında y!nid~n yapılan Azi-
bancı ayaklara çiğnetmemektit' • . • miyen sebatkar millet ... olmaktır. ziye tüııellerinden yeni vagonlarla ge-

Onlar altı yüz yıl evel dedelerinin Bu başvazifclerden gayrisini say. çecek olan ilk trenle İzmir'e hareket 
dedili gibi [1] : " Biz ölümden kaçan mağa ne hacet!.. Bu kadarı yeter._ edeceklerdir. 
ve onu ıCSıUmüzde bUyUten kişilerden Görüyorsunuz: vazife birdir .. Ayrılık 
defiliz • , , Hele ölümle esaretten bi- kabul etmez:._ Cephe birdir da~ılmağa 
rinl tercih etmekliğimiz gerektiği za- gelmez ... 
man ... ,, demektedirler. Bütün bu vazifeleri nefsinde bulan 

Onlar : " Ba§boğum, bize düşmanı ve bugünün dünyasına örnek olan bü
göıtu t Denizlere dalar ••• Egede- yük Türk Milleti! ... 
rinıiz ıılanmadan yine çıkar, salarız:.,. Sana güven ve bütUnlülc yara~ır!... 
diyenlerin [2] torunlarıdır ••• 

İnanla ve güvenle bakınız . • • Bu
gün böyle demekle övünme yolunda 
delll, gece ve gilndilz çalışına yolun
da bu lyarla yürümektedirler •• , 
Yı geri cephemizin, ordu içine gir

mlyen varlığımızın vazifeleri ••• 
Eıkimiyen örnekler 1 • • Değişıni -

yen hakikatler •.• İşte yine Türk'ün 
yükseliı devirlerindeki Türk atalan -
nın ıu bUyUk aözlerine bakln, içinden 
nıifelerinlzl alın : 

A - " Bir milletin galebesi, kazatıa-

Bugünkü Meclis 
l lıinci müz.akereıi yapılacak 

maddeler 

Türk atn 11llzlerlnfn alındığı eserler: 
[1] Türk Hcrcvı. TezkeretUlhervtye 871S 

hicri. El yazması Aynaofya kUtUphaneai. 
No. 2~7 aon fıuııl 

f2] :Mehmet Mengfll. EttedblratUuulta
nlye fl ılyıuıetl ıa.naylt hublye. 771S hlcrt 
El yazması No. 28:i6 sayfa 28. 

[3) Aynı eser sayfa 1' 
C 4] Mehmet bin Ahmet. Kitabı fi 11· 

mUlhurup ve FethUddunıp. 862 hfcrt. El 
yazına.sı .Ayuo!ya kUtUphe.nesi No. 28715 
ııayta 59 • 

[15) Aynı eacr sayfa 60 
[6] Mehmet Mengilt'nllı aynı eaeı1 aay

:fa 27 
[7] lL Poulafn. Le• Hum et lea champa 

cataıaunlquea. Parla 1878 aayta 291. 

Cami aoyguncuau 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Salt 
Bayazit isminde bir hırsız yakalan
dı. Beı sene on altı ay hapse mah
kum oldu. Bu adam 25 muhtelif yer· 

Münakalat Vekili 1zmir'de 
bekleniyor 

İzmir, 25 a.a. - Münakalat vekili 
Ali Çetinkayanın Aziziye tunelinin 

açılış re6minden sonra ıehrimize gel
meıi beklenmektedir. 

Lokantalarda rakı ve 
ıarap liyatlan 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Rakı 

meze ile lüks lokantalarda % 17 5, bi-
rinci sınıflarda % 150, ikinci sınıflar

da % 90, bira şarap ve diğer içkiler 

de % 80, üçüncU sınıf lokantalarda 

% 75 inhisar resimlerine ilave ile sa

tılacaktır. 

Alôrm tecrübesi 

Zelzele mınf akasına 

sevkedilecek 

ma~delerin tarifesi 
Erzincan ve Er..:lncnn yer sarsıntısın

cla.n müteessir olan mıntulmya yardım için 
yapılwı ve ynpılacnk olan her nevi nnkli
yattan alınncııl< licroUero dair olan kanun 
projesi meclisin na.tın ve oUtçc cncUmen
lcrinden geçerek nıznanıeyc ıılınmıştır. 
Bükümet ıırojcnln hıu:ırlnnmasını mucip 
sebepler llı.ylh11Bında §Öyle iznlı etmekte -
dlr: 

"Erzincan yer sarsıntısı memleketimi
zin genio bir nuntnknBındn bliyük ?..nrarlara 
sebebiyet vermiştir. Bu Melin tesirine uğ
rıynn yerlere hUkUmet ve kızılay tarafın
dan yardım için ıaae maddcltti, eşya, sıht 
yardım ekipleri gönderilmesi ve mclccslz 
kalıınlnrla yarıılılnnn diğer mıntnkalnrn 
nakilleri ve mahallinde kullanılmalarına 
!Uzum kalmıynn mevaddın iadeleri için 
devlet dcrnfryolları ve dcnlzyolları ve 11-
mnnları t.amfından §imdiye kadar yapılnn 
nakliyatın llcrctlcrl bUyUk bir yek('ına ba
liğ olmuo ve bu naltllyat henliz sona em1e
nılş bulunmaktadır. 

Memleketin bir kısmına tcveccllh eden 
bu zararları tahfif için hUkllnıct ve halk 
tnrnfımlnn giıstcrilen bUylik yardım ve 
frrngatkrdcn JıUkUmet sermayesiyle lştı
yen devlet demlryollar1 ve dcnizyolları ve 
limanları lşletm•• lda.relcrlııln de kC'ndi 
mali sınları dalılllnde hls::ıcdnr olmaları lü
zumlu bulunmuştur. 

Bu ınUnn.sebetlo dcrııııı edilen nakil Uc
reli tenzllt'ıtının dc\'let dcmlryollarında üç
te iki ve devlet deıılzyolları ve limanların
da yU?.de 30 nlsbctındo olmrunnın sebepleri 
bu hlardcr tara.fındnn mevcut kanun ve 
tarifelerle askeri nakliye.ta tbılt edilen 
tenzillıtın aynı nisbctlcrde bulunmıunndnn 
ve bu gibi bllyUk mikyasta perakende ve 
mUtencvvl nakliyatta ldıırelerlıı mııU bUn
yelı:ri bakımınd:ın ynpnblleccklcrl ılzrunl 
tcnzlltıt haıllerlnln bu nlebctlcr dilhlllndc 
olmasııu.ıan llerı gelmektedir. 

Kanun projesinin ikinci maddesiyle 
3773 numnralı kanunun 4 üncü nıadd!'ııin
deki muafiyetler ıncynmııdn hahel~cçml -
yeıı, C'crıchl menılcketlerdcıı leberrli sure
tiyle llmaıılanınızu gllndcrilcn ve ı:;önde
rllecck eşyayı tıı.,ıyıp başkaca yUk \'C yol
cu alıp vermek suretiyle Ucnret muamele
si ynpamıynn gcmilt'rdcn 21G numarah ka
nunda bahsedilen rllsunm bahriye ile fener, 
tnhllsiyc, kılııvuzluk, rıhtım, ıııımnndıra 
resim ve licrctıcrfnln de alınmamruıı der -
pi§ cdllml!'Ur.,. 

AICtkalı cncUmcnlcr hUkUmctı:ı teklif 
ettlğ kanun projcıılnl ufak bazı değişik
liklerle kabul elmlıtır. Projenin esaslarına 
göre 3773 sayılı kanunun blriucl madde
si mucibince Erzlncıına vo Erzincnn yet 
sarsıntısından müteessir olan ınıntalnının 
İcra Vekilleri Heyellncc tcsblt edilecek 
olan mahallerine yarilım h;ln ku:ılay kunı
ınu t.aı·afınd::ı.n ~aınlacnk her tUrlil :ıwlcu, 
rşya ve hayvan naldlyntında devlet d!:mır
yollnrı ve Jlmnnlnrı lgletıne uınum mudur
lllğUncc uınuml tnrlfcdl'kl nakil i\crctlerl 
Uzcrlııdcn üçte lltl ve devlet llıııanları iş -
ıetme ldru·esince yilkleme, boşaltma ve ak
tarma Ucretıeıindcn ve devlet dcnlzyolla
rınca umumi tarifedeki naltll llcretlerln -
den ytlzde otuz nlsbeUnde tcnzıııı.t yapıla
cal<tır. 

Ecnebi memleketlerden Erzincan felfı
kcacdctcrlnt> yardım mıı.kıuıdl;ırlo llmanlıı.
nmıza getırııccck c:yayı w.ş1y,ruı ve baş· 
knc:ı. yük ve yolcu alıp vermek sureUyle 
ticaret muamelesi ye.pmıye.cak olan gemi -
terden rUsumu bahriye, fener, tahlisiye, 
kılavuzluk, rıhtım ve §antandıra resmi ve 
Ucrctıcrl alınınıyacaktır. 

Bu kanunun neorlnden evci mUlklye A
mirleri ile kızılay kunımu tarafından Er· 
zlncan felllkctzcdelerine yardım için ya -
pılmıo olan her n·evl nakliyat Ucrctlerlyle 
liman Ucrctıerinden henüz tesviye edllme
ml§ olanlar hakkında da tenzııa.t tatbik 
ol unacnktır. 

Ecnebi memleketlerden Erzincan !elft.· 
ketzedelcrlne yardım mnksadlyle getiril
mi§ eşyayı tqıyan ve bll§ke.ca yıik ve yol· 
cu alıp vermek ıuretiyle ticaret muıımele
si yapmamııı olan gemilerden dahi resim 
ve UcreUer alınmıyacaktır. 

Çağrı 
X Arzuhal encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

X Bütçe encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni 26. 6. 1940 
çarşamba günü saat 10 da toplanacak-

İstanbul, 25 (Telefonla) - Seyit İstanbul, 25 (Telefonla) - Bugün 
tır. 

saat onbirde §ehirde canavar düdük-
X Milli Müdafaa encümeni 26. 6. 

1940 çarşamba günü heyeti umumi
yeden sonra toplanacaktır. 

İstanbul matbaacılarmm 
istedikleri 

İstanbul, 25 (Telefonla) - İstan
bul matbaacılarından bet ki§ilik bir 
heyet muamele vergisinin tatbikatı 
hakkında alakadar makamlarla te
mas etmek üzere Ankaraya hareket 
etti. 

leri ve sirkeci istasyonundaki loko-' 

motoflerin düdüklerinin iştirakiyle 

bir allrm tecrübesi yapıldı. Dülükle
rin adedi onbeşi elektrikli 41 i el ile 
müteharrik olmak üzere (56) dır. Fa
kat bugünkü tecrübede bunların adet
lerinin artınlmasına lüzum görtil
mU§tür. 

X Maliye encümeni 26. 6. 1940 ·çar
şamba günü saat 15,5 da toplanacak· 
tır. 

X Divanı Muhasebat encümeni bu
gün saat 10 da toplanacaktır. 

Maliye memurları 
• 

tayın, terfi 
Maliye Vekaleti ntt:murları anı.ııında y~ 

nidcn bazı tayin, terfi ve nakiller yapmış
tır. Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

Terli ettirilenler 
İstanbul sıhi milesseselcr muhasebecisi 

Niyazi lJikbaş, vcrı::iler temyiz komisyonu 
raportôr:ü Kerim Demirel, ceza ve tevkif 
evleri U. müdurlüğü mütedavil sermaye 
muhasibi Adil Giray, İzmir mektepler mu
hasebeciliği muhasebe katibi Nail İris, An
kara levazım limirliği muhasebe katibi Ce
mil Deniirkol, İstanbul gümrük muhafaza 
baş mlidürlUfü mcsul muhasibi M. Fahri 
Betin, yüksek mektepler muhasebeciliği 

vcznedaro M. Tevfik Unmcn, 6. ıncı kor 
muhasebcciliğı nıümeyylzi M. Ruhi Pura, 
İstanbul ithalat gümrüğü mesut muhasibi 
l. Azmi Tiırkny, Muhasebat U. müdürlüğü 
memuru Bahattin Aybar, lstanbul gayri 
mübadiller tasfıye burosu memuru Abdül
latif Yavuzer, İstanbul vilayeti dcfterdar
lı~ı Alemdar maliye şubesi daktilosu R. 
Müruvvet Koruma, vn11iılat U. müdürlüğü 
2. ei mıimcyyizi Abrlullah Özbileıı, varidat 
U. mudurlıigü memur namzedi Sabahattin 
Teoman, Tercan kmızııı vezncd:lrı Me.'ımet 
Yukin, muntazam borçlar U. müdürlüğü fiıı 
memuru Lutfı Tugay, İstanbul vilayeti tah
sil kontrol mcmurn Şazi Elveren, Adalar 
kaazsı varidat mcnıunı Reşat Aykaç, Kon.
ya vilayeti tahsil kontrol memuru Rama -
zan Gıiçsav, Hatay vilfiyeti tahsilat mü.dü
rü Remzi Akmcılar, İstanbul villyeti kam
biyo şefi ScJat Fikri Günyol, İı;taııbul vi
layeti kambiyo memuru Füruzan Ferdi Te
kil, İ.zmir vilayeti kırtasiye depo ıkltibl Fa
zıl İnci, Llıcn leruıı kn.nzsı hazine avukatı 
Muhsin Gür ,) Cılıaııboyli kazası nıalınüdü
rü Şükı-ıi Sr:" iııı . bütçe ve mali kontrol U. 
müdiırlur:u mı:mu. u M cşkOre İnan, Güm
rük ve İıılı ı r r V !.aleti mulınscbe mü -
dürluğü 2. ı. ,. ı•ıu nı:yyizi Nadir İlter, 
Gümruk ve lıılıi s.:ırlnr V ekalcti muhasebe 
müdürlüı;iiııde .M umre Aybar, Dahiliye Ve
kfüeti muhasebe mudurluğii memuru Salih 
Zeki Öçküder, muh.ucbat U. müdürlüğü 
memuru H. Avni Gündoğan, Gümrük ve 
İnhisarlar Vckilcti muhasebe müdürlüğü 
memuru Ali Altuğ, İzmit deniz filoları ve 
müesseseleri muhııscbeciliği muhasebe ki
tibi 1. Hakkı Ya.kut, Merkez muhasebecili
ği veznedarı mu:ıvini Niyazi Yola, muha -
sel.>at U . nıllıllirlilğU memuru Süleyman Gö
kall), ıuJınscbat U. ınGd:: .. ı::ö:; ..... .muru 
Şevki Doirucr, Trabzon gümrüğü mcsul 
muhasibi Adil Üste, Muğla viJaycti maliye 
varidat memur muavini Dcrviıı AC.lr, Or -
mıı.n U. müdürlüğü muhasebe müdürü Adil 
Toközlü, Malatya vilAyeti hazine avukatı 
Hakkı Bilgin, 

Nahit ve tahvil olunanlar 
Diyarbakır Van ve temdidi hatları inp

at mesul muhasibi İbrahim İrcngün Nafıa 
V ekfileti muhasebe m\l.dürlüğü inşaat kıs
nu hesap memurlufuna, İskcndcrwı itha -
llit giimrüğü mC$ul muhasibi ö. Lutfi Er
doğdu Trabzon &"Ümrüğü mesut muhasipli
ğine, D. D. Y. tı. U, yol dairesi muhasibi 
t. Kemal Süzel D. D. Y. 11, U, müdürlüğü 

İzmir' e ait işler ı 
İzmir; 25. a.a. - Ankara'daki temas

larını bitirerek dün şehrimize dönen 
vali Aykut, gazetecilere beyanatta bu· 
lunarak, mütevazin görülmiyen vila -
yet idarei hususiyesi bütçesinin iade 
edildiğini ve bütçenin daimi encümen 
veya umumi meclisce tekrar tetkik e
dilerek tevzin edileceğini söylemiştit'. 

ViHiyetin muhtelif işleri hakkında 
muhtelif Vekaletlerle yapmış olduğu 
temasların milsbet neticelerini mem -
nuniyetle kaydeden ''alimiz bu &On 
seyahatinin vilayet i-;in birçok fay -
dalı işleri intaç fırsatını vermiş oldu
ğunu söylemiştir. 

Dikili' de. zelzele 
İzmir; 25. a.a. - Dün sabah saat be

§e beş kala Dikili kaza merkezinde bi~ 
rer dakika fasıla ile dort zelzele ol -
muştur. Üçüncü sarsıntı oldukça şid
detli idi. Yeni hasar yoktur. 

ve nakiller 
maliye muhıı.sebc dairesi mulıa.5 
D.Y. İş, Eski;;chir muhıısebesı S.ı\ 
ru Şevket Kantarcı D. D. Y, 15,, 
hascbesi S. 2, vczned;ırh&t11a. 1 
malmudıirıi M. İhsan Arık:ın r.ı.ıJ: 
müdılrlO(;ii mcmurluiluna, 46. ıı:ıc 
hascbeoiliği kntibi Ali l{.z S 
fabrikalar muhasebe mt.ıd..ırıu u 
ğuna, Ellizığ vilayeti talısıl ko•' 
ru Zclti Ertem Tunceli vila}eti 

1 

liğine, Tunceli vilayeti tahs tat 
Çizemuğ Ellizığ vilayeti t:ılısıl k 
murluğuna, Baş hukuk muşa~i:l • 
vir avukatı Lutfi Hnkeri Variıla1 

dürlüğü idari davalar ve karartır 
liğine, İskenderun g'.ımriıtü baş 
ğü mcsul muhasi.bl A. Necınettillııl 
İskenderun ith:ı.llit giımrü&ii ııı~ pır 
sipliC-:ne, Gaziantep gıimrütü ııı 
sibi M. Cemil Pamuk Kars guıııfl'b 
muhasipliğine, Askeri fabrikalar 
müdürlüğü memunı Şükrü A~ 
tilmen muhasebccilil1 muhasebe~ 
ne, İstanbul muamele vergısi Jı ol ' 
hassm Mehmet Tckigül lııtıuıb 
vergisi hesap mütchassıslığıtı3ı 
temylz komisyonu raportöril; 
Türkoğlu İstanbul ı. numaralı t -~ 
komisyonu raportörlüiwıc, Sa.il"-' 
yeti tahakkuk ıefi Tevfik Doi 
kara villiyeti varidat miıdürlüiÜ 
ğinc, 

Yeniden tayin olıı 
İatanbul vilAyeti huıust ~ 

nönü şubesi tahsil ba5 memurU 
Baykara Darphane ve d:unga ~; 
dür!Uğü kontrolörlüğüne, Milli ılı 
darcsi İstanbul bürosu şefi Sab j 

liren Milli Piyango mlidıirlü~e ~ 
Ziraat Bankası memuru Lutfı 
İstanbul komutanlığı muhasebe' 
hasebe katipliı'l;iııe, D. D. Y. İft 
muhasebesi eski muvakkat ı:neıı1 
Öner D.D. Kayseri muhasebesi 
zetliı'l;ine, Klitahya inhf.sarlal' 

1 
meuru Cemil Ozman İzmit defll 
ve ı!liiesscseleri muh.3scbeciliğİ tıl' 
klit.t>~li.ine, 7. üıci tümen ıını.th35e 
den vck&let emrinde M. Lutfi 
Yüksek Ziraat enstitüsü müted'~ 
ye muhasipliğine, Mwıtazam 
müdürlüğü memur vekili ~usı fi 
mwıtazam borçlar U. müdUrliii11 
murluı'l;una, İçel vl!li.ycti gilınz$ J1 
ı;min~~ mütekait Adil Erözd~ c 
lak müdurıugu 11 ......... 1 •• &,,,,,, l,1 

nu Muammer Saçak Gümrük •e 
Vekaleti muhasebe milifürlügli ~ 
:r.etliğine, merkez muhasebecili~ 
ğundan mütekait Reca.i Ayz.d 
hasebe memur vekilliğine, orta ııı 
zunu A. Cevdet Bütüner D.D. ~ .... 
hasebe dairesi memur stajiyerliilf .... • 
bul ithallt gumrüğü 2. inci sıtU 
fi A. Sa.im Algur Haydarpaşa 
sul mılhasipliğinc, Lice kaı:SSt. ~ 
tahsildarı Cemal Solmaz 7. J.nCI 
sebeciliği muhasebe kfi.tip ~ 
yilkısek iktısat ve ticaret mektt:v',J 
Hayrettin Sarnçoğlu İstanbul rrP" 
~isi hesap rırlltchassıs!ığı:na. 

Romanya ile ticarf 
muahedesinin ak~I~ 

İstanbul, 25 (Telefonla) """ 
·ı 1 • • et ,rı ya ı e yapı an yenı tıcar . ıef 

piyasada gayet müsbet tesıf e 
tı. Romanya'nın bir ticaret~ 
bu günlerde memlekete ge. ı 
leniyor. Heyetin bir eksperı ti 
la gelmiştir. Gelecek heY~t , 

yapağı mukavelelerini ı~ 
ve yeni partiler için gö~t 
Romanyaya yapılacak ibrB j 
bilinde gelecek petrolün ııı ))1-

bin ton kadardır. Bunun ıo jf 
gelmiş ve petrol limited § 

emrine verilmiştir. 

Akdeniz' den ~ilepler d" 
/ 

İstanbul, 25 (Telef onla) elif 
nizdeki şilepler dönme1'tejtill 
zadelerin şileplerinden J'l 
bugün döndü. 

1 - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülilne dair olan 3656 sa
yılı kanuna ek 1/258; Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülUne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 
numaralı cetvelin maliye vekaleti kıs
mında değiıiklik yapılması hakkında 
1/424 sayılı kanun Iayıhalariyle İda
re Heyetinin, Devlet uıemurları aylık 
tarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cet· 
velin Riyaseticümhur dairesi kadro 
cetvelinde deği§iklik yapılmasına 
dair 2/22 sayılı kanun teklifi ve büt
çe encümeni mazbatası. 
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~o~ 
Bulgaristan' ın MoS -

2 - Devlet Demiryolları istimlak 
kanununa nıüzeyyel 1607 sayılı kanu
na bir madde eklenmesine dair kanun 
layıhası ve Muvakkat encümen maz. 
batası. 

Birinci müzakereıi yapılacak 
maddeler 

1 - Cezaevleri inşası için istikraz 
akdine ve sari taahhüdat icrasına dair 
kanun layıhası ve Adliye ve. Bütçe 
encümenleri mazbataları. 

Antropoloji ve Etnoloji 

enstitüsü mezunlarr 
Dil - Tarih - Coğrafya faktiltesi 

Antropoloji ve Etnoloji enstitüsünün 
1940 yılı yaz sömestri mezunları şun
lardır: Baki Seven, Hikmet Görün, 
Halil Güler, Kılınç Kökten, • Melih 
Kınay. 

Memleketimizde yeni bit' ilim ıu
besi olan bu enstitü mezunlarına ile
riki hayatlarında muvaffakiyetler di
leriz. 

Matem - ve - Şenlik 

Arap/arın bir sözü vardır : 
Bir kavmin musibetleri, ö

teki kavmin menfaatleri ,, derler. 
Dünkü günü fransızl:ırın "milli ma
tem ,. günü, alman/arın ise on gün 
sürecek şenliklerin ba~ı diye ilan 
ettiklerini öğrenince o sözU hatırla
dım. 

Führer, bu vesile ile milletine neş
rettiği kısa bir beyannamede bu za
ferden dolayı Allah'a -~ükür değil
dostca teşekkür ediyor, kilisf! çan -
/arının bir Jıafta çalınması için emir 
veriyordu. 

Bu kısa beyanname Almanya'nın 
nasıl sevineceğini, a1ağı yukarı, an
latıyor. Yaralı Fransız milletinin za. 
ten nasıl matem ettiğini tasavvur et· 
mekteyiz. Fakat Bordo yaranı nasıl 
yas tuttular ? 

Acaba B. Lava/ mahut beyaz bo • 
yun bağını çıkarıp yerine siyahını 
takmış mıdır? Yoksa Rouvier mek
tebinin bu yağız talebesi ortada bo
yun ba~ı a .. c;iştirm,.yi fcap ettire -
cek hadise görmedi mi? 

'#AN l~l IL~R 
Bir vagon reıloranda ! 

Eve/ki günkU Daily Herald ga -
retesi §U cümleyi yazıyordu : 

" Petain'in murahhasları bir va -
gon restoran salonunun masası üze
rinde Hitler'e Fransa'yı takdim et -
mişlerdir ... 

Fakat bu ziyafet hazin oldu. Mi -
safir ve yahut mllştcri takdim edi -
len Fransa'nın kolunu budunu kesti 
ve murahhaslar kalan bir mikdarı 
da sefer ta.e;ına koyup bir ikinci müş
teri ve misafire takdim etmek üzere 
tayyare ile Roma'ya uçtular. 

Roma'da : 
" Finitto la musica, Passatto la 

festa 1 .. 
" Ziyafet bitmi§tir; muzika sus -

sun /,, 

Tarihi bir •Öz ! 

Endülüs'ün son acap hükümdarı 

Abdullahüssagir memleketinden sü
rülüp çıkarılırken bir kayanın üze -
rine oturup ağlamağa başlamış ve 
annesi ona demişti ki : 

.. Memleketini erkekçe müdafaa 
edemiyenlere şimdi korkak kadınlar 
gibi ağlamak yaraşır / ., 

Hazin bir talih, bu tarihi sözü, ga
liba, dün Bordo yaranına zavallı 

Maryan'ın ağzından tekrar/atmış-

tır I · 

Ketumiyet! 

Londra'dan gelen bir telgrafa gö
re bir İngiliz gazetesi Fransa hak -
kında şu satırları yarmaktadır : 
"Mareşal Petain'in ne bizzat ken

di askerlerinin, ne de Fransa'daki 
fransızların bUyük ekseriyetinin ar
zusuna tercüman olduğu hiç de mu
hakkak değildir. Fransız askerleri 
ve fransız halkı almanların dikte 
etmiş olduğu şartların hacaleıaver 

mahiyetinden haberdar edilmemiş -
tir. ,, 

Yukarıki iddia doğru ise hayret 
etmez misiniz ? 

Harp vaziyetinde iken ketumiyet 
muhafaza edilmesini anlarız; fakat 
mütareke akteclerken kütumiyet / 
Bu ne oluyor ? 

Sunturlu bir yanlış 

"Üzüm üzüme baka baka kararır,. 
atalar sözünün tashih yanlışlarında 
da kendini gösterebileceğini um
mazdım; fakat gösterdi. 

Bugünlerde siyasi bahislerin faz
la bahis mevzuu edilmesi yüzün
den berıim diinkü "muhacirler,, fık
rasının "hatta avam arasında "mu
hacir,, kelimesi "Rumelili,, ile mü
teradif gibi kullanılır,. cümlesi, 

"Hatta Avam kamarasında "mu
hacir,, kelimesi "Rumelili,. ile mü
teradif gibi kullanılır.,. şeklinde 

çıkmıştı. 

Memleket hudutlarından dışarıya 
taşan bu yanlışı milstakil bir fıkra 
ile düzeltmeye lüzum görüyorum. 

T. t. 

sefirinin cenaze ıor~-,, 
Sofya, 25 a.a. - Bulgar 

d. . ··""'' ırıyor: "!<W . 
Son günlerde sovyet llU ~

kezinde vefat eden r,1osl<~ııı1' 
sefiri müteveffa Todor ııı 
cenaze merasimi, kırahl'I dıf 
1 . h"k" kA 1<or en, u umet er anı, ıı'' 
ve bir çok dostlarının hılı 
pılmıştır. ,jrıl ~ 

Moskova sefaretine ta} ,,•ıll 
· ta•· vel B. Christov Bulgarıs 

ra sefiri idi. -
kos1 

Ege mınto 

kız Enstifusii 
çııı'' 

lzmir; 2s. a.a. - vasıf -pç', 
rında inşa edilmekte oıarıjtl~"' 
kası ensti tUsü binnsınırt rrııı~' 
mamlanmak üzeredir. sorı t:ıtı' 
lazım olan otuz bin :i.ra J .. fi 

..rıv~ 

Maarif Veitaletinden go 



............ ~ 
iŞ POLİTİKA ) 
.. . .......... . 
Otçil anlatıyor 

l 
8•ıvek·ı1· ç·· ·ı d- A ı orçı, un -
lrasınd .. l d. w. b. 

l\ıı , a soy c ıgı ır nu, 
t,1 sa Yı Almanya ile müta· 
ij ,'~•Ya scvkcden vaziyetin 

'
11 •hnıttır. Bu vaziyetin 

~ .. dllraııı ıu idi: Reynaud 
leyj •r .. İngiltere ile birlikte 
tarıdıtoze almıı iken, Petain 
' İl ', darbeye beıuiyen bir 
A.lrııe •ktidarı ellerine almıf· 
tilh:k~a ile temasa geçmiı
tl, f ıka Rcynaud, birkaç 
A.ft~l~sız: hükümctinin icap 
er 1_' Ya ve hattn Amerika
'" ın" • IÔ Ucadelcyi devam et-
lıy Yleınitti. Çörçil'in beya-

lıı:ı or ki vaziyetin içyüzü, 
lld ~laı gibi değildir. Fran
'"lh •tvekil iken, Almanya 
~tld Ya..Pnuya karar vermiı 
,~ , ~kı teahhütlerinden ib
'tti •çın lngilt.ere'ye müra

taçİlrlr ... Bu mürcaaat, hazira-
L C\l .. •• 
qİilt.. Runu, ve o zaman 
h\rı.j"ınetinin merkezi olan 

tide b· Ço • ızzat Rcynaud ta-
"ııı bçıl'e Yapılmııtır. Çörçil, 
~'l'İI \l talebine muvafakat 
'~il '!1iYeceğini bildirmif. 1-
, '"ran • d • · )l ın.. sanın, yar ım ıçın 

. 'ti, \lracaat etmesine ka
r, llu .. 

old ~ rnuracaat yapılmış 
--~ Ugu Üzere, Amerika 

iıı, ~Cevap vermiıtir. Bu
h eynaud, Almanya ile 

o .. P
1
tnak :müsaadesini ha, .. il t 

l&t,ltt. ısında lngiltere'den 
ı 'flir ç·· ·1 b. l l\irı F · orçı , ır ıart a 

le i , ransa'yı ayrı aulh 
llııı"ll~ııı &irittiği teahhütten 
ijlld··~~at etmeğe razı ol-

4- ft lltunü bildirmektedir: 
l ~~ız filosunun bir İngi

t tlcili t011derilmcai idi. lngi
t"'-ıt' " ıneaelcyi görüımek 

L.~•tt- Ya Ritmeğe karar ver: 
~" tren b. d. - . b. l "''hl e ın ıcı ır sıra-
~biıı a.ud'nun istifasını, Pe-
)l 'l eyi t k.l · - • · . ı. Cf ı ettı<>ını ve • "ın·· .. 

il.... lltarckc müzakcrele-
~\;e"" • 

l)'r' k• Rtni haber almııtır. 
'li.,ı. ~ bıından sonra inııili7 
,,,, ....... ~." hukümeti ara

"İıı llo kesılmiştir. Çörçil ln-
' t' rdo h"k··· · 1 •· ll'j.· u umetıy e mu-
'r " •'P "ir· • - . . k ' r .. ı_ .. •ımıyeccgını es-
'I' """l . llıi f Rıriımezse, bunun 

iat ra.nsız hükümctine 
er b· ,!\d11 k· ır lisan kullanıyor. 

~ ~ ı, ingiliz hükümeti, 
. elisi p . h'·k·· '>'et• . ' etaın u ume· 

• ını •. k . 
,>',ili . hluna aıa etmıı 
ı, ~ t •ıleri Londra'daki 

• · ta '•ıtaaiyle halletmeğe 
~"'td~~n bugün Fransa'ya 

"e • donanmanın mu
lf,t~ llliiaternlckelerin vazi-

11' f lı;ud den!lebilir ki ikinci 
' lltih e bırinci i,in halline 

\; "ıeae~re. hükümetinin bu 
) 'ctaj eıııne verdiği ebemi-
~ İle ~ transa tarafından 
~t ,~rı sulh akti meselesi 
ı l.lr\i] 

~ lltil ı:nez, derhal do-
İt ~ .. .._. lere'ye teslimi ba-
t' t-'r,:1 ibraya muvafakat 
~ı:e il sa ~u nokta üzerin
i.. :. IG;ı .. e llluzakereye &irit
~ı ...... lll .. 
~;'- ollll gorrneden Alman-

11l , k·U!tur. imzalanan 
l'-~')'ı ~11zınci maddesiyle 

'lı-ı et llıanya'ya ve hal
~~ hlll~iH teahhüt etmiş-
t,1 •li>'ot ~}tındaki maddede 
~l " 1" "F 'l -·ı ecek •. ransız donan-

~I\~ "e . lıınanda toplana
ı, .... t,, t ıtalyan kontrolü al
b.'ııi, ecrit d'l k .. 'ili tdil e ı ere muret· 
~ b, .. ~ektir." 
~t ~Grı ha~ 

1
':_r, donanmanın 

'"· a il .• h . 1 il\ ·-.,•111 ı:nup emdır. n· 

~t~"•fıtk: ~~nanma husu-
'~l' A.tnıa tını alamamıı, bu 

ctı ''ıtıa~Ya almı§. Fakat 
i ~tlc d donanmayı ele 

14, ;ı11k1td~iildir. Donanma 
~ , lltııt d eratını tayinde 

tı" a . d'd . 'i l~j., . tun ı e n ıngi-
ı. •e .retınd d. E . 

,·'\~,ı; ol'tad e ır. sır va-

1 •il tt ı. a mesele yoktur. 
ı e .. Qıttt . 

ıı.. "lJ> ırır tav•::lde ıer-
·""•tt lca ~ h 1tı taid· Rı Runün en ehe-. d ır 8 
,~t . <>nar; u noktada mü-
~ ,,d11t1cat ~a hakkındaki 

•it· ru,r tınek lazımdır: 
lh •na .. 

• "' 11'1ı ..\J gore, Fransa, 
'd0~tlııı.. 1

rnanya'ya teslim • .... od w 

İ•t "illan Ugu halde al-
' il, t~elllt7 ke~dilerine ve
lllll tıti1 1 erdır. Halbuki 

~ ~) .. "ırı h~Cekleri mücadele· 
~ " 'L .... r a·ı~h 
~ fııı.._ 11 1fltiya ; l\ tan ziyade 

.• t, 'll~ ha~ arı vardır. Şu 
~~il\ t•leri likındaki hüküm, 
"l:i>I 1t J.ı· 1 nıana kadar ge
.. e b· ıy e 1 

~·~, 1r tu .... 0 &a gerektir. 
~ ~.:•rı iııt::~-~ düımek için 
'itıı· <>lllla. ıgı gibi hare -

' et·· '• la d ı . >ı , llf'I •• Zıın ır. ngı-
ıı,l. )dırıı '0Ylediği nutukta 

t ıc . •tın 
\ 11~c ~ı ii~ .aını§tır. Müca

ıı...,. 't erıne • d . 
1 ~ "'tt llldarı •. :zıya eaıyle 
~ '"11t IUPhe edilmi

cl'hl bl'dınlanmaıı için 
eldeınek lazım-

'1. Ş. ESMER 

ULUS -3-
.,- ________ ... il ..... il .... ''"-

• D U N K U : • r ._ •..........•........•......••••.........•..• 

DÜNYA HABERLER~ 
' ' 

Fransa'da matem günü İngiltere'nin 
•a.a. Matbuat Servisi 

Fransız hükômelinin yeni vazifesi ıudur : F ra nsa'ya . Cümhuriyet 
aahnc ve dekorunu taklit ve füya etmekle 
ltalmamıslar, ruhunu ve maddelerini do 
fransızla.ra kabul ettirmişlerdir." 

Fransızlara ekmek ve yardımları 
sü.kiln temin etmek! 

Buhranlı biT mütareke : 
YUNUS NADİ, bu başlrk altında ya

pılan mütarekeden bahsederek diyor ki: 

Muharrir netice olarak §()yle demdt -
tedir: 

"İhtiyar Mareşal Petafo mütareke ile 
hiç bir şey kurtaramadı. İngiltere'de 
genç bir general büttin fransız milletin! 
Türlriye'nin 21 sene evclki milli miıcade
)esine benzer bir harekete çağırıyor. Ba. 
kalım Fransa'nm zinde ve ayakta kuv•t. 
leri bu davete icabet edecek mi?" Fransız miirahhaslar1 Bordeaux'ya döndüler 

Bordeaux • 25. a.a. - Mütareke münasebetiyle fransız radyosunda kısa bir 
nutuk söyli;en dahiliye nazırı Pomaret, mütareke gününün mat:m g~i.n~ 0 1.a
cağını ve kahramanca çarpışan askerlerin hatırasının taziz c<lılecegını bıl-

clirmiştir. . .. . 
Mlltarcke gUnU bllt!ln ml\ğa7.alar ve l metin hareketlerine hıc; .karı.ıt~ıt de~ı~dır. 

dilkkanlar kapalı kalRcak ve blıttın rc~~ı o hükümet ki fransız mılletı~ı~ reyı~ı a~· 
binalar üzerinde bayraklar yarıya indırı - mamış fransız milletini tcmsıl ıı;;ln hıç bır 
lccektlr. Askerler luı,ılnlnrdll kn!acnklar- , t .t ' elde etmemiştir. Biz: hilriycte ve 
dır. Tam saat 11 de bir daltlka alıkOt mu- 0 orı e . • . d tluk eli-
hnfaza olunacaktır. !jerefe tapan hakıkı Fransa ya os _ 

B. Pomaret, çarşnmbıı günli, fransız mizi uzatıyoruz. Müşterek ezeli duşmanı
mllleUnln yeni bir he.yııt snfhıısınıı glrece- mızın hesap vereceği gün .:eldiği zaman, 
ğinl ve bUtün sivillerin ve a.ekerlcrin ~·eni- b F , tmıyacağız 
den çalışmıya bnşlıyacaklnrını bildlrmi§ . u ransa Y1 unu · 
Ur. Fransız hilk1lmetfnln vazl!esl, frnnsız 
milletine aUkün ve ekmek temini olacak· 
tır. 

B. Pomaret, blltUn !rarunzların Petain 
hUkUmetl etra!ında ve blıtun kııvetlerlnl 
memleketin neflne tnhs's eylemeğe dlvet 
ederek sözlerini bitirmiştir. 

Mütarekenin imza talailôtı 
Roma, 25 a.a. - Dun Roma civnnnda 

Villa - 1nclsu'da lm:1.a edi len İtnlyan -
Fransız miltarekeslnln mRhlyetl hakkında 
Stefani ajansı aııağıdakl tafsflt\tı Vf'rmck· 
ttdir: 

1talva tarafından bildirilen mUtareke 
şartlar;nın kabul edilmesi hakkında Bor
denux'dan talimat alan fran9ız murahhas
lan saat ıo,·15 te Villa - İnclsa'ya gelınl~
lerdlr. Kendilerini orada mnr,,ıını Badoglıo 
ile diğer italyan murahhaıılan beklemek -
te idi. Metin ve merbutu olan evrakın tan
zimi bir mllddet sUrmUşttlr. Bundan sonrn, 
İtalyan . Alman ltllllflnn mucibince, ınu
hıısamata nihayet verecek mllhlctl tcsblt 
etmek Uzere alman hllkUmetlııe blldiı•Uc
cck olan mUtıırckenln imza saati tcablt e
dilmiştir. 

Prensip itibariyle hasıl olan bu anlaşma 
Duçeye ve hariciye nazırı Kont Ciono'ya 
bildirilmiştir. Aynı zamanda franeız heye
ti telefonla Bordeaux h\lktimetine mukave
lenin tmza edilme)< Uzcre tmlunduu~nıı ha
ber vPrmt_çtlı. 

Villa - İnclsa'nın zemin katındaki ea • 
!onda saat 19,111 te mütareke inı?:a edilmiş
tir. 

Eveltı İtalya namına mareııal Badogllo 
sonra da Fransa namına general IIuntzl
ger imza etmişlerdir. İtalyanca iki n!lsha 
olarak tanzim edilen mlltareke mukavcle
nameslnln metinleri teati ve murahhas he
yetlere tevdi edllrnlııtlr. 

Kont Clano mUtarekenln imza edildiği
ni tele!onln derhal alman hUUkmctlne bil
dlrmlııtır. Mukavele ahktımı mucibince İ
talyan hUkUmcti telsizle lo,ransa bUktııne
tlnc muhasamatın tatil mUhlctlnln tayini 
için mUtarekenln İtalya ııantl ile 19,35 te 
aktcdildlğnin Almanya hUkUmeUne blldi
rildlğni haber vermiştir. Bundan ıonra ge
neral Huntzlger ne !ransız murahhasları 
:Mareşal Badogllo'ya vedtı etn;ıtıl.er ve 
ttalyan murahhaıılan da evlerine dönmtl§
lerdlr. 

Roma, 25 a.a. - Fransız saltıhlyettar 
murahbıısları bugl\o slll\t 14 te tayyare ile 
Roma'dan hareket etmitılerdlr. 

Londra, 25 a.a. _ Royter bildiriyor: 
Fransız • italyan mütareke şartlarının 

tam olarak bilinmesine intizaren, ıalip ih
timaller üzerinde tahminler y{irünmekte • 
dir. Bu hususta Daily Tele.:raph'ın mütale
aları,ekser inıiliz pzctelerinin fikirlerine 
tam tercllman olacak mahiyettedir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
Compleıne'den ıonra. Musolini için is • 

tenecek ıey olarak, kalakala 1nıilterc'ye 
~1 harekatta kullanılmak üzere Akdeniz 
sahilleri ve fransız müstemleke imparator
luiundaki üsler kalmaktadır. 1talya'nm ag.. 
gari bunları istemiı olduğu muhakkak te -
lak'ki olunabilir. 

Nevs Chroniclc, ayrıca ıu mütaleayı ill-
ve etmcktodir: 
Eğer Musolini Tunus ve yahut Fran -

ııa'nm Afrika'daki araz:iıinden her hangi bir 
yeri, istiyorsa, bunları elde edebilmesi için 
çarpışması lazım gelecektir. 

ikinci teslimiyet daha zelilane 
Times gazetesi diyor ki: 
Fransa İtalya'nın karşısında mağlup ol

muı değildir. Bu sebepten dolayı, ikinci 
fransız teslimiyeti çok daha zelillnedir. 

Times ga;.ı:etesi, diğer taraftan, fransız -
!arın hür olarak bulunduğu yerlerden alı -
nan haberlerin bu hür fransızların mücade
leye devam azimlerini gösterdiğini kaydet
tikten sonra ııözlerine ıöyle devam ediyor: 

Mareşal ' Petain'in ne bizzat kendi a&ker
lerinin ne de Fransa'daki fransızların bü
yÜk ekseriyetinin arzusuna tcrcernan ol -
duğu hiç de muhakkak def ildir. Fransız 
askerleri ve fransız halkı almanların dikte 
etmiı:t olduğu şartların hecaletaver mahiye
tinden haberdar edilmemiştir. Halbuki bu 
prtlar, italye.n talepleri ile tamamlanınca, 
daha ziyade hccaletaver olarak kendisini 
gösterecektir. Eğer Bordeaux hUkümetinin 
siyaseti bütün fransrz milleti tarafından 
kabul edHir ise, Fransa, o zaman, &imdi
ye kadar dünyada iegal etrni$ olduğu mev
kii ebediyen kaybeyliyecektir. Yabancı 
memleketlerde bulunan sadık fransız va -
tan.daıılan, Fransa'nın bugiinkü statüsünü 
nihai mahiyetli bir statü olarak hiç bir za
man kabul etmiyeceklerdir. Fransa'nın bu
giinkü gülünç istiklili ise, her yerden ı:1ya
de Amerika birleşik devletlerinde ha.kiki 
minasiyle anlaşılmaktadır. 

Hürriyet ve ıerele tapan Fran.a 
Daily Teleıraph diyor ki: 
Me.n&'ın bu tarafında fransız milletine 

kar&• incinilmiş değildir. Fransız milleti
ni, menfur bir ihanetin kurbanı düşmüı 
cesur ve ıeci dostlar olarak selimlarız. Biz
ler biliyoruz ki, Fransa'run rubu, Bordcaux 
hükümetinin öldtırerniyeceği bir şeydir. 
Fruıau milletinin yüksek ruhu, bu hiikil • 

İtalyan mütarekesinin 

e~aslar1 
(Başı t. inci sııyledı) 

lü nak1iyat için kullanmıya tam ve 
devamlı hakkı olacaktır. 

Bazı istisnalar hariç, gayriaskt-ri 
mıntakalar muhasamat 2ittikten sonra 
on gün zarfında tahliye edilmiş bu

lunacak!ardır. 
İngiliz _ İtalyan mu~asam?tı~ın de

vamı müddetince, tahkım edılmış bah
ri ve askeri mıntakalar ve Toulon, Bi
zerte. Ajaccio ve Oran ~eniz _üsleri 
on beş gün zarfında gayrıaskerı mın
taka olacaklardır. 

Mütareke muahedesinin tatbikatı 
garantisi olarak İtalya, İtalya kuvet
leriyle çarpışmış veya İtalyan k~v~.t
leri karşısında bulunmuş olan cuzu -
tamlara ait piyade eslihasının, topla
rın, zırhlı otomobillerin, tankların, 
motörlü arabaların ve sair mühimma
tın tama.men veya kısmen teslimini 
istiyebilecektir. 
Fransız filosuna ve mayn tarlaları

na ait şartlar, fransız - alman mütare
ke muahedesinin aynıdır. İtalya hü -
klimeti de, kontrolü altına vazedile
cek franıız filosu cUzlitamlarını hali
hazırdaki harpte kullanmak ve sulh 
aktedildiğinde de franı.ız filosundan 
mutalibatta bulunmak niyetinde olma
dığını beyan eder. 

Bilumum fransız ticaret gemileri, 
alman ve italyan hükümetleri, fransız 
bahri ticaretinin tamamen veya kıs.
men tekrar faaliyete girmesine mü -
saade edecekleri zamana kadar liman
larda kalacaklardır. 

Bulunan diğer bazı !artlar fransız -
alman mütarekesi muahedesinde bu -
lunanları takip etmektedir. 

Alman· Franaız; mütareke.inclen 
bazı maddeler 

Berlin, 25 a.a. - D. N. B. Ajansı 
ilk defa olarak fransız - alman müta
reke muahedesi ıartlarını neşretmek
tedir. Bu resmt ajansça neşredilen 
maddeler yabancı memleketlerde inti
şar edenlerin bazı değişiklikler istis
na edilirse aynıdır. 
Muhasamatın kesilmesine ait birin

ci fıkrasında diyor ki: 
Fransa hükümeti, Fransa'da Fransa 

müstemlekelerinde, himayesi altında
ki memleketlerde, mandası altındaki 
arazide ve denizde muhasamatı dur -
durmak hususuna muvafakat eder. 
Fransız filosunun terhisi ve silah -

tan tecridi için geri çağrılmasına mü
teallik sekizinci maddede şu sarahat 
vardır: 

Gemilerin dönecekleri limanlar, 
sulh zamanında mensup oldukları Ji. 
manlar nazarı itibare alınarak tayin 
edileceklerdir. 
Almanya'nın fransız filotunu harp 

esnasında, alman maksadına kullanmı
yacağına dair resmi beyanatına mU
teallik aynı maddenin son fıkrasında 
da şöyle denilmektedir: 

Bundan başka Almanya hükümeti, 
resmen ve sureti mahsusada beyan e· 
der ki sulhun akdinde Almanya fran
sız filosunu talep etmek niyetinde de
ğildir. 

Fransız deniz ticaretine ait on bi
rinci maddede zaptedilmit ve fransız 
limanlarında bulunan bilumum alman 
ticaret gemilerinin istenildiğinde iyi 
halde teslim edilmesi şart k09ulmak
tadır. 

Yeni Romen partisi 
Bükreş, 25 a.a. - Rador ajansı bil

diriyor: 
Yeni mi'li par~i tarafından neşre

dilen bir tamime nazaran 21 yaşını 

bitiren her vatanda§ ahsan yapacağı 
talep üzerine partiye girebilecektir. 
Ekalliyetler hususi deftere kaydedi
lecekler ve yahudiler partiye kaydo
lamıyacaklardır. 

İngilizler yapı1an bazı 

tenkitlere cevap 
• 

verıyor 

Londra. 2:1 a.a. - Roytcr: Fransız pro
Pag11.nda yllksek komiseri B. Jean Prou· 
vost, dUn akşam Bordeaux'da amerıkan 
gazetecilerine beyanatta bulunarak Fran-
11a·nın Amerlkadnki dostlarını, Fransanın 
blıyilk kederini anlamağa dl'lvet etml§ ve 
lngılz hükümetlnln hattı hareketi hakkın
da tenkitlerde bulunnıu11tur. 

Londl'a'da, salAhiycttıır mahflller, n. 
Prrıuvost'nun beyanatı hakkında aşngıdn
ki mlitaleııJnrı aerdeylcmektedlr: 

B. f'rouvost'nun bcyanıılJ b!l§tao başa 
Yanlı~tır ve ıngilız hattı harekettnl tahrif 
edici mahıycttcdlr. 

İngiliz hllkUmeUnln. muhasamatın ilk 
aylarında. Fransa':>'R 26 fırka göndcrmcğl 
herhll.Ilgi bir vakit vtı.detmle olduğu tama
mlyle yalandır. Bl!Akia frıuııııztarıa yapı
lan genel kurmay görUşmelcrindc, harbin 
ilk senesi zarfında, 1nglllt'reııln mahdut 
rnlkdarda askeri gayretler sarfcdcceğl bil· 
dirilmişti . .Fransa'ya 400 bin tnglllz nsl•e
rl gönderilmiştir ki bu, B. Çorçll'ln 18 ha· 
zlrıında avrun kamarasında bildirdiği gibi, 
lnglllz hliklimetlnln aldığı ta.nhhUde teka.
hlıl etmekte idi. Havacılık snhnsında İn· 
gllterenln i§lirAkl, vt\dedlltn -.·e Fraruıız 
genel kurmayı ile üzeıinde mutabakat ha· 
sıı olan mikcto.rı pek çok geı;mi§tlr. 

Teçhizat noksanı dolllyısıyle İngııtere
de, Fransada olduğundan dahn az sınıfın 
slltı.h n.ltına alındığı doğrudur. Fakat B. 
l'rouvost. 28 ynşından yukarı yüz l>lnlerce 
gönUllllnUn inglllz kuvetıerine iltihak et
rnlı oımuı keyfiyetini hiç nazandlkkate 
nlnııyor. 

H. Çörçll'ln Fransayı ziyareti hakkın -
dak.1 beyanatı da, yanlışlığa sebebiyet ve
recek mahiyettedir. B. Çörçll, ıs haziranda 
avam knmartuıında ynptığı beyanatta. ln
gillz hUk!lmetlnln, :Fransayı mlinfcrit 8\llh 
yapmamak hakkındaki taahhUdUnden ibrt'l 
edemiyeceğlnl fra.nsız hUktımcUne ne gibi 
IJeraltte bildirdiğini anlatmıştı. B. Çörçll, 
bu beyanatını bır hatta evel yapmı11tır ve 
t'raruıız hUkiimeU, bunun hr.ıkJl,allnı mcv· 
zuuhahls eylemem!şti ı· . 

B Provoust, frnnsız hl\klimeUnlıı 12 
hazh.'andn, mtıts.reke imza edilsin edilme· 
sin Fransa'nın tamıı.mtyle 1,gal altınıı. alı
nacn.A"ı kanaatine vardığını kabul etme~te
dlr. Yani, tı>.sllmlyet, alman hareketi iızo
rinde tesir yapmıyacak veya bu hareketi 
d"ğiotlrnıırecektl. Esasen lotc bunun için· 
dlr ki birçok franBızlar, inglllz ve t'rarunz 
imparatorluklarının sonsuz kaynnklnrlyle 
mticadc.leye devam etmek fikrinde idiler ve 
hllcn de bu fikirdedirler. 

İngiliz imparatorluğ'unuo çarpışmafa 
devam azmJ, lııtlkb&l için FranAa'nın :re
glne Umldtdlr. Herhangt bir vatanperver 
franaızın bu aı.ml tenkit edebilmek için 
sebepler ileri sürebilmesi güçtür. 

İngiliz tayyareleri 
Çok mühim 

üsleri 
bombaladılar 
Londra; 25. a.a. - Hava nezaretinin 

tebliği : 
Dün rüyetin fena olmasına rağmen, 

bombardıman tayyarelerimiz, dü~n 
bombardıman tayyarelerinin İngilte -
re'yi bombardıman etmek için hareket 
edebilecekleri ve işgal altındaki arazi· 
de bulunan Usleri olan Eind Hoven 
Sshippol ve Vallhaven tayyare mey
danlarını bombardıman etmişlerdir. 
Harekat gece de devam etmiştir. 

Schipol tekrar bombalanmııtır. De
kooy, Ruhrde Mulheim, Vestplide 
Kasacı hava meydanları da bombardı· 
ınan edilmiılerdir. • 
Diğer bombardıman filolarımız Hel

der deniz üssUnU bombardıman etmiş
lerdir. İştialler ve yangınlar olmuştur. 

Ruhrde Dortmound petrol depo -
lan ve tevzi garları ve Dortmound 
şarkında Karmende ve Kasse~de .as. -
keri hedefler bombardıman edılmıştır. 
Brenne civarında Deichshausen de 
tayyare fabrikalarına ve hava meyda
nına ait binalara hücum edilmiştir. 
Başka bombardıman tayyarelerimiz ta
rafından Dortmound • Ema kanalına, 
Eclü.z kamplarına ve mavnalara isabet· 
}er yapılmıştır. Hollanda hududa ile 
Ruhr arasında Emmerich civarında 
demir yolları iltisak noktalarına, gar
lara da zararlar verdirilmiştir. Gece 
ve gündüz harekata iştirak eden bil -
tün tayyarelerimiz salimen üslerine 
dönmüşlerdir. 

Bir Hanson bombardıman tayyaresi 
sahil müdafaa kuvetlerine mensup ve 
Manı üzerinde devriye gezen tek sat· 
tıhlı Messarscmit avcı tayyaresinin 
hücumuna maruz kalmıştır. Vuku bu
lan hava muharebesi esnasında bir 
Mesarschmit alevler içinde düşmüş
tür. Diğer düşman avcı tayyareleri ta
kibi tcrketmişlerdir. 

Romanya vapurları Akdeniz' de 
itliyecek 

Bükreş, 25 a.a. - Romanya vapurla 
rı idaresi, Akdeniz servislerinin ye
niden bqlıyaca&ını bildirmektedir. 

"Frama isin bir facıa olan bu müta. -
reke, Avrupa karası Fransasında harbe 
nihayet verecek olmakla beraber mUı -
temlekelerde derhal aynı teslimiyetle 
tatbik olunmıyacak gibi göninüyor. Bu 
cihetin Almanya ile Fransa arasında ba
zı ihtilaflara sebebiyet vermesi ihtima " 
!inden başka, bir tarafta duran harbin di
ğer tarafta devamı gibi garabetlere yol 
açacağı anla5ılmaktadır." 
Mareşal Petain'in mütareke &artlarını 

harfiyen tatbik etmek için hüsnü niyet
le hareket edeceğini tebarüz ettiren mu
harrir diyor ki: 

"Ancak bu mütareke sebebiyle şimdi
den bir kısım müstemleke kuvetleriyle 
Fransa har.cindeki fransızların Jngilte
re ile birlikte harbe devam karariyle 
metropcl.dcn ayn bir ho.rekct hattı ta • 
kıp etmekte oldukları anlaşılıyor. Bu 
hal, hem Fransa hesabına, hem Almanya 
ile İt:ılya için hem de binneris muta -
rekcnin tatbikatı bakımından zamanla ne 
safhalarda inki~af edeccii ıimdiden tah
min olunamıyan gayet buhranlı bir vazi
yet ihdas etmiye namzet görlilüyor. 

Muharrir, bundan sonra. fransu:larm 
İngiliz yardımını kifayetsiz buluşları, İn
gilizlerin de Fransıı'daki kumıı:ıda hata
lan.ıu işart't edişleri etrafın.da mütalea 
yürüterek makalesine nihayet vermekte
dir. 

TAN 
Fransa ıulhünün manası 

SADRİ ERTEM. bu başlık altında, 
alman • frar.sız sulhunun ne ı;eı1tilde in • 
kişaf edecegini araşlmnakta, harbin i
kinci safhasında alman ve İtalyan ııiyast 
faaliyetlerinin artacağını söylemekte, 
bugünkü harbin denizlerde ve mi.ıstemle
kelerdc devam edeceğıni izah etmcıktc ve 
makalesien töyle devam etmektedir: 

"Tarih kara ve deniz harplerini mUş -
tereken ba~amıak mecburiyetinde olan 
devletlerin bazan bir sahada sulha daya
narak diğer ı;ahayı sıkıı;tırdığmı, bazın 

da hepsine birden saldırarak kuvetin de
vamı nisbetinde muzaffer olduklarını. 

yahut zafere kavuşurken kaybettiklerini 
bir hayli misallerle kaydeder. 
Bu~ünkü harbin birçok cihetlerden 

Napo)yon harplerine benziyen taraflan 
vardır." 

İKDAM 

Fransa'nın istiklal harbı 
ABİDİN DAVER, bu başlık altı.nda 

diyor ki: 
"Alrnanlarm mütareke ıartları niha • 

yet neşredildi. Bunlar kaç gündür talı • 
min ettitimiz ıibıi son derece ağırdır. 

Ve Fransa için ıerefli bir mütareke de
lil, tam mlnasiyle bir teslimiyettir. Ay
nı şartlan manevi bakımdan daha büyük 
bir qırlıkla İtalya da istiyecck ve ikabul 
ettirecektir. İtalya'nın üstelik en az Kor
alka'yı iıgal etmek istemesi muhtemel -
dir. 

Almanlar 1918 mütarekesinin yalnız 

Alman ıehirlerinin 

bombardımanı! 

VAKİT 

Dünya nereYe gidiyor ? 
ASIM US, bu başlık &!tında, Fransa • 

run afır teslimiyet şartla~nı kabule 
mecbur oluşundaki fecaatle bunun dun
ya işleri üzerindeki ehemiyctiin tebani.a 
ettirmektedir. 

Peritan Fransa : 
NECMETTİN SADAK, bu başldt ~ 

tmda "Fransa bütün tarihinin en karan
lık günlerini yaşıyor." demekte, ve aulh 
Eartlarının fevkallde ağır oiuıunu teba -
rüz ettirmektedir. Fransa'nın bütün ağır
lığını, askeri ve iktısadi bütün menbala.
rıru bu mütareke ile alınanlara takdim 
ederek mevhum ve nazari bir bükümet 
haline girdiğine işaret eden mtiha.rrir di
yor ki: 

"Mütareke prtlarmm ağırhfı ve fe
nalığı sade Fransa'ya yilklediği öldürücll 
mecburiyetlerden Heri gelmiyor. Bu ıo
kildc bir mütarekeyi kabul etmekle 
Fransa hem müttefiki İngiltcre'ye karıı. 
devam edecek harbe sahne oluyor, hem 
de - en acısı bu • askeri ve sınai kudret 
ve servetinden ne kalmışsa bunların düt
man tarafmdan müttefiki aleyhine kul
larulmasma kendi arzu ve iradesiyle miJ.. 
ıaade etmiG oluyor." 

Hezimetten mütevellit karrıaşalrk için
de Fransa'yı toparlıyacak bir adam çikı
madığını söyHycn muharrir diyor ki: 
"Fransız milleti kahramanca dövüştü. 

Fakat. yeni anladılt ki Fransa hiç um -
madığımız bir şeyden büyük adam kıtlı· 
tından mustaripmiıı. Fra.nııa'yı 20 yıldır 
ida~ eden ve zamıınlann.da her biri bir 
siyaset devi görünen o aıra smı rical 
timdi nasıl birer mücrim görünüyor." 

SON POSTA 
Bu harptan alınacak dersler : 

MUHİTTİN BİRGEN, bu başlık aJ. 
tmdıı., bugünkü harbin bir tcknlk ve 
malzeme harbi olduğunu ve bu sahada d#o 
ha üstün olan almanlarm büyük bir za.
fer kazandıklarını ve bu muvaffakiye • 
tin üstün sanayiin tabii neticesi bulıın
du~unu izah ederek diyor ki: • 

"İngiltere ile Fram.a'nm bu ha11> ~ 
r:ıasmda çektikleri mliıkülltı ıörüyorus. 
Kanada'dan Amerika'dan, Avusturalya
dan malzeme selmesini beklemek mec
buriyetinde bulunan bu devletler takri
ben üç ~eyrek asırdan beri sanayii Al • 
manya'ya bırakıp daha ziyade maliye k2.. 
zancı ile yaşama yo.\undan gitmenin na 
kadar yanlış bir şey olduğunu şimdi pek 
güzel anlamııılardır." 

Yugoslavya 

ve Sovyeller 
Berlin, 25 a.a. - D. N. B. bildiri- Belgrat, 25 a .a. - Yugoslavya ite 

yor: İngiliz tayyarelerinin Berlin ci- Sovyetler Birliği arasında diplomatik 
varında bir hastaneye bomba attıkla- münasebatın yeniden doğrudan doğ· 
rı aynı gece Duisburg üzerine de bir ruya tesis edilmesi, Belgrat matbuatı
hUcum yaptıkları ancak bugün öğre- nın bilhassa dikkat nazarını celbet· 
nilmiştir. mcktedir. Yarıresmi Vreme gazetesi, 

Neudrof ve Alsum mahalleleri üze- bu normal diplomatik münasebatın ye
rine 26 bomba atılmıştır. Bir ev yıkıl- niden tesisinin bir silrpriz teşkil et· 
mış ve bir mektep bombalanmıştır. mediğini, bunun Yugoslavyanın yeni 
Bielfeld üzerine 30 yangın b<jmbası 1 harici politika veçhesinin bir neticesi 
atılmıştır. Bu bombalar bazı ufak yan-

1 
olarak teJakki edilmesi Jazımgeldiğini 

gınlar çıkarmışlar ve diğer maddi za-: yazmaktadır. Senelerden beri, Yugos
rarlar vermişlerdir. Bu iki şehir üze- ı lavya, Sovyetlerle diplomatik münase
rine İngilizlerin 56 bomba atmaları. batta bulunmıyan nadir devletlerden 
selahiyettar alman mahafili sivil hal- birisi idi. Mamafi, bu iki memleket a
kı tethiş için yapıldığı fikrindedirler. rasında hiçbir husumet mevcut değil
Bu hadiseler, ingiliz hava kuvetleri- di. Sovyet hükümeiyle ticari münase
nin yalnız askeri hedeflere hücum et- batın yeniden tesisi, hükümetin, harp 
tikleri hakkında ingiliz hava ne· dolayısiyle bloke edilen mahreçlerin 
zaretinin beyanatını sarahaten tekzip yerine harici ticaretimize yeni bir 
etmektedir. mahrec açmak arzusunundan mütevel

Amerika' da yeni vergiler 
Vaşington, 25 a.a. - Royter : 

Ruzvelt, mecmu hasılatı dört mil

yar 702 milyon dolara baliğ olacak 
vergiler derpiş eden kanun projesini 
imza etmiştir. 

İtalya para bastırıyor 

Roma; 25. a.a. - D. N. B . ajansı bil
diriyor : 

littir. Şimdi, aynı zamanda diploma
tik münasebatın da teessüsü, Yugos
lavya harici politikasının realist oldu
ğunu bir kere daha ispat eder. Sovyet
ler Birliği ile ;normal münasebat tesis 
etmekle, Yugoslavya, Avrupa'nın bu 
kısmında sulh politikasına bir kere 
daha hizmet etmiş olacaktır. 

Asılsız _şayialar 

Bükreş, 25 a.a. - Rador ajansı, 

İtalyan devleti, bir ve. iki liretlik ev- Dniester nehri üzerinde Romen ve 
rakı nakdiye ihracına mezun kılınmış- SoTyet kıtaatı arasında muharebeler 
tır. Bu suretle nikel ı;araların mevkii vuku bulduğuna dair yabancı memle
tedavülden kaldırıl::naJı mümkün ola-ı ketlerde deveran eden şayıaları rea-
caktır. men tekzip etmektedir. 

• 
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ngiliz er ve Amerikahlar 
Almanlara ve Italyanlıırıı kar§ı 1 yapmayı üzerine alması da göste

ingilizl crin yalnız kalacaklannı an- rir ••• 
!ayınca birle§İk amerikalılar • tela§a Birle§İk Amerikalıların ingilizler
düştüler denilemezse de - daha zi- le kan kardeşi olmadrkları için şim
yade harekete ecldiler: §U kadar diye kadar gev§ek kaldıktan sonra, 
milyar dolar, §U kadar bin tayyare, §İmdi paçalarJnı sıvamalarının tabii 
§U kadar yüz zırhlı gemi yapmıya sebebine gelince bunu da dil birli • 
karar verdiler. Eli si!Eıh tutacak bü- ğinde bulabiliriz. Dil de insanlar i
tün ıımerikahların ukerc almaca- çin tabii bir hadisedir. Dilleri bir o
ğından henüz haber gelmemekle lan insanlar kan kardeşi olmasalar 
beraber onlar da muharebeye karı· da er geç biribirlerine yakla§ırlar. 
§acnklar gibi görünüyor. insanın fikri vücudunda geçen baş· 

Şimdiye kadar beklemelerine se- ka hadiselerden • bilhassa hormon
bep olarak büyük '>ir deniza§ırı yer- !ardan - müstakil oJmnmakla bera
de bulu"mnlnrı .. ··sterilemez. Ken - her olnların hepsinden üstiin<lür. ln. 
di yurdduşlnrı olil.1 tayyareci Lind- sanı medeni yapan da, şüphesiz, ha
berg bir hamlede Amerilta'dan Pa- yatında fikrinin vücudundaki hadi
ris'e geldikten sonra Okan denizi. selerin hepsine Üstün olmasıdır. Fik
nin artık ehemiyeti kalmadığını bü- rin tezahürü de bilhassa dil ile olur. 
tün dünya anlamıştı... Beklemiye Amerikalılar, vakıa, arada sırada 
asıl sebep onların da, İngilizler gibi, İngilizlere öfkelendikleri vakit on • 
düşman gelip kapıya çalmayınca as- ları tehdide kalkı~ırlar. Bir zaman, 
kerlik etmiye rağbet göstennemele- lngiltere'nin ekmeklik buğdayını 
ri olsa gerektir. satan nmerikah bir buğday kıralı 

Fakat bu sebep Amerikalılann İngilizleri aç bırakarak bütün lngil
§imdiye kadar gev§ek davranarak tere'yi Amerika kolonisi yapacağını 
~imdi birdenbire harekete gelmelc- söylemeğc kadar varmıştı .•. Bunun
rinde tabii sebepler de bulunup bu- la beraber İngilizler ve amerikalılar 
lunmadığını aramıya mani olamaz. incili aynı dilde okurlar ve Şekspir'i 

Muharebeye hazırlanmak içın on aynı dilde dinlerler. 
aydanberi beklemelerinin sebebi ge- lngiltere dil bakımından Birleşik 
ne kan gnıplannda bulabiliriz. A- Amerikalıların anavatanı sayılır. In
merikalılar İngilizlerle dil kardeşi san oğlu annesinin düfrn&n kar§ısın
oldukları halde kan grupları bakı· da diz çökmesine tahammül ede-
mından İngilizlerden haylice uzak mez... G. A. 
bulunurlar. Birleıik Amerikalıların 

Balkonla rdo vaziyet 
kan gruptan arasınd endia 2,59 
bulunmuştur. İngilizler-in kanındaki 
4,5 olduğunu hatırlarsanız arada 
tam ikiye yakın w ~ark bulunduğu ve T oymis'in bir yazısı 
meydana çıkar ••• Gruplar ayn ayn 
tetkik edilince gene büyük farklar 
bulunur: A grupu İngilizlerde yüz. 
de 43,4, Amerikalılarda 38,9; B gru 
pu İngilizlerde 7,2.. nıerikalılarda 
12,S. Bir nazariye-ye rrôre A grupu 
garpte, B grUpu §arkta meydana 
çıkmı~trr. Demek ki yuvarlağın öte
ki yüzünde bulunan amerikalılar, 
bu bakımdan, ıarka garpten daha 
yakın bulunurlar. 

Şimdi "0" gnıpuna bakalım. Ay
nı nazariyeye göre insanlarda en es· 
ki ıikın kanı bu gruptandır. A ve B 
grupları sonradan meydana çıkmıı
tır. İnsandan İnsana kan verilirken 
C. Jrl'Upundan olanların kanma öte-• ki gruplardan hepsinin tahammül 
etmeleri de bu nazariyeye kuvet ve· 
rir. Bu gruptan kanı olan İngilizler 
yüzde 46,4 olduğu halde amerika
lılar yüzde 44,5 ... Demek oluyor ki 
amerikalılar insanlann aslr olan ilk 
ırktan, İngilizlere nispetle, yüzde İ· 

kiye pek yakm bir derecede uzak· 
]aşmışlardır. 

· Bir de A, B grupu, bu grupun ne
rede ve nasıl çıktığı hakkında he· 
nüz bir nazariye kurulmnmı§sa da 
bu kanlan bu gruptan olan İnsanla
rın ba§ka grupların hepsinden teh
likesizce kan alabildiklerine bakılır
sa pratik adamlar olduklarından 
§Üphe edilemez. Bu bakımdan İngi
lizler yüzde 3,1, amerikalılar yüzde 
tam 4... Amerikalrların İngilizlere 
nispetle daha pratik olduklarını 
Ford fabrikasının ayda bin tayyare 

Londra, 25 a.a. - Reuter bildiri-
yor: 

Times gazetesi, Balkanlardaki hu
zursuzluğun, ne İtalya'nın harbe gir
mesi, ne de Fransa'daki mukaveme
tin sona ermesiyle, azalmadığı fik -
rindedir. 

Gazete diyor ki: 
Balkanlardaki vaziyetin kararsızlı

ğı devam etmektedir. Bugünkü şerait 
içinde, Hitler, bir tecavüz hareketin
den çekinmektedir. Buna sebep de 
bilhassa, heyetiumumiyesi itibariyle 
böyle bir hareketin, artık çok yıpran
mış olan harp makinasının halledebi
leceğinden daha çok meseleler mey
dana getirebilmesidir. Bundan başka 
Sovyetlcr birliğinm Balkanlar iatik-

rarında hususi menfaatleri vardır. 
İtalya, bulanık suda balık avlıyan 

eski önanesine sıkı bir surette sadık 
kalmıştır. 
Muhasematın, Avrupa'nın cenubu 

şarkisine genişlemesinde kimin ka
zancı olabilir? Ne Macaristan'ın ne 
de diğer Balkan devletlerinin. 

Bu halin anlaşılması, Balkanların 
dahili istikrarında en sağlam ümniye 
olmalı ve ihtilafları bir hesap tesvi
yesine tabi tutmak istiyenlerin cesa
retini kırmalıdır. 

Dük dö Vindsor 
Madrit; 25. a.a. - Dük dö Vindsor

un hususi katibi binbaşı Phillips, Dük 
ve Düşes'in birkaç gUne kadar lngil
tere'ye gitmek üzere Madrit'i terkede
ceklerini beyan etmiştir. 

Bir saniye sustu. Genç kızın, küçük yumuşak eli
ni avuçlan içine aldı. Derin bakışlı gözlerini Gizel
la'nın gözlerine dikti. Söylemeğe başladı: 

- Ne güzel, ne hoş kokun var Gizella. Bu koku 
insana bahar sabahlarında, yeşil çimenler arası:\dan 
fışkıran kır çiçeklerinin, ruha tazelik veren kokusu
nu hatırlatıyor. Dudaklarında, nefis bir elmanın, fe
rahlatıcı lezzeti var. Ve •••• 

- Elma mı, dedin? 
- Evet, insanı sarhoş eden bir elma lezzeti... Sev-

ULUS 

Mütareke 
ve İsviçre! 

Çocuk esırgeme kurumunda l ____ 

İsvi~re biraz rahat 
. nefes almağa baıladı 

Umumi heyet toplandı 
merkez heyeti seçildi 

T u R K İ f ~ ra 
--( Rodyo l>lfüzyon post:J 
TÜRKİYE Hadyosu - A.NJ{ 1 
----l J..>alga Uzuoıuğ\lt<" 
1648 m. 182 Kes./ ,120 t<' 
31.7 m. ll46:ı Kes./ 20 fi'I 
19.74 m. 151ll5 Kes./ 20 

ÇARŞAMBA: 26.6·19 

12.30 Proı;ram, ve mcmle&ct 
12.35 AJaıı5 hal>crıerı. ııı.r 

Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 
Kongresi dün saat 10 da Ankara'da 
Çocuk Sarayında Kurumun vilayet

Berne; 25. a.a. - D. N. B. ajansı bil- }erdeki 62 merkezinden seçilmiş mu-
diriyor : rahhasların huzuriyle toplanmıştır. 

İsviçre hükümeti o;alı günü öğleden Çocuk Esirgeme Kurumu umumi mer
sonra fransızca, almanca ve İtalyanca kez reisi ve Kırklareli mebusu Dr. 
ı>ir beyanname neşretmiştir. Bu be _ Fuat Umay tarafından kongre açılmış 
yann?.trı~clc deniliyi,. ki : ve ekseriyet olduğunu kongrenin iç-

" Al 1 
1 

• F .
1 

tima edebilmesi için nizamname mu-
maııya ve ta yanın ransa ı e .b. b" · . · 

kel t · -· ••t k İ , . d" cı ınce kongreye ır reıs ve ıkı sek-
a e tıı~ı n.u are e svıçre nın en ı - . . a·ı · · · · 

1 · · h · 1. hf.f ı reter ıntıhap e ı mesını teklıf ettı. 
şe ennı ~ .emıyet ı ı; .. ıette ta ı et- . · t · ı· 7 • b .. d 1 Ih 1 Kongre rıyasctıne stanbul mebusu 
mış ır .... ıra u uç ev et su yo una B ş . G"' 1 · 
g . · ı d. B 1 b b t . . emsettın una tay ve sekreterlık-
ırnıış er ıı. unun :ı era er svıçre t B Ü 
·11 t" l il 1 k d. !ere sparta mebusu . Kemal nal ve 

mı e ı ıaya er e en ını avutmama - 1· • • • 
1 d ll 1. .. . b. . "kbal stanbul murahhası B. Dr. Fethı seçı-
ı ır. a ı, guç ve çetın ır ıstı ta- 1 k · • · · 

k. d k • M . . . . 
1 

ere yerlerını aldılar. Kongre reısı 
ıp e ece tır. azının ıtıyat arına • k 

d.. k b h" 1 k umumı mer ez raporunun ve gelecek 
onme mevzuu a 13 o amıyaca tır. 1 b.. · 1 ·· k' 

M.. k h. .. h . 1 . d yı ııtçesıy e mura ıp raporunun 0 • 
utare e, ıç şup esı:ı svıçre or u- k · w h·ıa· d. R k 

k k
. . . . . unacagını ı ır ı. aporun o un -

sunun ısım ısım terhısını ıntaç ede- d 1 b .. ··kı · · k 
k · B hAd• .k . d . . masın an eve uyu erımıze ongre-

ce tır. u a ıse ı tısa ı şeraıtı esaslı · A • 1 · • k d · 1 w. • t . , . . nın tazım erını ve ar eş cemıyet ere 
surette degışmış olan svıçre ye ıktı • •1 • • b.ld. ·1 • kl"f" lk • . . . sevgı erının ı ırı mesı te ı ı a ıs-
Radı vazıfeler tahmıl edccektır. 1 1 k b 1 d·ıa · B .. k" b. ar a a u e ı ı. unu mutea ıp e-

Kalkınmayı düşünmeden evel. Av - şer kişiden mürekkep idare ve hesap 
rupa nıi.ıvazenesini bulmağa çalışacak- encümenleri intihabı yapıldı. Ve en
tır. Şiıphesiz bu müvazene eski müva- cümenlerin raporlarını ve tetkiklerini 
zrnesinden çok başka ve başka esaslar yapabilmesi için müzakereye fasıla 
üzerine istinat eden l:h müvazene ola- verildi. Saat 12 de kongre reisi ve fs
cakt\r. tanbul mebusu Şemsettin Günaltay 

Fi~ri ve maddi ol:iuğu kadar siyasi tarafından celse açıldı. Eveta idare 
ve iktisadi her sahada ve her taraft'\, encümeninin raporu okundu. Umumi 
içtinabı muhal kalkınma için bütün e- merkez heyeti tarafından nizamname
.1erjilere r.ıüracaat ~·Hlmesi ve bu e- de tadili istenilen maddeler hakkında 
nerjilerin, modası geçmiş formüller müzakere cereyan ettikten sonra mad
haricinde faaliyetlerini genişletmeleri deler ayrı. ayrı reye konarak ittifakla 
Iazımgelecektir. Bütün btınlar İsviçre • 
milletinin de fedakarlığı olmadan ya- kabul olundu. Ondan sonra hesap en-
pılamıyaca:Ct·ı İsviç :e iktisadiyatı ve tümeninin raporu müzakere edildik -
harici ticaretinin yeni şeraite intibak ten sonra umumi merkez heyeti ibra 
etmesi !5zımgelecektir. Yani bir sene ve yeni yıl bütçesi tasdik edildi. Bu
evel iktihamı imkansız telakki edilen nu müteakip umumi merkez heyeti in
müşkü~atın bertaraf edilmesi mevzuu- "h b 

tı a ına geçilerek eski heyetten açıbahistir. Uzunuzadıya münakaşa et-
meden mülı ır. kararlor almak ve bu 1an 3 ba yerine Denizli mebusu B. 
kararları ııfü"atle tetkik ve ani olarak Necip Ali Küçüka ve Bolu mebusları 
halletmek icap edec'!ktir. BB. Cemil ve Dr. Zihni intihap ve ye-

İsviçre lıtikümeti, dahili bir röne • 
sRns zamanıııın geldiğine hükmetmek
tedir. Herkes yeni şeraite intibak et
melidir. 

Düşünmek, istihsal etmek, vermek 
ve münakaşa etmemek mevzuubahis -
tir. Daha çok çalışmak ve daha az kal
mış gelire kanaat etmek lazımdır. 

Mesuliyetini müdrik olan hükümet 
dahilde ve hariçte vazifesini yapacak
tır. Hükümet, vatandaşların kendisi • 
ni rehber tanımaları için onlara müra
caat eder. Bu rehber faaliyetinden do
layı her zaman izahat veremiyecektir. 
Beyanname, halkı sükuneti muhafaza 
ve hükümete itimat etmeğe davet C<le
rek bitmektedir. 

Alman ajansına göre japonlar 
ağır zayiat verdiler 

Çung-king, 25 a.a. - D. N. B. ajan 
sı bildiı iyor: 

Avrupodon Ameriko'ya 

gidecek çocuklar 
Nevyork, 25 a.a. - Reisicümhürün 

refikası bayan Roosvelt, avrupadan 
gelen çocuklara bakmak üzere teşkil 

edilen komite reisliğine tayin edildi
ğinin ilk günü, birleşik amerikada i -
kamet etmekte olan bin aile tarafın -
dan bu çocuklar.ı evl:it edinmek için 
teklifler almıştır. Vaşington vesair 
merkezlerde yapılmış olan bu kabil 
teklifler hariçtir. 

En mühim gazeteler bu hareketin 
başına geçmiştir. Heralt Tribune gaze
tesi, birleşik amerika hükümetinin 
genç mültecileri resmen davet ederek, 

Amerikan milletinin misafirleri ol -
mak üzere amerikaya gelmelerini ta
lep etmesini istemektedir. 

Nav-york Daily Miror gazetesi, 

birleşik amerikanın ~u sözleri söyle -
mesi lazım geldiğini yazıyor: 

dek azalıklara Muğla mebusu B. Hüs
nü Kitapçı ve mürakipliklere Ispar
ta mebusu BB. Kemal Ünal ve Hay
rettin intihap edildi. Ve kongrece A
tatürkün muvakkat kabrine tazim çe
lengi konmak üzere bir h~et ayrıldı. 
Ruznamede başka müzakere edilecek 
madde olmadığından umumi merkez 
heyetine muvaffakiyet ve başarılar 
temennileriyle kongre sona erdi. Kon
grece Çocuk Esirgeme Kurumu umu
mi merkez heyeti 1940-1941 seneleri 
için şu zevattan terekküp etmiştir. 

BB. Ali Çetinkaya, ~fyon saylavı 
Münakalat Vekili: Cemil Uybadın, 
Tekirdağ saylavı: Ekrem Ergun, A
vukat: Faik Kaltakkıran, Edirne say
lavı: Faik Öztrak Tekirdağ saylavı 
Dahiliye Vekili; Dr. Bayan Fatma 
Memik Edirne say lavı; Dr. Fuat U -
may Kırklareli saylavı; Hakkı Ungan 
Van saylavı: Dr. Galip Kahraman 
Bursa saylavı, Amiral Hakkı Şinasi 
Erel İstanbul say lavı: Dr. Zihni Bolu 
saylavı; Cemil Özçağlar Bolu saylavı, 

Bay Hamdi Yalman Ordu Saylavı, 
Bay Hasan Saka Trabzon Saylavı, 
Bay Hasan Fehmi Ataç Gümüşhane 
Saylavı, Bay 1. Süteyya Yiğit Kocae
li Saylavı, Bay 1. Kemal Alpsar Ço
rum Saylavı, Bay İhsan Pehlivanlı 
Devlet Şurası azasından, General lh
san Sökmen Giresun Saylavı, Bay Ke
mal Gedeleç Riyaseticümhur umumi 
katibi. Bayan Nakiye Ergün Erzu
rum Saylavı, Bay Necip Ali Küçüka 
Denizli Saylavı, Bay Recep Peker 
Kütahya Saylavı, Dr. Bay Refik Say
dam İstanbul Saylavı, Başvekil, Bay 
Saffet Arıkan Erzincan Saylavı, 
Milli Müdafaa Vekili. 

**• 
Kongrenin vermiş olduğu karar ü-

zerine ayrılan heyet bugün saat 10 
da Ebedi Şef Atatürk'ün muvakkat 
kabirlerine bir tazim çelengi koya
caktır. 

Bir hafla i~!nde 

bat an gemiler 
Londra: 25. a.a. - 16 haziran günü 

gece yarısında hitam bulan hafta zar
fında, düşman harekatı dolayısiyle 

husule gelen ingiliz .;:ayi2tının 52.642 

tona baliğ olduğunu amirallık dairesi 
bildirmektedir. Bu miktarın 5627 to

nu fransız sahilleri açıklarında müş -
tereken yapılan harekat esnasında 

kaybedilmiştir. 

27 haziran tarihine kadar alman ti
caret filosunun zayiatı, takriben 847, 

bin tona ve İtalyan ticaret filosunda
ki de 224.000 tona baliğ olmaktadır. 

tır, bunları binlerce gönderiniz bun -
lara bir yuva yapma.t hem vazifemiz 
hem de bizim için hir imtiyaz teşkil 

12.50 M uzıK: muntclı f şarkı ıı 
13.30/ 14.00 M üzııt: kuçuk or 

Nccııı Aşıtm). ri ır> 
1 - Schubcrt: Aske /. 
2 - Mıı.x Schön11err: 
nnin dans havaları. B• 
3 - Joscph Lanner: 
(vals). ı 

18.00 l'rogram, ve memleket 
18.05 Mıizık: cazband (Pi.)· 
18.30 M iı z i k: fııs ı l heyeti. Jı 
19.00 Konuşma (dış polıtıkB 
19.20 M ıizık. Çalanlar: Ru5~ 

cihe, Cevdet Kozan. 
zaHer İlk Ar. 
ı - Suzınak peşrevi. 
2 - Faik bey . suzirıA~ 
zucagım ne kaçarsın b 
3 - Yesari Asım •. 1 dcı: 
(Ayrı dıiştüm sevgilılfl 
4 - Rahmi bey • ıııJ 
(B ir esini hasret ettin ı<". 
5 - Rakım Elkutlu • b~ 
(Aşkın bana bir gizli el ı 
6 - Yesari Asım • bil ,r 
(Gene kalbim taşar aı;l 
7 - Huzzam saz s~t 

19.45 Memleket saat ayan, 
berleri. . (S 

20.00 M ıiz ik: geçit konserı 
sıra ile). 

20.35 Türk müz ik birliği kO ııl
seri (şef: Ahmet Adn8 r 
Türk bcsteklirlannnı & 
monize cdilmi~ halk tllt51 

21.35 Konuşma (radyo gaıet f 
21.45 Müzik: RiyaseticüınJı11 

(şef: İhsan Kitnçcr) .• e'J 
1 - Brun: küçUk resınıı 
2 - 1vanovici: Tııtı' 
(vals). 1' 
3 - Rossini: Giyorn 
nın uvertürü. 
4 - Grieg: Per Günt ( 

22.30 Memleket sıat ayarı, şJJ 
rıi: ziraat, esham • talı~\ 
yo - nukut hornsı (fit' 

22.50 Müzik: cazband (PJ.). t 
23.25/ 23.30 Yannki prograı:n. ~ 

• • • • • 
-< İNGİI,tZ RADYOV 

İNGİLİZ Radyo Şlrkettnlıı I 
BrÖadcastlng CÔrporatıon) uıı 
!erde haber neşriyatı proıo:Tjlltll 

TttRKÇE 
İNGİLİZCE .. 

.. .. .. 

Ankara 
Saatiyle 
21.10 

8 .15 
11.00 
13.30 
Ui.15 
,~ 00 25.53 
20.00 

.. 23.45 
FRANSIZCA · ıs .ıs 

23.00 

* -----( t R A N 
Tahran RadYOSO ti' 

Tahran radvoıru. kısa dal~ ıd: 
8aat ıuıo dan 14 e kadar, 1 J 
uzunluğu üzerinden, 17.13 dC~ 
30 m. 99 dalga uzuoıugu ur: fi 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 ıtlo:ııı 
zunıugıı Uzertoden neşrcdll~~ 

(Yukarıdaki Saatler tn~· 

Bugün 

ULUS Sineması~ 
lki filim birdeıı~ 

BALAi~AY~ 
ANNA STEN rft.' 

HENRY VlL 1 
14.30 - 16,45 - J9'' 

DEMİR YU~, 

Çin bombardıman tayyare filotil
laları: son günlerde Tchang mıntaka
sı üzerinde Japon kıtaat tahaşşüda
tına hücumlarda bulunmuştur. Japon 
lar insan ve malzemece çok ağır zayi
ata u~ra'Ilışlardır. Hudutlarımız çocuklarınıza açık - eder. 

Paramunt Jurıı"·-·.._ ..... , 

- ti 
bi hemen yaşlar boşanıyordu. Bir kadından aab:. 
sastı. Çenesinden tutup, başını kaldırdı Yurnu§3 S 
be yanaklı yüzünü, ince telli sarı saçlarını okşadı~ 
diği ve onun tarafından da sevildiğine kani old~ 
güzel erkeği büyük bir hayranlıkla 4'e} retti. S011 ~ 
terinin üstüne oturdu. Başını kucakladı. Yavaşça 
ğına fısıldamağa başladı : ~f.' 

gilim ..• Daha söyliyeyim mi? ... Cildinde bir silt koku
su var ... Tatlı, taze bir süt kokusu. Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TOROMKUNEY -40-

- Niçin üzülüyorsun, neden yese kapılı) ~V 
Neye beni anlamak istemiyorsun ? .. Burada, f 
ile Ravberg'in odalarında . . . Nasıl \))ur ? • · ~ 
makul ol ... Ben, daha hayattan hiçbir şey bil ı 
rum ..• Sen, kadınlan yakından tanıyorsun ·: ·e 
retlerine gittin. Fakat. ben bugüne k:ıdar hiçbır.çl 
yakından tanım.adım .. . Böyle bir anda, bir 58111'1. 
Nasıl kabul edebilirim ? Seni seviyorum . • · 
miyle senin olacağım . . • Buna inan . • . Artı'. f 

- Süt mü? 
- Süt, bu buluş beni de hayrete sevketti. Çünkü; 

hayatımda hiç hoşlanmadığım, sevmediğim bir şey 
varsa o da süttü. Halbuki; şimdi bu kokuya bayılı
yorum ... Gözümün önünde neşeli, sıhatli "bebekler 
canlanıyor ... Sevimli kahkahalarını işitiyorum ... 

- Çocuk, süt. Nelerden bahsediyorsun Vilmoş? 
- Çocuklarımızdan ... Bizim çocuklarımızdan bah-

adıyorum Gizella. 
- Nasıl olur? Çocuk sevmediğini •... Üretmekten 

nefret ettiğini söylüyordun ... Şimdi. .. 
- Bunların hepsi geçti Gizella. Bizim çocuğumuz 

olacak! Sen, anne olmak için yaratılmı~sın. O kadar 
hararet!i, o kadar iyi ve şefkatlisin sevgilim. Madam 
ki: ben senin çocuğun değilim ve olmama da imkan 
yol tur. O halde, rnı.iştet'ek bir yavrumuz olsun. nunu 
sen d.e istemez mi"in Giz:ella? 

- Fakat. sen aılc hayatından hoşlanmıyorsun .. 
Bunu daima tekr.ırlayıp dururdun. 

·-Başkalarının aile hayatlarını gene sevmiyorum 
Hatta. kendi ailemiıo:in :ıayatını dahi. Fakat, seninle 
kura ·:ığımız aile ııayatı için çıldırıyorum. Dünyada 
hiç bir şeyi bu derece tehalükle arzuladığımı hatır

lıyam•vor ·ım. 

- Ne güzel, ne tatlı konuşuyorsun Vilmoş. Seni 
dinlerken, kend:mi ba)ka bir alemde uçuyor ~tYv· 
rum. 

Uçalım sevgilim. Beraber uçalım. 

Coşkun bir arzuyla k°;ıcaklaştılar. Dakikala:-ca ö
püştüler. Vilmo~. genç kı:ı.ın elbiselerinin düğmeleri
ni çözmeğe teşebbüs edince iş değişti. Gizella'nın ren
gi kül gibi soldu. Korku ve heyecanla fırladı. Bir kaç 
adım uzakla,tı. Bı,ğuk lıir sesle söyledi: 

Çok ileri gidiyorsun, Vilmoş. 
- Seni seviyorum. Sen benimsin. Çekinecek ne 

var? 
- Çekinmiyorum. Fakat, bütün bunlar o kadar a

ni ve sUratli oldu ki; ne söyliyeceğimi, ne karar ve
receğimi bilemiyorum. 

- Ortada karar verecek bir ~ey göremiyorum. Aş· 
kt, aşk içi:l revmel< liizımdır 1 

- Ben, aeni daima sevdim Vilmoş. Daha seni gör -
meden, tanımadan sevdim. Eşin, hayat yoldaşın olma
ğa karar verdim. Çocuğumun babası olarak seni ıeç · 
tim. Fakat ... 

- Fakat 1 Yine fakat 1 Vazgeç artık bu fakatlar
dan 1 Madem ki; biribirimizi seviyoruz. Tere<ldüde nt> 
liizum var ? 

- Ne lüzum mu var ? Hayatta rU:şünmek şarttır 
Vilmoş. Ben aşkımızı büsbütün başka türlü tasavvur 
etmiştim. Güzel, küçük bir evimiz olacak. Akşamları 
masanın etrafına oturacağız. Yavrumuz, aramızda ne· 
şeli kahkahalar atacak ... 

- Böyle blacak, Gizella. 
- Pekila, fakat, hani, nerede bizim yuvamız ? 
- Olacak. Güzel bir w tutacağ'lz. İçini zevkimize 

göre döşeyeceğiz. Piyesi bitireceğim. Satacağız. Çok 
para kazanacağız ve mesut olacağız 1 

- Bak, görüyor musun ? Bu akşam piyesi getirme • 
din bile. Senin, şimdi çok çalışman, bir dakikayi bile 
israf etmemen icap eder. Çalış. Piyesini bitir. Ben de, 
sana yardım ederim. Müsveddelerini temize çeker ve 
birkaç kopye çıkarırım. Yazıktır kaybolmasın ? Nasıl ? 

- Mkemmel, yarından itibaren başiıyalım. Fakat, 
çok rica ederim, bu akşam edebiyattan konuşmıyalım. 
Bu akşamı sadece aşkımıza terkedelim olmaz mı Gi -
zella ? 

Genç kızın, bir cevap vermesine meytlan bırakmadan 
yanına yaklaştı. Kolundan tuttu. Karanlık yatak oda
sına doğru sürüklemek istedi. 

Gizella, tüyleri ürpererek fısıldadı : 
- Burada olmaz l .. Hayır .•• Hayır • • • Bu çok 

feci birşey ... 
- Niçin? 
- Onların yuvasında 1 .• Hayır ... K.atiyen olmaz. 
Vilmoş'un, vücudu buz gibi oldu. Kendini bir sa:ıdal

yaya attı. Titriyerek mırıldandı : 
- Durmadan cesaretimi kırıyor, neşemi kaçırıyor • 

sun ... Ne garip bir mahluksun Gizella 1 Önündt> dai· 
ma manialar görüyorsun. Bunları yenecek kudreti ken· 
dinde bulamıyorsun •.• 

Gizella, telaşla yanına koştu. Yine ağlıyacak diye 
korktu. Yetişmiş bir erkek olduğu halde, en küçük bir 
istiraba tahammül edemiyor, gözlerinden bir çocuk gi-

·ıcr·· beklemek tazım . . . Hiç olmazsa benim bu fı 
1 

şıncıya kadar sabırlı alman icap eder. Nıkahıl111~ de 
sın, yuvamız döşensin, beyaz gelin efl:ıiı;eleri içı~ 
daha ayrılmamak üzere koluna gireyim . · · & 
sonra tabiatiyle senin olacağım ... Bu daha 
d ~·1 . , 

eg'l mı • • . • , tcO 
Vilmoş, cevap vermedi. Vücudu gevşeın1§• tı C 

kızın omuzundan çözülerek iki yanına sark1111ş 
zella, endişeyle onu tetkik ediyordu • 

- Darıldın mı ? Niçin cevap vermivorsuf1 
7 ,.. 

Vilmoş. susuyordu. Gizella, omuzundan tutı.ıl'• 
- Söylesene 1 Neye susuyorsun ' 
•Vilmoş, homurdandı : 
- Ne söyliyeyim ? 

- Neye kızdın ? Ne var ? 0rıJ 
'b' s - Tuhaf şey 1 Sanki, hiç anlamamı~ gı 1 

sun. dııi' 

- Anlamadım. Yemin ederim birıey anlal11~1' 
Vilmoş. yerinden fırladı. Hiddetli bır sesle r 
- Birgün karşına aç bir adam çıksa. send~"e' 

tim ekmek istese . • Sen de, bu adama, ekıne r ıc 
mekliğin için, daha güzel bir kıyafet ve delıcOJt ~J' 
görünmesini &Öylesen, adamcağızın bu sözler ,,rJ 

(SorJCJ 



• 

ULUS ·!-

İngiliz Başvekili Fransa'daki son İngiliz Resmi harp lehli -- leri 
tansız mütarekesine dair askerleri de geri öhnıyor 
ühim ifşaatta bulundu· 

Mütarekeyi isleyen evela Reynaud' dur 
' cı1 •• , ı . . 
h, B • • ıncı sayfada) 

)ordun; Reynaud ile görü5mei: üze
~'1ıı.ı · Fakat seyahate çıktığım 

Corçu ud'nun dü&tüğünü öğrendim. 
' •ozlerine şöyle devam etmiıı-

'tt o d 
r iti trece gayri sarih, o derece 

'~ ' bu hususta bir hüküm ver-
llt .... • 1 

lttıt -.ıının erde bulunmak umu-
ilİıııt ınurayir olacaktır. Hüküme-

1~-t &osterilmesini ve milletin 
~"' l" ~ uzuınıu telakki edeceği ted-
~ hU&usunda hükümetin icabe -
' ~1-lne sahip olduğundan emin 

Yanı Kamarasından talep e-

ne olacağı 
tör~i~ meselesi 

talt~dan ıonra B. Reynaud'nun 
deııı· ıp eden hidiselerdcn bahset • 
• 11tir lci. 
• fra · 
lllü ~ız filosunun ne olacağı 

· •Clit bir anlaşmaya varmak i-
. erı &eleni yaptık. Niyetlerimi • 

"ı'I.. Jıctiıı· . b "'ui t 1 ıs at için, yeni nazırlar-
~~· hasıl olabileceğini mlişa
lorcı ı.rn aınırallık dairesı birinci 

'1.... :0 Yd'u Frıınsa'ya gönderdik. 
~,-~~rın eline geçmiyeceği hak

l!lıe ltııni Ye kati teminat verildi. 
~'der ıııukaYelesinin sekizinci ma<l
t, frlıı Ye hayretle okudum. Bo met
'°'1tr'1z harp gemilerinin alman Ye 
teıııı Olu altına geçtiği sarihtir. Bu 
~en di~or ki alman h!ikümeti, 
bt~r ~cınılerini, kendi harp niyct

r ~ rııasında kullanmak niyetin -
~lt ·b· akat alman hükümetinin ver

' tr r--• . k • ı --..... tcnunatm ne ıymctı 

~ı· . 
s,ıo.:::ı ı:tıaddeye göre, bu teminat 

' Un &ahit muhafazasına ve 
dtf ~Ya lüzumlu cüzütamları

fr..._ ~ı dır. Bu alman hükümetine, 
~-~f·ı 

'-lı.ı. 1 <>aunu aı;ıkça sahil muha -
Qı~ itnkinmı verebilir. 

S 0~tareır.e mukavelenamesi, ıart
J' . llnınadığı bahanesiyle, fesih 

' medeniyetinin 
~~ arkasından 
' ' beyanatına §öyle devam et-

~· büyük franıız milletinin 
f""ıa tecu!irler duyacaktır. 

' ıı iti.İlleti ki harpte sulhta bu 
~.llıiiddct onunla bağlı idik ve 

f1ıpa'da liberal bir kültüriin 
'bir tnedeniyetin terakkisini 

temine memur telikki edi-

le~ botuna yormakta ve yahut 
)oı.!_% lartederek ve tahtlede bu-
~''llt ~lzt kaybetmekte hiç bir 

"• ·, llşmanın kuvetl ve muan· 
Yııı zamanda bll§ka sebep -

L..., ~bl ve esaretten Fransa
~t •e 041u~ıı IA.zım geldiği kadar ku

~t'lı. ı:a uzun ömrümUz olması-

~~~ llıertnde yayılı bulunan ve 
lhf~ 01 tarafından himaye edll· 
. -"'llltfi tınan fransız imparatorlu
~ttı. ~n yanında mücadeleye 
~~to 

1 
ldlndeyiz. Ümit ederiz 

~~~ Uk, sebatkAr bir surette, 
~Ilı a gayret edecek ve kur· 
:ıııı ~ organize edecek bir hUkU
h:.' lıtıı:ı.ı Olacaktır. 
.~ "e:r· Yalnız fransızların üze • 

ı. ...... "il ecett meselelerdir. Fransız 
::"lltflıne ~ilınlyeUnln. yalnız Bor
t!ıetertlııtn aldığı hazin kararla 

a. 'CIA'lne hıa.nmak bizim için 

' ""iit ~ Qreke meseleleri 
hurac:ıa tekrar şunları aöyle-

~ltı ~8.ll. bir §ey varsa o da. dllJ· 
)ı ~1°1nda buıunıı.n, alman bar· 
~ Ye :ı;- barbarlığını yıkmağa ve 
'·~~, ~ın hUrlyetıerlni yeni
' ~Utı ita ıı&cak her fransız hare
~~ ıııı td Ynaklıırımızla en iyi ııu
~ çıı, b cettnılzdir. 

lııiı1 ~u ınlltenkip, B. Reynıw'· 
~ dıye t°a .a. Reynaud'yu "cesaretli 

ı..;:o '1kı11~aif ettiği zaman, avam 
>...""'tıı- •oıır 1Vtır. 
~ı~etı !_~eynaud kabinesi tıe in· 

' ~ tıı~ aaında mütareke hakkın
~~~11 'o e~ıert bahis mevzuu e· 
:"'tiı;:ud ~dakı tafsllMı vermiştir: 
"' l'fıııd atarından vaki d~vet ilze· 
01ıı.~~e.r! harıcıye nazın Lord Ha

' ~"Ilı haı 1ma1Mı nazın B. Bever
~~~lın~e, ıa haziranda kendisi· 

tıı~ıııı ~CPhedekl şeraiti ve fran
) ~ikı ~IYeUnl izah ettikten 

~"tıız b İngiJterenln müsaadesi 
~ ~IYec ~nıı. bir mütareke veya 

1lrıı14 '"•ne dair I<~ransa tara. 
~ llıuy~ıuı taahhl\dlln iptaline 
,-~ll llkat etmesini talep et

lly ""1.ıı 
ı~,0tdutıı ç~U(tt ıstırabın büyUklU· 

\llıll trllıflru~ lzırn onlar derecesinde 
lı ille ~l.l kalnıadığımız ve harp 

~hlll bi ar kadar çarpışmadığı • 
lttı 'lı 1l'ııauıı·~ ley değildi. Buna rağ· 
bt!Sı:tıtlt Un talebine muvafakat 

le,ııc J;·alt~da bulunduğum cevabı· 
~ lı:' ~ dey1 t .a. Reynaud'nun Ame· 
~l~""- ar ~t lerlne mUracaata bu -
Ilı..~ li"Qıla. ına aldık. 
~~~-- ltey11i~a Bordeaux'ya taşın· 
\ "4lclı lıııerı Ud dıın bir mesaj aldım. 

• ~Ilı bı~ cevabının tatmin e
~~t diriyor ve Fransa'nın 

~Ya ibra 8.ll.laşmaaından doğan ta
~ ıı::ll. eıınınesinl sarih surette 

'>..' tlııe 
•t\:'.1.-•tr~ ~;~ıız kabinesi, derhal 
~ı: ~· Ya B§ağıde.kl mesajı 

ı lloııu l 
b.~ "~ rıı0 .ıılflliz limanlarına g!Sn

lltıı."'t!Jı "il lirn lllUzakerelerln devamı 

~
-.l:~e~ hU1tU:larda kalması takdl· 
h~'ıi; ltttl ett, fraıuıız hükümetl· 
~ ~ lrı istemesine muvafa -

~-tıtını lı. ReYUaud'yu gönnek U· 
Oldı~:_ :t&tnaıı, B. Reynaud'DUD 
~ ötrendlm. 

B. çarçll, sözlerini ıöyle blUrmtıtlr: 
Bu acıklı ve unutulmaz hAdlsenln bAriz 

noktaları Iıte bunlardır. 
Avam kamarası istikbal hakkında en 

ufak bir oey dahi söylemekllğlmi her hal
de beklemez. Mamafih, önUmüzdeki haf· 
ta, yeni bcyanııtımda bunu mevzuubahis 
etmckllğim muhtemeldir. 

Ba§vekile sorulan sualler 
Avam kamarasında B. Çörçll'in beyana

tından sonra söz alan B. Hoare Bellsha, 
başvekilin vcrmı' olduğu lzahııtın şimdiki 
devrede avam kamarasının daimi surette 
içtima halinde bulunması !Uzumunu kati 
surette lsbııt ettiğini söylemiştir. 

Hoare Ilelisha demiştir ki: 
Fransız meclisi içtima hnllndc bulun

muş ve efkfLrı umumiye sansüre tabi tu
tulmamış olsaydı, Frnnsa'nın bu an!R§ıl • 
nuynn teslimiyeti vulm bulmazdı. 

inı:;-lltercdc hllkUmetln vnlanperver in· 
gillzlcrdcn cesaret almnsı ve mtilhem ol -
mıısı için parlfımcntonun içtimada ve mat
buatın serbest kıılmoııını iııtedlğini bize 
başvekil teınln edebilir ıni? 

n. Çörçll ,şu cevabı vermiştir: 
Fransız pnrlnmentosumın içtimada bu· 

lunmamn111nın kl'Ddi hat.ası olmadığı mu· 
hakkaktır. 

Burada başvekilin sözUnU kes"n B. Be
liıılıa "izahatını:r.da mutnbıkım .. dcmlştır. 

Ba.ş\·ekll sözlerine ııu suretle devam et
miştir: 

l{eza fransız matbuntının dahi tıu me
seleyi mUzakcre etmek lmkluundruı mah
rum kalmıı olması kendi hatası drğlldlr. 
Almruıların sUratıi ilerlemesi lo"rruısacln her 
şeyi hercümerç etmiştir. Alncnğımız ted -
birlerin frnnsızların bnşmdan geçen ııeytn 
inglllz parlamentosundaki muhterem dos -
tumun başından da geçmesine nınni olaca
ğına knnlim. O kadıır kuvctll trdbırler al
dık ki bunları zarurt olarak telı\kkl cdo • 
mem. .Mamafih, bu tedbirler bize lngillz 
parlamentosunun hllkUmetln rehberi ve 
mesnedi olmakta berdevam olacağı ve 
matbuatın bizi bekllycn muıllbetler ne 
olursa olsun taallyetlnc devam edeceği ka
naatini vermektedir. 

Reynaud kabinesinin istifası 
Başvekil, Reynıuıd kabinesinin istifnsı 

ve Petaln kabinesi tarafından istlh!Mının 
izah edilme.sini ısrarla lstlyen işçi partisi 
Azasından .Maxlon'a da ııu cevabı vermlıı· 
Ur: 

Bu meseleyi hakikaten vt\zıh surette I· 
zah edemem. Zira, insanın kendi memleke
tinden ba.,ka bir memleketin siya11etlni an
laması gayet mllııkUldilr. HattA hazan ken· 
dl memleketinin siyasetini anlıı.mak bile 
müşkUldür. (gtllllıımeler) 

Müteakiben, liberal partisi mebusların -
dan Sir Percy Harriı ıu suali sormuştur: 

B. Çörçil vaziyetin pek yakında serbest 
ve ıamimi surette avam kamarasında mli -
zakere edileceğini bize temin edebilir mi? 

Başvekil şu cevabı vermiştir: 
Mümkün olursa umumt celsede, olmaua 

sizli celsede yapılacak olan böyle bir mü

zakereye taraftarım. 

Felemenk Hindi•lanı meıele.i 
Hollanda hükümetinin merkezini Lon· 

dra'ya nakletmesi üzerine ~iltere'nin Fe
lemenk Hindiıtaru hakkında Japonya ve 
Birleşik Amerika devletleriyle işbirliği ya
pıp yapmadığı B. Butlerden sormuıtur. B. 
Butler ıu cevabı venniştir: 

Felemenk Hindistanında kaydedilecek 
yeni bir hldiıe yoktur. Vaziyet normaldir. 
1nıPliz btikümeti stat!ikoda hiç bir eksik
lik hasıl olmaması arzusunu izhar ctmiıtir. 
Ve japorılar ve amerikalılar aynı beyanatı 
yapmııılardır. 

LONDRA'DAKİ 
Fransız milli 

komitesi 
Londra, 25 a.a. - Royter: 
Almanya ve İtalyaya kartı fransız 

mukavemetine devam için Londra'da 
bir fransız milli komitesi teşkil etmif 
olan geenral de Gaulle yanında yave
ri olduğu halde, bugün İngiltere ha
riciye nezaretine gitmiştir. Bu esna
da hariciye nezaretinde, ziyaretçiler 
arasında, birkaçı yüksek rütbede ol
mak üzere birçok fransız kara ve de
nız subayı bulunuyordu. 

Reynaud kabinesi azasının İngilte· 
reye gelmeleri ihtimali hakkında, şim 
diye ~.adar Londra'da hjç bir haber 
cl!ınmamıştır. 

İngiliz gazeteleri, general de Ga
ulle'ün teşkil etmek istediği fransız 
milli komitesine büyük itimadlarını 
da kaydeylemektedir. Diplomatik 
muharrirlerin bir çoğu, Reynaud, 
Mandell, Herriot, Blum gibi bir çok 
tanınlll'lŞ fransızların İngiltere'ye ge
lerek bu komiteye iştirak edecekleri
ni söylemektedir. 

Avu•turalya' daki Fransızlar 
Sidney, 25 a.a. - Avusturlayada bu 

lunan fransızlar, Sidney konsolosha
ııeleriue bir delega,yon göndermiştir. 
i'tiezkılr delegasyon, Londra'da bulu
nan general de Gaulle'a ıu mesajı 
göndermiştir. 

Avustralya'da'l<i framuzlar davetini 
ze icabet ediyorlar. Mücadeleye ıo
nuna kadar devam etmek üzere, bil 
tün enerjilerini, bütün varlıklarını 
emrinize amade kılıyorlar. 

Bu mesajın bir kopyeıi Suriye or
dusu bqkumandinı general Mittel
hauıer'e ve franıu: müıtemlekelerin
deki kumanü0 Jara ıöndorilmiıtir. 

Madrit, 25 a.a. - Sait Jean de Luz 
ve Bayonne mıntakasında Fransada 
harp etmi§ olan ingiliz ve polonyalı 
efradın gemilere bindirilmesi için ha
zırlıklar yapılmaktadır. İngiliz do
nanmasının birçok cüzütamları bu ir
kap ameliyesini himaye etmek için 
Saint J can de Luz açıklarında bulun
maktadır. 

Fransa'daki mülteciler ne 
alemde? 

Londra, 25 a.a. - Manchester Gur
dian, mütareke şeraiti hakkında şun
ları yazmaktadır: 

Siyasi mültecilere mütedair bulu
nan 19 uncu madde nefretle okuna
caktır. 

Nazilere muhalif olan Südet mınta
kalarındaki biıtün çek ve alınanlar, 
kaçmaga mecbur kalmışlardı. Bunla
rın birçoğu Fransa'da barınabilınişti. 
Bütün bu erkek ve kadınlar tazyik e
dicilerinin ellerine teslim edilecek. 
tir. 

Fransa'nın büyük misafirperverlik 
anancsırıı, ve lıüyı.ik harbi muteakip 
devı ede Fr.m .. a'nın siyasi mültecilere 
gdstcrmiş oldugu hüsnu kabulu hatır
uyoruz. Mezkur madde, yalnız kendi 
Jermi düşünen insanların hazin mane
vi sukutlarını bize göstermektedir. 

Fransa'ya itimat etmiş olan bütün 
çek, alman, italyan, polonyalı ve is
panyollar, bugun tehlikede bulun
maktadırlar. 

Fransız. - /ıpanyol hududu 
kapatıldı 

Madrit, 25 a.a. - Royter ajansı 
bildiriyor: 
Fransız - İspanyol hududu, diplo

matlarla fransız cezairi için vizeleri 
mevcut olan eşhastan matla, herkes 
için artık kapatılmıştır. Portekizde 
mi.ılteci meselesi ciddiyet kesbetmek
te olduğu cihetlcdir ki, bu tedbırle
rin alınması zaruri görülmüştür. 
Fransa'daki Norveç sefiri dün İspan
ya'ya gelmiştir. 

Fransa'nın terki silah etmesinden 
bir müddet evel, Fransa'da tecrit 
kamplarına konulmuş olan İspanyol 
mültecileri serbest bırakılmıştır. Şim 
di İspanyol makamatı bunlara avdet 
etmeleri için müsaade vermemektedir. 
Memnuniyetten evel hududu aşmııı 

olanlar tevkif edilmiştir. Kızıl şefler-

Fransa teslim 
olmuştur 

(Başı ı. inci sayfada) 

tekle girecektir. Çünkü iki müttefik, 
gayrimuharip lspanya'nın kendile· 
riyle elbirliğini temin etmitlerdir. 
Bu vaziyet ancak general de Gaulle 
komitesinin te§ebbüaleri muvaffak 
olurıa önlenebilir • 

Franıız teslimiyetinden doğan di
ğer bir netice ablukanın ne kadar 
tesirini muhafaza et.e de, artık Al· 
manya'ya kartı eaaıh bir tazyık ma· 
hiyetini kaybetmit olduğudur. Al· 
manya açlığa ·mahkum edilemez. 
Hammaddelere gelince, bu ham
maddelerle iymal edeceği ailahların 
birkaç ıeneliğini bu ıırada Franıa· 
dan teaellüm etmektedir. Almanya 
petrol menbalarını da kolayca ma· 
ıun bulundurabilir. 

Demek ki İngiliz mücadeleai müı· 
pet olmak yani hava hakimiyetini 
kazanmak, denizlerle havalarda 
düımanlarını ezip yıpratmak zaru· 
retindedir. Almanya, İngiliz adala· 
rını tecrit etmeğe, adaların dünya 
ile alakasmı keameğe veya bu ala· 
kayı adalarda oturan halkın ihti
yaçlarmı temin edemiyecek bir ha
le getinneğe çahtacaktır. Fransa gi
bi bir rakipten kurtulan ve İtalya 
hava kuvetlerinin yardımını temin 
eden Almanya'nın en büyük darbe· 
)erine bu yaz intizar olunabilir. 

lngiltere milli ıanayiinin iymala· 
tiyle, amerikan aanayiinin yardımı 
kendisine hava hakimiyetini temin 
edeceği zamana kadar büyük müt· 
külata göğüa gereceğini zaten bili· 
yor. İngiliz milleti asıl §İmdi tarihi· 
nin en büyiik imtihanını geçiriyor. 
lngiltere'nin biribiri ardından belki 
taaavvur temediği üç §ey olmuttur: 
Hitler, bu yaz kati bir taarruz yap· 
mıttır; Fransa mukavemet edeme· 
mittir; Fransa kendinden aynlarak 
teslim olmuttur. 

Şimdi İngiliz mücadelesinin iki 
safhası olacaktır: biri adalara kartı 

den hiç birisi İspanya'ya avdet etmek 
teşebbüsünde bulunmamıştır. Kendi
lerini bekliyen ağır akibetler dolayı
siyle, böyle bir teııebbüste bulunma
larına da imkan yoktur. 

Franıa'daki Hollanda/dar 
Lahaye, 25 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
İşgal altında bulunan Holanda ara

zisi alman komiseri ve Hollanda ma· 
kamları, halen Fransa'da bulunan 
hollandalıların memlekete dönmesini 
tesri için tedbirler almışlardır. Bu
nun için, bir yüksek alman subayının 
riyasetindeki Alman - Hollanda he
yeti, Belçika ve Fransa'ya hareket 
etmiştir. 

Tahliye edilen mt'rıtakalardaki 
almanlar 

Fransız akşam tebliği 
Bordeaux, 25 LL - 2• haziran fransız 

akıam te bllği: 
Chareutes teki &imanların hafif bir ller

leyltl kaydedllmi§tir. DU,man bu mınta -
kada Angoulem'I legal etmııur. Rahne 
va.dl&lnde hafif bir ilerleme yapan d!l§man 
Aix - Les - Bain'e ve Vorette civarına 
gelml§tir. 

Alplarda, biltUn gUn, italyan taarruzları 

birıbirtni takip etmiştir. Bu tanrnızlar hu
dut yakınında öncü kıtalarımız tarafından 
durdurulmuştur. Düşman Les .Mauricn
nes'te Lnns!meboıırg u hafifçe grçmlş ve 
sahil mı:ıtakasınd:ı l\lcnton u işgal <'tmlş· 

Ur. Mukavemet me:vzill'rimlz, biltlın Alp 
cephesi boyunca sarsılmamış olarak kal· 
maktadır. 

İngiliz hava • 
nezaretı tebliği 

Loıtdra, 25 a.a. - Hava nezareti teblif mıntakasında bulunan Midlands uzerıne hı 
ediyor: . , . . . 1 çok bombalar atılmı~ır. Bu bomba!ann 

Dun rece zarfında İngıltere nın vası bır . el:seriai tarlalara duşerek ciddi bir hasar 
mıntakası ıizerine düşman hava kuvetleri j husule retinnemiştir. İngiltere'nin cenu -
tarafından hücumlar vaki olmuştur. Londra 
bölgesi de dahil olmak üzere birçok bblge
lerde ılirm işaretleri verilmiştir. He.va 
mudafaa toplarımızla projektôrlcrimiz fa. 
aliyete geçmiııtir. Şark sahilleri ve merkez 

bu garbis.nde bır şehrin uzerine de bom • 
balar diıımuştur. Başka bır yerde altı sivil 
yaralanmıııtır. Londra bölgesinde insanca 
azyiat ve hasarat kaydedilmemiştir. 

Afrika' daki hava harbi tebliği 

Berlin, 25 a.a. - IlıtJer alman mil
letine harbın başlangıcında Fransız • 
Alman hududu menatıkını tahliye et· 
mek mecburiyetinde kalmış olan yüz 
binlerce al:nan vatandaşının derhal 
bu mcnatıka nakletlılmelerini ve bu· 
nun için icabl.!den tedbirlerin alınmış 
olduğunu bildirmiştir. 1 Kahire, 25 a.a. - İngiliz hava kuvetleri avdet ederken, meydanı kesif bir duman 

Bu vatandaşların harp yüzünden kumandanlığı tarafından tebliğ ediliyor: tabakası kaplamıı bulunuyordu. Tayyare -
~ ld kl l Garbi çolde Bire! ve Bog~ mevkileri, leI'imizi ka~ılaınak için dlişman muhare • 

ugramış 0 u arı zarar ar tazının e- bombardıman tayyareleri tarafından bom- be tayyareleri havala.nmı:ş ise de takibe 
dılecektir. bardıman cdilmİitİr. Bir askeri kampa tev- devam niyetini gbstennedıler. Butiın tay-

/ılJiçre'ye iltica edenler cih edılmiş olan bu akın, tam bir surpriz yarelerimiz üslerine avdet etmıGtır. 
Mcıı1tre ... .<, LS a.a. - Aralarında bir olmu~tur. Çadırlara bombalar atıldıgı za - Blcnheim tip tayyarelerımiz Dıredaua•n 

general bulunan bitap dı.işmüş 1200 man kıta.atın sı{:rnaklara kaçtıkları esnada hücum etmiştir. Bunlara karşı duşman tay. 
fransız piyadesinden müteşekkil bir büyük faaliyet sahneleri muı>ahade edil - yareleri havalanmıı ise de, ciddi hasara ui
grup Roches boyun noktasında 1sviç- mlııtir. ratılarak geri dönıniye icbar edilmişlerdir. 

h d d · l d' Asmara tayyare meydanının bombardı - ı 23 haziranda Blcnheim tip tayyareleri -re u u unu geçmış er ır. .. . . . , .. 
y 1 d k 

1 
b.. ..k manında pek buyuk hasarat husule gelmış- mtı Tıga ya hucum ederek yerde bulunua 

. an arın a amyon ar ve uyu tir. Hangarlar, uçuş mahalleri üzerine tam 1 tayyareler !izerine bombalar atmııtır. BUDo 
mıktarda malzeme bulunan bu kıta- isabetler kaydedilmiştir. Tayyarelerimiz 1 larm hasara uğradığı zannedilmektedir. 
lar enterne olmuştur. 

Doules mıntakasında, alınanlar İs
viçre hududuna altı veya yedi kilo
metre de bulunmaktadır. 

İsviçre ile Fransa arasında bütün 
demiryolu seferleri İngiltere ve Fran 
ra posta münakalatı durmuştur. 
Fransız hududuna yakın Cahux -

de - :Foudes'den gelen malUmata göre 
yurtlarını tahliye etmiş olan birçok 
fransız sivilleri, hudut civarındaki 
yerlerine dönmüşlerdir. Evlerini ye
rinde, hayvanlarının hayatta bulduk
ları fakat yiyeceklerinin hepsinin 
götürüldüğü söylenmektedir. 

Leon Blum'un İsviçreye iltica et· 
tiği haberi selihiyettar menbalardan 
tekzip edilmektedir. 

Polonya harbi 
devam ediyor 

Londra, 25 a.a. - Reuter: Şimdi 
karargahını lngiltere'de kurmuıı olan 
Polonya başvekili ve başkumandanı 

general Sikorski dün akşam radyoda 
Polonya milletine hitap ederek, mem
leketinin müttefiklerin davasına sa· 
dık k~dığını teyit etmiştir. 

General Sikorski bilhassa ıunları 
söylemiştir: 

Ordularımızın kısmıküllisinin İn
giltere'ye ayak bastığı şu anda, Po
lonya bükümeti namına resmen be • 
yan etmek isterim ki, sarsılmaz ira
demizden hız alarak, müstakil ve hür 
bir Polonya için kudretli İngiliz im
paratorluğunun yanı başında müca
deleye devam edeceğiz. 

General Sikorski, fransız cephesin
de bulunduğu sırada, fransız cephesi
nin inhidamı ihtimaline karşı birinci 
ve ikinci Polonya fırkalarına, İsviç
re'ye doğru bir yol açmak emrini ver
diğini bildirmiş ve ııunu ilave etmi§
tir: gelen raporlara nazaran ikinci 
fırkamız ve birinci fırkamızın unsur
ları bu emri yerine getirerek umu
mun takdirini kazanmışlardır. 

Sovyetler birliği 
• 

lngillere ticareti 
Londra, 25 a.a. - Avam Kamarasın

da sorulan bir suale cevaben, iktıaadi 
muharebe nazırı B. Dalton, kendisine 
gelen malümata nazaran Viladivostok 
tariki ile yapılmakta olan harp mal -
zemesi ithalatının azalmakta berde
vam oldÜğunu bildirmiştir. 

Ha,riciye müsteşarı B. Butler, Sov
yet Rusya ile yapılacak bir ticari iti
lafa mütedair müzakerat hakkındaki 
diğer bir suale, müzakeratın inkiııaf 
etmekte olduğunu ve fakat halihazır
da fazla tafsilat vermeğe imkan bu -
lunmadığını beyan etmiştir. 

İtalyan resmi tebliği 
1talya'da bir mahal, 25 a.L - İtalyanı iz hiç bir hedefe isabet vaki olmamııstır. 

umumi karargahının 14 No. lo teblifi: Bombalar eski musevi mahallesine dlitmilt. 
Sut 1,35 te mutareke mukavelenamesi - ve yirmi kadar insanın telef olmasına •o

nin imzası dolayısiyle gerek Avrupa gerek bebiyet vermiştir. 
dcnizaım bütün ı;ahalarda Fransa ile hal- Düşman tarafından otuz kadar bomba .. 
ya araaında bütün muhasemat tatil edil - tılmak suretiyle Cagliari'ye karıı yapılan 
miştir. bir hava akını hiç bir hasara sebebiyet ver. 

Bir italyan tahtelbahir! bir vapur batır- memiıı, yalnız bi~aı; ki&i yaralanmılfttr. 
mııtır. Palerma'ya karşı yapılan iki akm teşeb-

Kızıl deniz.de hareklt icra etmekte olan büsüne İtalyan avcı tayyareleri mani ol • 
bir ltalyan tahtelbahir! üssiılharekesine muşlar, ve bu tayyareler düıınaıı tayyareleo 
dönmcmiıtir. rini uzaklaşnuya mecbur etmişlerdir. 
Düımanm Trabluı'a karıı yapmıı oldufu ı ln~ltere'ye karıı harp devam etmekte• 

bir hava akını esnasında askeri kıymeti ha- dir ve zafere kadar devam edecektir. 

Alman resmi tebliği 
Führer'in umumi lıı:ararclhı, 25 a.a. -

Alman orduları başkumandanlıfmm tebli
ği: 

Fransa seferi, yalnız altı hafta devam 
ettikten sonra, alman ordusunun misilsiz 
zaferi ile nihayete ermiştir. Bugün, saat 
1,35 den beri, mütareke, meriyet mevkiine 
girmittir. 

Dün, muhasematın son ı!inü, fuicalarmnz 
Atlantik sahilinde, kısa bir mukavemeti 
kır.diktan sonra, Royan'dan Gironde man -
sabına ve Angouleme'e ıPdcn hatta kadar 
ilcrlemiılerdir. 

Fransız Atlantik ıahillerl açıklarmda 

bombardıman ve kC$if tayyarelcrimiziıt 

yaptığı istikpf uçuşunda, beş altı bin toni
latoluk bir İngiliz nakliye gemısine bom -
balarla muvaffakiyctli hücumlar yapılmıt
tır. Şimal denizinin muhtelif mıntakalann
da ba~ı..-a keılif us;u§lan da yapılmıştır. 

24 haziranı 25 hazirana bağlıyan gec' 
birkaç bombardıman srupu, merkezi İn -
giltere'de bir kaç hücum yapmış ve tayya -
relerin bulunduğu bazı bava meydanları ile 
bazı tayyare endüstrisi müesseselerini 
bombardıman etmiştir. 

Rhin cephesinde ve Lorraine'de, düşman 
yeni müstahkem mevziler kaybetmiıtir. Dün gündüz, bir İngiliz tayyaresi, Sta -

Voaıc.'lerde, Donan'da, 22 bin kiıilik vanger • Sola tayyare meydanı üzerinde 
bir düşman srupu teslim olmuştur. Esir- uçmuştur. Fakat bu tayyare, bombalarını 
!er araııtnda bir ordu kumandanı seneral ile atmadan alman avcı tayyareleri tarafından 
üç fırka kumandanı seneral de vardı. düşürülmüştür. 

Lyon'un cenubu garbisinde, Saint - Eti· Dün gece, ingiliz tayyareleri, yeniden. 
emıe ve Anonay almmıştrr. şimali ve garbt Almanya üzerinde ukcrt 

Savoie'da, dai avcı kıtalanmız, şiddetli hedeflere hasar yapmadan uçmuşlardır. 
surette müdafaa edilen dütınan mevzileri- Alman bahriyesi hava dafi bataryalan, 
ni birçok bölgede delmiye muvaffak ol - ıimal denizi sahillerinde iki ingiliz tayya-
muştur. Aix - lcs • Baine ahnnuııtır. 1 resini düaürmiye muvaffak olmuştur. 

Wiesbaden'de bir Alman - Fransız 

müt(lreke komisyonu toplanacak 

Alman gazetelerinin, Hillere ve Alman 
ordusuna karıı duyduğu minnellarhk 

Bertin, 25 a.a. - D. N. B. bildiri
yor: 

Alman - fransız mütareke muahe
desi ahkamına tevfikan Wieıbaden'
de bir mütareke komisyonu toplana
caktır. Führer, general von Stuepva
gel'i mütareke komisyonu reisligine 
tayin etmiştir. Komisyonun vazifesi, 
mütareke muahedesinin tatbikine ne
zaret etmektir. Franst7. hükümeti mil· 
tareke komisyonun:\ Lıiı murahhab t:..
yin etmeğe davet edilmiştir. • 

Clemenceau'danberi takip edilen ve 
bir senedenberi azami haddine çıkarı
lan mantıksız siyasetin neticeleri;ıi 
çekmesi lazımdır. Halbuki, bugünun 
galibinin mağluba karşı vaziyeti, 
Foch - Clemenceau devrinin fena ni· 

yetli zihniyetinin ak.sıne olarak, şim
diden, mağlup hat>mın cesaretinin 
şövaleresk bir surf'tte tanınması 
,.eklinde tecelli eylemekted,r. Bu. 
kin ekmek istemiycn. fakat daha iyi 
bir istikbalin temellerini atmak arzu
sunda bulunan bir zihniyettir. 

Völkischer Beobachter diyor ki: 

alman ve Akdeniz'le Afrika'da kiyetle atlatınca İngiliz imparator
italyan hücumlannı ve hamlelerini luğu mücadeleainin ehemiyeti ve ıik
karıılamak, ikincisi ıüratle hava Jeti muazzam olacaktır. lammaaı bi
üıtünlüğünü elde etmek ve o vaııta le ne kadar güç olan İngiliz mücade
ile denizler hakimiyetini takviye et- le azmi kızıl hararet dereceıine çık
mek I lngiltere kendi mevcudiyeti mııtır. Ve lngiltere tarihte ilk defa 
kadar eıir milletlerin kurtulutu di- olarak elindeki bütün imkanlarını 
vaaını üıtüne alıyor. Çünkü bu mev- son haddine kadar kullanmak mev
cudiyet dahi Avrupa'da hür millet- kiindedir. Bu imk&nlan biç kimıe 
ler nizamının teeuüı etmeıine bai· bafifsiyemez, bilhaıaa Amerika a-
lıdır. l leminin ittiraki tam ve kati oluna! 

Alman gazetelet'inin yCl%ıları 
Berlin, 25 a.a. - D. N. B. bildiri

yor: 

Garpte harp bitmi§tir. Bu sabahki 
alman gazeteleri bittabi bu vakaya 
geni§ sütunlar tahsis etmekte ve 
Führer'e ve alman ordusuna kargı al
man milletinin minnettarlığına terce
man olmaktadır. 

Berliner Börıen Zeitung ezcümle 
diyor ki: 
Okyanoıtan Alplara kadar uzanan 

mıntakada top aeıleri kesilmittir. 
F.ı-ama mqlup olmU§tur. Fnnu'nuı, 

Fransızların, mağlubiyetlerinin se
beplerini anJamağa başladıkları görü-

lüyor. Bu, bize, iki komşu millet mü
nasebetlerinde, Hitler Almanyasının 

senelerce arzu etmiş olduğu vaziye-

tin, geç fakat iş işten tamamiyle geç
meden başladığı umıdını veriyor. ı .a· 

mafih bu miınasebetlerin şartı, A vru
pa kıtaıı milletlerinin, nihayet, Manı 

ötesinde Britanya adalarında oturan 
devletten kurtulması olarak kalmak· 
tadır. l1k mukavemet aylarmı muvaffa- F alüa Rdla ATA~ 
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~iJe büyük bir alaka uyandıran yerli tipleri gösteren bebekler 
En•titü müdürü Bn. Ayge'nin 

min.ı_a!örii 
f 
ı 

ia•iden mııvalık bir köıe 

Sergiden 
Sergiden bir başka köıe 

intıbalar 

En müıkülpesenl bayanlar bile eserler karıısında hayran 
kahyorlar ve sergiyi yeniden gezmeğe baıhyorlardı 

i smet 1n!SnU Kız EnııUtUsU, senelik ser
si•lnl dUn dlvetıllerine açtı. Güzide dfı.. 
vetlller arasında sayın Bayan İnönU, Ba,,· 
vekfllmlz Dr. Refik Saydam, Maarif V c· 
kili Hasan - Ali YUccl vardı. Saa.t tam beş
t e mektebin orta kalındaki holtindo tale
belerden Bayan Meliha Kııragöz!U dAvetll
l erin Uzcrlnde çok iyi bir tesir bırakan 
sergiyi açış nutkunu stiyledl. Bu nutukta. 
mektebi açmak suretiyle genç kızlarımıza 
yetıımel< fırsatını veren AtatUrk'Un mtı· 
nevi huzurundn e~llmcği ve onun yaptık
larını bU~ilk bir hızla devam ettiren eşsiz 
Şefimiz lnBnU'ye saygı ve mlnnettarlıkla
nnı sunmayı bir borç bilen Meliha Kara
cözlU. bu mektebin açılııı gayesini ııu su
r etle anladığını izah ctU: 

Bizlere hayatta emniyetle yUrUmenln 
sırlarını öğreten bu kuts1 yuvada geçlrdl
gtmlz her sene bizi daha olgUn ve mUtekA· 
mil olarak gelecek yıllara ulaştınyor. 

Zarif ve iş blllr bir genç kız, evinin her 
t UrlU ihUyaçlarını bilyUk bir zevk ve is
tekle yapar; eskiyi yeniye, çirkini gUzcle 
çevlrmeıılnl bilen bir anne, itimat ve sada
kat telkin eden bir zevce olmak lmktınını 
da ll'ene bu feyiz menbaı veriyor . ., 

Nutuktan sonra talebe ve muallimler
den mUteııekkll bir yol gösterici kafilesi 
tarafından dAvetlller, serginin hazırlhdığı 
aalnnla.ra geçlrtldl. Dnha !lk Balonda, bu 
qelz müessesenin yett11Urdlğl ve yettı:ıttr
mekte oldtığU talebelerin yaptıklnn tgler 
kargısmda blllılstlsna bütlin d~vetlier 
ha}Tanhklarını glzllyemlyorlardı. İnce bir 
zevkle hazırlanmı11 olan iç çama.ııırle.rı 
kareısında uzun uzun tetkiklerde bulunan 
dAveUI bayanlar, bu çamaşırlann yapılı§ -
lan hakkında :izahat alıyorlar, erkekler 
hep elle yapılan sUaler karşısında hayret
lerini aaklıyıunıyorlardı. İpekli, yUnlU, ke· 
ten roplar, bUyük bir renk Ahengi lc:lnde. 
daha ilk bakıııta dlvetlllerin gözUnU alı
yord\L 

Arkamdan ;>ilrUmckte olan ııık bir b3· 
yan, yanındakl ukadaoına dert yanıyor
du: 

- Kardeşim. bir şu beyaz A"ıırnltUrlcrle 
hazırlanan lAclvert koatUme bnk, bir de 
bl'nim 11rtımdaklnc. Yazıklnr olsun. daha 
iki giin eve! yaptırdım. O kadar da söyle
diler, sergiyi görmeden evel terziye ver
me dediler de dinlemedim. 

Hele eapkacılık atclycslnde yapılan 
zarif, kenarlı, kenarsız çapkalar, bllyük 
bir bayan kUllesi tarafından muhasara e
dilmiş. Aralarına sokuluyorum. Hepsi. bu 
kadar mUkemmel 1111.pkalann ancak Pariı
t ekl bll:>1lk ıapkacı vitrinlerinde görme· 
bilecekleri hakkında ittifak etmlıılcr. 

Bir plAJ elbisesi önilnde duran bir dA • 
wtıı bayan yanındaki mihmandar talebe· 
ye soruyor: 

- Acaba. bunu satacaklar uu 1 
Talebe bUytık bir nezal~elle: 

- Hayır efendim, diyor. Arknd:ı.şım, bu 
elbiseyi kendisi giymek Uzere yaptı. 

Bir b&şka salona glrP.rken bize mlh· 
mande.rhk yapmak nezaketini ııöstercn 
Bavan Fesahat: 

- Buralard:ıkl bebekler hakl:ında bil • 
haıısıı fikrinizi öğrenmek isterim. diyor. 

BUyUk bir ma.cısnın Uzerlnde bebek a -
telyeal tarnfındl\n yapılmııı ve t.amamlyle 
maziye alt bulun!ln bebeklerin etra!ıııda 
hayranlıklarını ıı:lzllycmlyen bir dll.vetli 
kafilf:sl buluyoruz. Bir ihtiyar ve gözlUklU 
hanım, 

- Aman, eu satıcı yahudlye bak, diyor. 
Biz Bakırköyde otururkl!n kapımızdan s:e· 
çen Bohor vudı, tıpkı ona benzemiş. 

Modelclllğe alt salona geçiyoruz. De-~ 
ğerll rcMn.m Bayan Melek GUrfırat blze ıu JAPONYA 
izahatı veriyor: 

- Bizim atelyelcrimlzde talebeye resim 
dersi verilmektedir. Buradan mezun olan-
lar, diğer mekteplerde resim muallimi ola- Kı'mler'ı tanıyor 1 
rak D~~;!~~~~~:;::· resimler ve model- • 
ler dAveUller tarafından dikkatle tetkik 
cdilmoktedlr. 

Bayun Fesahat bir aralık, 
- Artık yorulmuşsunuzdur, diyor. 
ve bizi mektebin geniş terasına çıkarı

yor. Burada mektebin talebeleri tarafın -
dan ha.zırlanmıı; olan Ustıerl nefis pnstalar 
ve limonata bardaklıırlylo silslU bir bUfe 
bizi karşılıyor. Limonn.talanmızı içer ve 
talebeler tarn.fındıın yapılan nefis pasta -
lan yerken dikkat edlyonım: bizimle be
raber ecrgiyi gezen dAvctll bayıı.nlardan 
bir kısmı bir mUddet istim.hat ettikten ve 
serinledikten sonra bUyUk bir tehalUkle 
tekrar sergiyi yeni ba.ştan görmek için 
yanlanndakl arkada.ıılarına ısrar ediyor
lar. 

- Sergi, gayet kısa bir zaman için aı;ık 
kalacakmış. Cumaya kapanacak. Ben bu 
kadar mUkemmel bir iş görmedim. Gidip 
mutlaka sornca#lm. bakalım o gece elbl· 
eclerlnl satıyorlar mı? Satmıyorlarsa bile 
bo.na da yapıp yapmıyncaklarını soraca
ğım. icap ederse enstltO mUdUrU Bnyan 
Ay§e'nln tavassutunu rica edece~m. 

Ertuğrul ŞEVKET 

ASKERLİK lŞLERl 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı Askerlik Şube!Jinden: 
328 ve 820 doğumlu thUyaUardan her 

sınıfa mensup olanlariyle sakat ve 11:ayrl 
lsll'4m erat talim maksadlyle scvkedllece -
ğlndcn Ankarnda bulunan bu doğtımlu ya
banc!!lıırın hemen eubeyo mUraeaat etmele
ri 10.Zımdır. 

Gelmlyenler hakkında kanuni takibat 
yapılacağı ilfln olunur. (3184) 13170 

KAZALAR 

Mühendis veya fen memuru 
aranıyor 

Erbaa Belediyesinden : 
Nafıa vekaletince tasdikli imar pla

nının tatbikine seiahiyetli olmak üze
re belediyemiz için b ir mühendis ve
ya fen memuru alınacaktı r. A yda yiiz 
liraya kadar ücret verilecektir . İstek
lilerin evrakı müsbiteleriyle birlikte 
yazı ile Erbaa belediyesine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 13054 

kimleri lanımıyorl 
Tokyo, 25 a.a. - Japon hariciye 

nezaret i , yabancı memleketlerdeki 
diplomatik m ümessillerine aşağıdaki 
talimatı göndermiştir : 

Japonya, yalnız Bordeaux'deki 
Fransız hükümetini tanımaktadır ve 
anavatan fransası ile olan münasebet· 
lerinde, R oma ve Berlin ile evelce bir 
anlaşma bulunmadığı takdirde, Peta
in hükilmetiyle iş görecektir. 

Japonya, Londra'daki Hollanda hü
kümetini tanımakla beraber, Japonya 
anavatan ile olan münasebetlerinde 
A lmanya ile, Hollanda Hindistanı ile 
olan m ü nasebetlerinde Hollanda müs
t emleke hükümet!yle i§ görecektir. 

H indiçini ile olan münasebetlerin
d e, Japon ya, B ordeaux hükümetiyle 
istişare e tmekle beraber Hindiçini 
m üstemleke h üklim etiyle iş görecek· 
tir . 

Nihayet, B elç ika, Danimarka ve 
N orveç ile o lan münasebetlerinde, 
J apon ya, Almanya ile iı görecektir. 

Macaristan'ın vaziyeti 
Budapeıte, 25 a.a. - D.N.B. bildi

riyor : 
Pester L loyd gazetesi bir baş ma

kale neşretmiş ve bu makalede har
bin batlangıcında da aynı vaziyette 
olan A lman - Macar dostluğuna işa· 
ret etmiştir. Makalede bilhassa şöyle 
denmektedir: 

Macaristan, bitaraf bir devlet hat
tı hareketi ihtiyar etmediğini fakat 
gayri m uharip olduğunu beyan et
miıti. Demekle iki muhalif tarafı al
kıtlıyan bu lakayd bitaraflıktan içti
nap etmişti. 

Toptan tômirat ve temizlik 

malzemesi sahn alınacak 
,, 

Ankara Elektrik ve Havagazı T. A . Şirketinden : 
Şirketlerimizin bir ıenelik: tamirat ve temizlik malzemeleri 

toptan satın alınacaktır. 

Bebek atelyesl şefi Bayan Zehra Müfit 
San~r. kendiıünl tebrik edenlere nezaketle 
te§ekhi.lr edı~or. Hakikaten ancak bUyük 
bir l!anatkı\r olmakla yapılabilc>cck olan bu 
beb-klerde mazideki tipler o kadar meharet 
le canlandırılmıe ki, hayran olmamak ka
bil dt>ğll. Hamur yuğuran Anadolulu ka • 
dın. kahve getiren halayık, horoz şekerci, 
mahalle mektebi hocası. derstAın, kabakçı, 
mael!.ll!hlı be&lğlne yatmıı.ı olan bebekler 
çok canlı. Hele enstltllnUn mUdlreııt Ba
yan A:>'Be'nln mlnyatUrUne ait olan bebek 
h~rlrM tarafından takdirle kargılandı. Sa
)'lD Bayan Ayee, bu mlnyatUr1lnde, gaze • I 
tfl!l"'l":ı nlmmıtktadır. 

1 - Bu malzemeler ekseriyetle hırdavat, elektrik, demir ve 

temizlik eşyalarından ibarettir. 

2 - Bunlara ait tanzim edilen liıteler t ahrirt m üracaat muka

bilinde meccanen verilir. 
3 .- Talipler gerek ihtiyacımız b ulunan malzemelerin cümle· 

sine ve gerekse iştigal ettikleri branşı a l!kadar eden kısımlarına 

ayrı ayrı teklif mektubu verebilirler. 
4 - Bu işe ait teklif mektuplarının e n geç 24. 7. 1940 tarihli 

çarşamba günü saat 15 de t irke tle r müdürlüğüne t evdi edilmiş 

olması ıarttır. • 2518 

ENSTiTÜLER 

Satılrk hurda demir 
Ankara Yüksele Ziraat EnstitUsU t i:tı-

sadi lıletme Müdürlüğünden: 
nde 1 - Ankar::ıda Keçiören ııosesl Uzeri 

ktıln lktıearll i§letme mlldtir!Uğil balı 
sinde mevcut tahminen 16-20 bin kilo r 
desinde hurda demir aksamı mahalli 

çe-
ad-
nde 

ııatılıktır. 
2 - Almak lstfycnler maha111nde 

vakft rnezkQr demirleri görebilirler. 
her 

re· 3 - 6. 7. 940 tarihinde taliplerin ve 
ccklerl en yilksek ve muvafık fiyat 
nın.hnlllnde toptan satılacak olan mez 
demirleri görmek ve fazla tatsllAt nim 
Uzcre Anknrada Keç!!lren ııosesJ üzerin 
ld eski zlrnnt melttebl yanında fktısadt 
letme mlıdUrllltllne o!mdlden mUracaat 

ile 
ld)r 
ak 
de 
lı:ı-
e-

deblllrlcr. 
4 - Sntış tarihi ola.o 6. 7. 940 tarlhlnd 

bir gün evellnc kad:ır maktuan )ilz lira 
ııozlto akçesinin lktısadt i§letme vezne 
n' yatırılması ıa.zımdır. Telefon No. 1 

en 
de-
si-

115 
(3066) 13063 

A. LEVAZIM AMlRLIGI 

Buğday öğüttürülecek 
: 

alı 

Ankara levazım amirliti satın Al. KO 
1 - 5800 ton buğday öğütmesi kap 

zarfla ekailtmcıi 1/7/94-0 saat ıs de A 
kara Lv. imirliği satın alma komisyonu 

n-
n. 

da yapılacaktır. 
e-2 - Muhammen bedeli 87000 lira ilk t 

minatı 5600 liradır. Şartnamesi 435 kunı 
mukabilinde komisyondan alınır. İçin 
kıı.nuni ve ticaret odası vesikası da bul 
nan teklif mektuplarının saat 14 e kad 
komisyona verilmesi. (2850) 1286 

ş 

de 
U· 
ar 
o 

Ka§ar peynir alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alm 

Komisyonundan: 
a 

k-1 - 3600 kilo k~ıır peynirinin açık e 
slltmesi 8. 7. 940 saat 15 te Ankara L 
tUnlrllği satın alma komisyonunda yapıl 

v. 
a-

cııktır. 
2 - Muhammen bedeli 2520 lira tık t 

minatı 189 liradır. Şartnamesi komisyon 
görUlUr. Kanunı vesika ve temlnaUa be 
vakitte komisyonda bulunulması. 

e-
da 
lll 

(3069) 13048 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amırliği Satın Alm a 

Komisyonundan: 
e· 1 - 25000 kflo sığır 7000 kllo koyun 

tfn1n pazarlıkla eksfltmesl 27. 6. 940 saa 
14 te Ankara levazım Aınlrllğ satın alm 

t 
a 

komleyonunda yapılacaktır. 
50 2 - Sığır etinin muhammen bedeli 57 

lira kati teminatı 863 liradır. Koyun et 
nln muha.mrnen bedeli 2660 lira kati tem 
ne.tı 399 liradır. Şartnamesi komleyond 

1-
I· 
a 

görUlUr. (3162) 13158 

Domate$ alınacak 
An.lcara Levazım Amirliği Satın Alm a 

Komisyonundan: 
1 - 4000 kilo domatesin pazarlıkla ek 

slltmesi 26. 6. 940 saat 16,30 da Ankara 
Lv. Amirliği sa.tın alma komisyonunda y 

-
a-

pılacaktır. -2 - Muhammen bedeli 660 lira kaU te 
mlnatı 84 liradır. Şartnamesi komlsyond a 
görillUr. (3163) 13159 

Patates alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alm a 

Komisyonundan: 
ı - 6000 kilo patatesin pazarlıkla ek 

slltmesl 26. 6. 940 saat 11 de Ankara L 
tunirllğ satın alma komisyonunda yapıla 

. 
v. . 

caktır. 
2 - Muhammen bedeli 660 Ura katı te 

mlnatı 99 liradır. Evsaf komisyonda görU 
. 
. 

!Ur. (8164) 3160 

Toz teker alınacak 
Aııhra L~aıım A mirlili Satırı Alm 

Komisyonundan: 
s 

1 - ısooo kilo toz ıekertn pazarlıkl 
ek81ltmeııl 26. 6. 940 saat 11 de Ankar 
Lv. tırnlrllği satın alma komisyonunda yn 

a 
a 
-

pılacaklır. 
2 - Muhammen bedeli 1900 Ura katı te 

mlnatı 285 liradır. Şartnamesi komisyon 
da gBrUIUr. (3167) 1316 

--
3 

Hamurkar ve piıiric.i alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satırı Alm a 

Komisyonundan: 
Ankara Lv. Aınlrlltl fınnında istihdam 

edilmek üzere hamurkAr ve plıılricl alına -
caktır. 

İırtekllertn her trUn istasyon fırın mU 
dUrlUğUne mUra.ca.aUarı. (8183) 13166 

. 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 
Çankaya Tapu Sicil Mubafızlığın -

dan: 
D ikmen kilise civarı mevkiinde 

Navruzoğlu Bedos namı diğer Toro 
oğlundan metruk 6-7 hususi v 
4057 • 4058 umum N o. lu harap bağın 
hazine namına t escili is t enilmekte

s 
e 

dir. 

Tapuda kaydı bulunmıyan b u yerin 
8. 7. 940 günü yerinde keşif ve t ahki 
ka gidileceğinden bu bağda bir hak 
iddia eden varsa 15 glin içinde elle 
rindeki belgelerle muhafızlığa ve ya 
but tahkik günü mahallinde buluna
cak memurumuza müracaat etmeler 

-

-
-

i 
lüzumu ilan olunur. 

(3190) 13168 

Çankaya tapu aicil muhaf ızlı -
ğmdan: 

Mamakta Yunuseriği namı ~iğeri 
Gülveren mevkiinde şarkan Dede 
Mehmet kızları Atike, Akkız şima
Jen bekçi Dede veresesi garben Ka
leci~ yolu cenuben Tekkeşin Halime, 
Emme tarlalariyle çevrili bir kıta tar 
lanın murisleri Tekkeı Batalhn baba
dan kalma s u retiyle senetsiz o larak 
tasarrufunda iken vefatiyle kendileri
ne intikal ettiğinden bahisle veresesi 
namlarına tescilini istemektedirler. 

Tapuda kaydı bulunmıyan bu gay
ri menkulün 17. 7. 940 günü mahallin 
de keşif ve tahkikine gidilecektir. 

Bu yerde aynı bi r hak iddiasında 
bulunan varsa ellerindeki belgelerle 
muhafızhğa ve yahu t tahkik günü 
mahallinde bulunacak memurumuza 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olu-
n ur. 2520 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

inşaat münakasası 
lnhisarlar Umum Müdürlütünden : 
1 - İdaremizin Ankara baımildilrliltü • 

ğüne bağlı (Alibaba) tuzlasında (1500) met 
re murabbaı sathıntla (2) adet tabahhur ab
dnnının in~asr kapalı zarf usuliyle eksilt • 
meye konmuştur. 

2 - İnşa edilecek abdanlarm muhammen 
betleli 10329 lira 84 kuruştur. 

3 - Eksiltme evrakı Ankara'da inhisar
lar başmud:irlüfünde ve İstanbul'da Gala • 
ta'da yolcu salonu karşısında İnhisarlar 
umum müdıirlıifıi merkezinde tuz fen şu -
besinde gorülebilir. 

4 - Eksiltme 10 temmuz 94-0 çarşamba 
günü saat on beşte Aııkara'da, inhisarlar 
baş miıdurliığünde müteşekkil komisyonun
da yapılacaktır. 

i 
1 

5 - İstekliler, teklif evrakı meyanına, 
ııimdiye kadar yapmış oldukları bu kabil 
şlere ve ticaret odasına kayıtlı bulunduk
anna dair vesikalarını da koyacaklardır. 

i 
1 

6 - Muvakkat teminat miktarı yüzde ye
di buçu)c hesabiyle (775) liradır. Teminat 
çin milli bankalardan nlmacak mektup i
e borsa rayiç fiyatınılan yllzde on beı nok

snniyle milli esh.am kabul edilir. 

1 
7 - Teklif mektuplarını ve dicer evrakı 

ıavi zarflar usulüne göre mühürlendikten 
&onra, ihale saatinden bir saat evetine ka • 
dar Ankara inhisarlar ~ş müdürlilğiıne 

ıuakbuz mukabilinde verllecektir. Posta ile 
gönderilecek tekliflerin• gene ihale saatin
den bir saat evelinc kadar komisyona gel
miş olması lazımdır. Postada vaki olabi • 
1 
1 
ecek gecikmelerden dolayı bir gCtna mesu
iyet kabul edilmez. 

8 - Bu hususta daha fazla tafaillt al -
mak istiyenlerin (3) üncü maddede yazılı 
y erlere müracaat etmeleri. (3079) 13066 

Bahçe tanzimi 
lnhı"sarlar Umum MüdürlUğünden : 
1 - Keıılf ve 11nrtnnme pltinı mucibince 

deremizin Anl:ara umum mUdUrlUk blna
ı bahçesinin yolları ve tesisatı irsi kapalı 

zart usullyle eksiltmeye konmuı:ıtur. 

1 

s 

2 - Kcıılf bedeli 11019.30 lira muvakkat 

Aslceri Fabrikalar Umulfl 
Merkez Satın Alma Komisyona 

Tahmin edilen bedeli (600o1 
10 ton parafin askHI fabrikalar 
dUrlUğll merkez satın nlmtı k 1 
8. 7. l!l40 pazartrsi gUnU saat 
lı zartla ihale cdllccdttir. ş '1

1
tll' 

sız olarak komisyondan veril r. 
muvakkat teminat olan (450 
teklif mektuplarını m zkQr '° 
ge kadar komlsyonn v<'rnl ı ri 
rlnln de 2490 sayılı kanunun 2 
delerindekl vesalkle konılll) on 
lanna ve bu işle alft.kadıır t , 
duklarına dair ticaret odll51 ıı 
mezk{)r gUn ve s:ıattc komlsY0 

atları. (30,8) 

16 Kalem demir malı 
alınacak 

Askeri labrik.alır Umum mudil 
kez satın alma koaıisyonundarı· 

Tahmin cdılen bedeli (.205D7l 
kuruş olan 16 kalem demır ıı>' 
ri fabrikalar umum mudur!Llı;LI 0 tın alma komisyonu:ıcn ıo,s !:14 
gwıiı saat 11 de kap:ı.lı z.ırH~ır 
cektir. Şartname parasız ola~ 
dan verilir. Taliplerin muv Jıl 
olan (1538) lira. (7) kur~U t 
mektuplarını mezk\lr günde 53~ 
dar komisyona vermeleri ve 5. 
de 2490 sayılı kanunun 2 ~·c: 
rindeki vesaikle komisyoncu dıı# 
rıa ve bu işle alakadar tüccar 

1 nna dair ticaret odası vesikası 
gün ve saatte komisyona mıif'llcJ' 

(3046) 

25 Ton nikel al 
Asker /abirikalar Umum ınudÖ 
kez u.t111 alma komisyonuadııı: 

Tahmin edilen bedeli (sı.zSO) 
25 ton Nikel Askeri fabrik.a1af 
dürlüğü merkez satın alma 6 12181940 pazartesi güniı saat 1 rtl'. 
zarfla ihale edilecektir. Şarın' 
(7) kuruş mukabilinde kornia1·..J 
lir. Taliplerin muvakkat tcJll:"';ı 
(5312) Ura (50) kuru:ıu havi tc:l: 
larını mezkur günde saat ıs &,~ 
misyona vermeleri ve kendilef~J 
numaralı b.nwıun 2 ve 3. Ill3": 
v-esaikle komisyoncu olmadrltl' 
i~le alô.lı:ıı.dnr tüccardan old .. t.t 
tıca.ret odası vesikasiyle meP~ 
saatte !komisyona müracaatl:ıfl-

cmlnatı 826,45 llrntlır. 
3 - Eksiltme 1'5. 7. 940 cuma gllnU saat fJ/J. 

5 de !stanbulda Knbnta.şta levazım ve 600 Ton Robcroit ile 

t 

ıUbayant §Ubeslndeki alım komisyonun- Roberoit macunu hıı. 
a yapılacaktır. Askeri Fabrikalar Umuffl J 

1 
n 
d 

• - Şe.rtııame sözU geçen levazım ıube· Merkez Satın Alma Komis1° 6 
veznesinden ve İzmir, Ankara bnşmU- 6. 7. 1040 cumrı gUnU saııt J r si 

d 
zarfla ihale edllec ğl 20, 22 .,e 

Urltiklerlnden (65) kuruga alınabilir. 940 tarihlerinde no.n edilen eoO 
l'i - MUnakasaya girecekler mUhUrlU rolt ile 5000 kilo Roberolt ,f;, 

ekllf mektuplarını kanuni vesaikle % 7,1'5 §artnarneslnde dt'ğf§lkllk ya~~,,I 
gUvenme parası makbuzu veya banka temi- 11An edllecğinden mezkQr ~
at mektubunu ve ı.ın.rtnamesinln (F) fık- ııo.nıar hUktlnurtlzdUr. (315l) 

t 

n 
asında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapa. 
zarflarını ihale gtlnU eksiltme rıaatln

en bir snat evellne kndnr (saat 14 de ka
ıır) mezldtr komisyon ba:;kanhğına mak

buz mukabilinde vermeleri lhımdır. 

r 
lı 

d 
d 

<•971'5/2052) 12981 

M. M. V. H ava Müstetarlığı 

T ransformotör yağı alınacak 

Bir memur ve bil' 
alıncak 

Nafıa VekSletinden : 
1 - Şose ve köprüler cJıi 

(daktiloluk) Nafıa §frket f( ~ 
leri dairesinde de bir cucre~ 
luk) münhaldir. Bu vazif~ll 
ziranın 28 inci cuma gUııil 

m 
M. M. Vekile1ıi Hava Sat.in Alma Ko- vekalet binasında imtiha~~ 
isyonundan : 1 tır. mtihana girebilmek ı -p; 
1 - 3 ton transformatör yağı pazarlıkla r in bir arzuhal ile mUra~ 

satın alınacaktır. Mulıa.nunen betlcli (1500) dır. 

ra olup kati teminau miktarı (225) lira - 2 _ Daktilo imtihanındl ~ li 
dı r. Pazarlıcı 27-6-940 perşembe gÜnti sa.at ııı?'J 

de hava satın alma komisyonwıda yapı - olanlardan memurin kan\! ., 11 
la 
ö 
bi 

caktır. İdari ve feruıl ıartna.me her riın cü maddesindeki şeraiti lıl1 f 
ğleden sonram ezkur komisyonda görüle. lar, isterlerse ayrıca ıneıtl11

11 
lir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte hanına girebilecekleı:dir. :el 

ati teminat ve kanuni belıreleciyle komis- aında en iyi derecede ııııı k 
y onda bulunmaları. (3083) 13080 da münhal memurluğa alı'" 

3 - Daktilo imtihanınl 5 
tanlar memurin kanununııll1,,

M. M. Vekil eti Hava Satırı Alma Ko- desinde; memurluk iıntibll~ 
1000 kilo kalay alınacak 

m isyoııundan: " olanlar da aynı kanunun ~ 
1 - Bin (1000) kilo kalo.y pazarlıkla d • d k ııarı 
tın nlınaeaıttır. Muhammen bedeli 42:50 cam e mu arrer ıar sa 

ll 
dı 
11 

ra olup kati teminat mlkdarı (638) lira- duklarına dair vesikaları 
r. Pazarlığı 28. 6. 940 cuma gUnU saat rına raptetmelidirler. 
de ha.va satın alma komisyonunda yapıla (3105) 

en ktır. İdari anrtnrune, ve numunesi her 
gün öğleden sonrn komisyonda görtlleblllr. • ,;' 
İsteklilerin muayyen gUn ve saatte kati te- Demiryolu ıJl~ 
m 
bu 

inat ve kanuni bclı:elerlyle komisyonda Nafıa Vekaletinden : ıf!l 
lunmalan. (3061) 13041S Zonguldak - Kozlu ~e ıe 

ASKERI FABRl KALAR 

inşaatı kapalı zarf usulıY 
saya konulmuştur. 

0 
1 - Münakasa 11. 7. 94 il 

sadüf eden perşembe g~rfl 
Va purla kömür naklettıirilece.k altıda vekaletimiz dertl1 ~ 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülii at dairesindeki münakasa 
erkez Satırı Alma Komisyonundan : salonunda yapılacaktır· ~ M 

Ereğli Zonguldaktan Bakırköye 9300 ton 2 - Bu inşaatın nıu~ 11 
vemarin kömürünün taııttırılması kapalı bir milyon sekiz yüz bııı (6 la 

za rfla 2 - temmuz - 194-0 salı günU saat 14 3 - Muvakkat teıninatı 
te İstanbul Salıpazarşnda Askeri Fabrika- radır. ~ • e"" 
lar 
da 

yollamasnıdakl satın alma komisyonun- 4 - Mukavele projesı,. '' 
ihale edilecektir. Beher tonuna tahmin namesi, bayındırlık işl~rı t' 
len bedel 195 kunı:ıtur. İsteklilerin ilk namesi, vahidi kıyasii f ıY~ edl 

te 
aa 

minat olan °(1360) lira (13) kuruıun mal diğer evrak ve pHinlardll 1" 
ndığına yatırıldığına dair makbuz vey ,,r• 

banka teminat mektublyle 2490 sayılı ka a bir takım münakasa e •(fo 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiki hav~ bedel mukabilinde deııt' ııııı' 
rflarını aynı günde saat 13 e kadar ko • at dairesinden tedarilt 

0 
1~ 

nu 
za 
mi syona vermeleri. Şartname her gün ko • 5 - Bu münakasaya g "'f 

syonda görülcbiir. (2889) 12904 yenler referans ve digc:r ı.ı"' mi 

Muhtelif civata ve somunlarla 
arrk ve kapak zincirlerinden 
ibaret 14 kalem malzeme 

ç 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
rkez Satın Alma Komisyonundan : Mc 
Tahmin erlllen bed1Jll ·(5922) lira (50) 

kunııı olan muhtelif cıvata ve somunlarla 
ç 
len 
arık ve kapak zincirlerinden ibaret H ka· 

ı malze1!1e askeri fabrikalar umum mU
lUğU met·kez s:ıtın alına komisyonunca 
. 1940 ı;arşnmba gUnll saat 15 te kapalı 

dlir 
7. 8 
z 
ol 
artla ihale edilecektir. Şartname parasız 
arnk komlsyond:ı.n vcrlllr. Taliplerin 

val<kat teminat olan (4U) lira (19) 
ruşu havi teklff mektuplarını mezkllr 

de eat H e lmdar komisyona vermeıe
ve kendilerinin de 2t90 numaralı kanu· 

2 ve 3. mnddelerlndekl vesalkle ko • 
syoncu olmadıklarına ve bu lııle alAka

tUccardan olduklarına dair ticaret o
a.sı veslkaslyle mezldtr gUn vesaatte ko-

mu 
ku 
gUn 
rl 
nun 
m1 
dar 
d 
'!T'f .,,nnA m11 .......... t lt1Pt fltlM'J\ , O/U .D 

bir istidaya bağhyar~. 111
e,.e 

rihinden en az sekiz guıı wıt 
te vermek suretiyle bıl tııl 
vesikası istiyecekler qc: ı.t' 
teklif zarflarına koyac• se~ 
nakasa tarihinden eıı ıı~ •' 

1 rnur ve yapılmamış olan ıctıf· 
zarı dikkate alınmıyac~ ıc 

6 - Münakasaya iştıril tfl" 
artı 

lanlar 2490 numaralı 1'~ 
me ve ihale kanunu j)e e ıt• 

. .b. "brazı 
namesı mucı ınce ı esııi!C' 
oldukları evrak ve v .,1f k . t~ 

anun ve şartnamcnıl1 ,,ıc 
sinde hazırhyacakJarı 5,:ı 
rını 11. 7. 940 tarihinde ı1' ~ 
kadar numaralı makbUJ b 
münakasa komisyonu . ı~ rncJır· 
vermıı olmaları azı 

(',l(UUl) 
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DAF AA VEKALETi 

Ooo &ed 
· 1'eti/ . Ye yaptırılacak 

~1 Satın Alma Komisyonun
•q 1 

oları V • 
ltııe 

1 
d ckalctçe verilmek üze-

Cdi!:uYc ~aptmlacaktır. Bcherl-
33g r fıratı 225 kuru&tur. ls -

Pt~rl ~raJılc k:ıti teminatları ile 
~t ıo dı ıunü ..>lan 28-6-940 cuma 
o.~ bıı~ Ankarıı'da M. M. V, satın 

tınınaıarı. (2749) 12759 

' 1' L •edye yaptırılacak 
'"Alet s 1 atın Alma Komisyonun-

'dedinc 
1tıı 40oo tahmin edilen fiyatı 325 
e ~'ril tane sedyenin yalnız bezi 

hidtrıek ve diğer bütün malze
r, l::1t '. •it olmak lizcrc imal et

• 
11 
•ıltme kapalı zarf usuliylc 

dt lıf. : cuına günü saat 11 de 
ıı i · V. satın alma Ko. da ya-

. •tekli! . . . 
Ue b' crın 97 5 lıralık ılk te-
~tiıı~rliJı:te teklif mektuplarını 

ICo. l!a en behemahal bir saat evci 
de h "ermeleri ve ıartname al -

er riin .. ~ı rı. (
2 

Oı; eden sonra Ko. na 
7·~) 12760 

'°' - "'l.iı ~Pul alınacak 
etı" Sırın Alma Komisyonun-

~İtı edilen fiyatı 2000 lira o
~~ bot ampul 27- haziran -940 

' .\! &aat 11 de Ankara'da M. 

1rrıa Ko. da pazarlıkla satın 
İl •teklill'rin 300 liralık kati 

ııı. e bir!'k 
-~\fır ı tc pazarlık &ün ve sa-
~ biıı t lCo, dabulunmalan. Ampul

S Cc. 1~csi bir yüz bini iki ve 50 
b olacaktır. (2751) 12761 

- «\tf ~'liı Yaptırılacak 
eti Satın Alma Komisyonun-

~•li 3 
'• d 

4ııs lira olan Ankara'da 
'-ca1ı:tı>oaunda ecza depolan ile 
tıı ao:ır. Keşif ve ıartnamesi her 
t, lıtera.M. M. V. satın alma Ko. 
ı, b· klııerin 261 liralık ilk te -

ı.. ırı-ı.: 
~il'aıı 1 te açık eksiltme günU o-

ltr'd • 940 cumartesi günü saat 
tt" M. M.V. aatm alma Ko. 

• (27 52) l 2762 

ltıı.r ı . rı' \'e e bıse torbası 
-·~.liı' "'irHecek 

ııt; Satın Alma Komisyonan-

0.~eıi yekalet~e verilmek ve 
~e d~thıye deposunda göııtcri
:.~ ~ltf: !lttıck üzeN: 22.000 tane 
~!~ . ıle 7000 adet elbise tor

~ır. Hepsine tahmin edilen 
2? tı .1 r, İsteklilerin 96 liralık 
4-4qıf1 e birlikte arık cks.iltme &ii
~llJı • 940 pervembe ıünU sa
... ~ da M. M. V. aatm alma 
~ (2753) 12763 

-· ~"'~ l>arnuk alınacak 
~~ 

Satın Alma Komisyonun-

~ .~min edilen fiyatı elli 
~ U bın kilo yataklık pamuk 

'~)'~ günü saat 11 de ka -
~ lil'\ ~ &atın alınacaktır. İlk tc· 

o, ' lturulitur. Şartnamesi 138 
eltı~ltnır. İsteklilerin teklif 

~ bfr ıltnıc gün ve saatinden 
' 'I, -."::ıt Cl'eline kadar Ank.ara

•lına Ko. na vermeleri. 

~ 12764 

-. ..,'l•~ldiyen alınacak 
.,ct. 

1 Satın Alma Komisyonun
Cİf~e 
~ 0~ edilen fiyatı (150) 
~•tıı (6.500) altı bin bei yüz 

olQ' fııtı ~•Palı zarfla münakasaya 
~ır. ı7i; 8-7-~40 pazartesi günü 

ı tay· teınınatı (731,25) yedi 
• 

1rını beş kuruştur. Ev -
ı Pd M 't\i torııı ; . · V. satın alma ko -

"-t li bcı ebılır. İsteklilerin kanu -
C.eı~elerle ihale saatinden en 
Otq ., !tadar teklif mektupla -

't· ct'ınclcri. (3022) 13030 

~ ı. 1~ So 
ıı~1 • tap alınacak 

Cfı s 
ç 

1 
•tın Alma Komisyonun-

' tillt '~l'lıt ~ı:nin edilen fiyatı (25) 
~il •tık n 0.2.000) on iki bin 
~'llıııııtıı eksıltme suretiyle mü
>& t oıı r •. İhalesi 8-7-940 pazar-

~ >'irrrı~ırdedir. İlk teminatı 
~l'iil>ıt .. ).ı, ~ beş liradır. Evsaf ve 
"it tbılir t · Batın alma komisyo -
~~1trı, · ııtcklilerin kanunun em
\. ~,llrııtıuayycın vakitte komiı -
't~ . (30Z3) 13031 

~),o 011·· .. 
ıı~ . usu alınacak 

ttı Sa 
tın Alnıa Komisyonun-,,. 

N ö' oı~ t«lilcn fiyatı (450) dört 

1lltl't!i,il ka '1..50o) iki bin beş yüz 
~ıt · l~le ~alı zarfla mUnakaaa
Ut. ~!it t 

1~ 9·7-940 ıah günü 11&· 

"'1ır._ )~~tı: (843,75) sekiz 
llıtıi Ptt ış beş kuru$tur. Ev -

'lıit~11tflı.~ 1!'t· V. satın alına ko -
~ 1 11.lccıı lr. 1.ıeldilcrin .kanu

' erle en az ihale ıaatin-
~ıı ·~ ~: teklif mektupla-
~ .. ~ ~ tlerı. (3024) 13032 
·ı.-,. -~1\1 

~.,; s l'1 alınacak 
•rın Al t.ı nuı K omisyonrm-

aı._ ~iıı ~· 
~ı~ <1t000; 1cn fiyatı (32) otuz 

e~lfltııı 0 n iki bin adet yüz 
t~~· l~le.~ suretiyle münakasa
~ at, tı1c t 

1 9:7-940 sah günü sa
~ "ı~11'adır, ~ınatı (288) iki yüz 
'-. ~ı~ .~a le V~f ve prtnamesi 
Ilı.~~ lc'n Otnııyonunda ıörüle-

•q ... ., tınun - . - . b ı 
(ı:..."." ,, ~· .. rettıgı e ıe-
~) e laatte komiıyonda 

13033 

Terlik alınacak Yazlık elbiselik alınacak 
M. M. Vdileti Satın Alma Komisyonun M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo. 

fan: nundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (200) Beher metre.ine tahmin edilen fiyatı 

ik· vüz kurut olan (10.800) on bin sekiz (133.70) yÜz otuz üç kurut yetmiı santim 
yu • terlik kapalı zarfla münakasaya oWı (150.000) yüz elli bin metre yazlık 
ko r. İhalesi 9-7-940 salı günü saat elbiselik bez pazarlıkla münakaşaya kon -
on u ur. İlk teminatı (1.620) bin altı yüz ınuştur. İhalesi 29-6-940 cumartesi giinü 
yirmi liradır. Evsaf ve ııı.rtnameai M. M saat ondadır.Kati teminatı (22.555) yirmi 
V. satın alına Ko. nunda ıörülebilir. İstek- ilci bin beş yüz elli beş liradır. Evsaf ve 
lilcrin kanunun emrettiği belgelerle en az tartnamesl (10,05) on lira b" kuruş mu -
ihale saatinden bir saat evcline kadar tek- kabilinde M. M. V. satm alma komisyo • 
lif mektuplarını komisyona vermeleri. nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun em-

(3026) 13034 rettiği belgelerle ihale saatinde Ko. na 

Kamyon akimlatorü alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo-

nundan : 
Bchcrine tahmin edilen fiyatı: 48 lira 80 

kurut olan 200 adet Ziı kamyon akimlatö
rü pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 
2-7-940 sah günü saat 11 dedir. Kati temi -
natı: 1464 lira olup prtnamcr.i komisyon -
da görUlilr. Taliplerin muayyen vakitte M 
M. V, Sa. Al, Ko, da bulunmalan. (312'1) 

13140 

gelmeleri. (3119) 13139 

69 Kalem diş malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekil eti Satın Alma Komisyo-
nundan : • 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 3200 lira o
lan ve müteahhit nam ve hesabına açrk ek -
siltmc suretiyle satın alınacdı ilin edilen 
69 kalem dit malzemesine eksiltme günü 
istekli çrkmadığından eksiltmesi 2 - tem -
muz • 940 sah günü saat 11 de Ankara'da 

Tavla halatı alınacak M. M. V. satın alma Ko, da yapılacağından 
M. M. Yek.ileti Sıtrn Alma Komisyo - isteklilerin 230 liralık ilk teminatları ile 

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

kıta"t ilanları 

Sığrr eti 'i lmacak 
Erzincan Tüm Satın Alma Ko. dan: 

• - Aııkerl ihtiyacı için Trabzond& teı-
11. ıartıyle 120.000 kilo sığır etinin kapa· 
lı zarfia eksiltmesi ı temmuz 9-tO pa.zarte
ıl ~nU ııa.a.t 15 te Erzlncanı!a tUm satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 30.000 lira olup 
ilk teminatı 2250 liradır. Şartnameal kn • 
mlsyondadır. Teklif mektuplarının eksilt
me saatinden bir saat evel komisyona ve-
rilmesi. 12810) 12808 

Sade yağı ahnacak 
ı - Kor birlikleri ihtiyacı için iki dda

da alınacak olan kırk beşer bin kilo aske· 
rı evsafta sadeyağ kor satın alma komis
yonunca ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlıktan 28. 6. cuma ve 29. 6 
cumartesi l{linlel'I saat 10 da yapılacaktır. 

8 - Beher kırk belJ bin kilo snd"yağının 
muhammen bedeli 49WO lira olup teminatı 
7425 liradır. 

• - Bir za.rtında teslim edilmesi 
me1Jru olan bu yağlar için talip olanların 
kor ıatın alma komlsyonuqa mUracaatıarı. 

(2812) 12809 

Nakliyat yaptırılacak nundan: birlikte eksiltme ıün ve saatinde Ko. da 
B&hcrine tahmin edilen fiyatı (18) on ae- bulunmaları. ~3140) 13144 lzmir Levazım Amirlili Satın Alma Ko-

kiz lira olan (500) beş yüz adet tavla hala- misyonundan : 
tı pazarlıkla münakasaya konmuştur. tha- Astarlık bez alınacak 1 - tzmir müstahkem mevki birlikleri -
lesi 28-6-940 c~ma cünü saat 10.30 dır. Ka- M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo- nin 4500 ton kara nakliyesi kapalı zarf u • 
ti teminatı (1.350) bin üç yüz elli liradır nundan : suliyle eksiltmeye konmuıtur. 
Evsaf ve ıartnamcel M. M. V. satın alma Beher metresine tahmin edilen fiyatı 2 - !halesi 28·Haz. - 940 cuma günü ıa-
komisyonunda görülebilir. İsteklilerin ka- (21) yinni bir kunıt olan (130.000) yüz o· at 16 da lzmir'dc kı5lada İzmir Lv. amir • 
nunun emrettiği belgelerle ihale saatında tuz bin metre astarlık bez pazarlıkla müna- liği ııatm alma komisyonunda yapılacaktır. 
komisyona ıelmeleri. (3049) 13075 kasaya konmuştur. İhalesi 3-7-940 çarşam. 3 - Tahmin edilen tutan 15750 liradır. 

Tav
la halatı almacak ba günü saat 11,30 dadır. Kati teminatı 4 - Teminatı muvakkate ak~esi 1182 li-

4.095 dört bin doksan bet liradır. EVRf ve radır. 
M. M. Ve.Uleti Satın. Alma Komisyo - şartnamesi 140 yüz kırk kuruı mukabilinde 5 - Şartnamesi her giin komisyonda gö-

nundan: 
1
• M. M. v, satın alma Ko, nundan alınabilir. rülebilir. 

Beherinc tahmin edilen fiyatı (20) yirm İsteklilerin kanunun cmrettiıi belgelerle 6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı ol-
lira olan (500) bet yüz adet tavla halat~ ihale ıaatında Ko. na ıelmelerl. (314-1) duklarına dair vesika göstermek mecburi-
paazrhkla münakasaya konmustur. İhales 13145 yetindedirler. 
28-6·!>40 cuma ıünü saat on birdedir. Kati 7 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
teminatı (1500) bin beş yüz liradır. Evsaf Astarlık bez alınacak sayılı kanunun iki ve Uçlincü maddclerin-
ve ıartnamesi M. M. V. satın alma komiı • M. M. V~kllttı• Satın Alma Komisyo- de ve şartnamesinde yazıh vesikaları •e 
yonunda ıörülebilir. İsteklilerin kanunun nundan : teminat ve teklif mektuplan ihale ıaatm-
emrcttiii belıelerle ihale 11atmda M. M Beher metresine tahmin edilen fiyatı dan en az bir aaat cvel komiıyona vcrmiı 
V • .atın alma komisyonuna gelmeleri. (21) yirmi bir kurut olan 400.000 dört yüz bulunacaklardır. 

(3050) 13076 bin metre astarlık beıı paazrlrkla münab • (2813) 
Kilim alınacak saya konmuttur. ihalesi 2'-7-!>40 sah &iinU 

M. M. VeHletı satın alma KO: saat 11,30 dadır. Kati teminatı (10.900) on 
Beherinc tahmin edilen fiyatı (300) üç bin dokuz yüz liradır. Enaf ve prtnamelli 

yüz kuruı ola.n (20.000) yirmi bin adet ki- 4-20 dört yüz yirmi kurut mukabilinde M. 
tim pazarlıkla miınakasaya konmuştur. İ- M. v. aatm alma komisyonundan alınabilir, 
balesi 4/7/940 perşembe ıünü sa.at l0.30 lsteldilerin kanunun emrettiği belcelerle 
dadır. Kati teminatı (8.500) ıekiz bin bet 
yüz liradır. Evsaf ve ıartnamcsi (300) üç ihale -.aatında Ko. na ıelmeleri. (314-2) 
yüz kuruş mukabilinde M. M. V satm al- 13146 
ma komisyonundan alınabilir İsteklilerin 
kanunun emrettiği belgelerle ihale saa.tın-
da KO. na ıelmeleri. (3086) 13129 

Battaniye alınacak 
M. M. Vel:ileti Htın alma KO: 

Beborine tahmin edilen fiyatı (950) do
kuz yüz elli kuruı olan (10.000) on bin a
det battaniye paazrlıkla müna.luu;aya kon
muıtıır. lhalcei 3/7/940 ç~mba ıünü sa
at 10 5 dadır. Kati teminatı (12.000) on ikı 
bin liradır. Evs.af ve şartnamesi 475 kuruş 
mukabilinde M. M. V; satm alma komis
yonundan alınabilir. İlteklilerin kanunun 
emrettiği belgelerle ihale aaatında komia-
yoaa gelmeleri. (3087) 13130 

Battaniye almacak 
111. M. VeHleti Htın alma KO: 

Beherine tahmin edilen fiyatı (950) do
kuz yüz elli kuruş olan (15000) on bet bin 
adet battaniye pazarlıkla münakasaya kon
mu5tur. İhalesi 2/7/ 940 aalı guniı saat on 
birdedir. Kati teminatı (16750) on altı bin 
yedi yüz elli liradır. Evsaf ve tartnamcsi 
(715) yedi )'ÜZ on bet kuruı mu.kabilinde 
M. M. V. satın alma Ko. nundan alınabilir 
İsteklilerin kanunun emrettiii belgelerle 
ihale aaatxnda koıniıyona gelmeleri. 

(3088) 13131 

Çadır bezi alınacak 
M. M. Vekaletı satın alma KO: 

Beher metdesine tahmin edilene fiyatı 
(226) ilci )'ÜZ yirmi altı kuruı olan (60.000) 
altımı bin metre mahruti çadır bezi pazar
lıkla münakasaya konmuştur. İhalcai 2/7/ 
940 salı ıünü saat 10.30 dır. Kati teminatı 
(16.060) on altı bin altmıt liradır. Evsaf 
ve ıarantmesi 680 kuruş mukabilinde M 
M. V. satın alma komisyonundan alınabi
lir. İsteklilerin kanunun emrettiği belıc
lerle ihale saatında komisyona gelmeleri. 

(3091) 13132 

• Battaniye alınacak 
M. M. VekBleti satın alma KO: 

Beherine tahmin edilen fiyatı (950) do
kuz yüz elli kuruş olan (15.000) on bet bin 
adet battaniye pazarlrlda münakasaya kon
muştur. İhalesi 1/ 7/ 940 pazartesi günü sa
at 10.30 dadır. Kati teminatı (16.750) on 
altı bin yedi yüz elli liradır. Evsaf ve şart· 
namesi 71S lı:uruı mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınabilir; h 
teklilerin kanunun emrettiği belgelerle i
hale aaatnıda komisyonda hazır bulunma-
ları. (3092) 13133 

Kilim alınacak 
M. M. Vekıileti satın alma KO: 

Beherine tahmin edilen fiyatı (300) üç 
yüz kuruı olan (30.000) otuz bin adet kilim 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 
1/ 71940 pazartesi günü saat on birdedir. 
Kati temin.atı (11.500) on bir bin beş yüz 
liradır. Evııaf ve tartnamffi (450) dört yüz 
elli kuru$ mukabilinde M. M. V. satın al
ma komisyonundan alınabilir. İsteklilerin 
kanunun emrettiği belgelerle ihale saatın· 
da komisyona ıclmcler~. (3093) 13134 

Çadır bezi alınacak 
M . M. Vekileti satın alma KO: 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(226) iki yüz yirmi altı kurtıt olan 120.000 
metre mahruti çadır bezi pazarlıkla mıina
kasaya konmuştur. İhalesi 4/7 / 940 per
•cmbe günü 11at on birdedir. Kati temina
tı (2!1.196) yirmi dokuz bin yüz doksa.n at. 
tı liradır Evsaf ve ,artnameai (1360) bin 
Uç yilz altmı$ kuruş mukabilinde M. M. V; 
satm alma komisyonundan alınabilir. İs
teklilerin kanunun emrettiği belgelerle i
hale ıaıı.unda Ko na celmelerl. (3094) 

Çadır bezi alınacak 
M. M. V eJcBleti satın alma KO : 

13135 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(226) ilri yüz yirmi altı kuru, olan (60.000) 
altmı• bin metre mahruti çadır bezi pa
zarlıkla. münakasaya konmuştur. İhalesi 
317/ 940 cartamba günü saat on birdedir. 
Katl teminatı (16.060) on altı bin altmış 
liradır Evıaf ve tartnameei (680) altı yilz 
seksen kuru, mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 1!!teklile· 
rtn kıınunun cmrettiti belıelerle ihale sa
atında komisyonda hazır bulumnalan. 

(3095) ıa11e 

Astarlık bez almcak 
M. JfI. VeUleti Satın Alma Komisyo. 

nundan : 
B&her metresine tahmin edilen fiyatı 

(.21) kurut olan (400.000) dört yüz bin 
metre astarlık bea ı-zarlıkla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 1-7-940 pazartesi giinü 
saat 11,30 dadır. Katt tmıinatı (10.900) on 
bin dokuz yüz liradır. Ew.af ve ıartname
lli (420) dört y<i.z yirmi kurut mubbilindc 
M.M.V. aatm alma koml91onundan alma -
bilir. İsteklilerin kanunun emrettiği bel -
gelerle ihale eaatmda Ko, m cekneleri, -

(3143) 1Sl47 

Çanta ara bezi almacak 
M. M. Veklleti Satın Alma Komisyo-

nundan : 
BMer mctre11ine tahmin edilen fiyatı 

(66,85) altmıt altı kurut ıekseo bet santim 
olan (700.000) yedi yÜz bin metre arıka çan
talık ara bezi pazarlıkla münaıkasaya kon -
muştur. İhalesi 29·6·1940 cumartCfli günü 
saat on birdedir. Kati teminatı (44.936) 
kırk dört bin dokuz yüz otu~ akı liradır. 
Evsaf ve .. rtnamesi 2S,40 yirmi Uç lira kır1< 
kuruş mukabilinde M. M. V. satm alma ko
misyonundan almabilir. İsteklilerin kanu -
nun cmerttiği belgelerle ihale saatinde M, 
M, V, satm alma komiıyonuna ıelmclerL 
(3144) 13148 

Voltmetre alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo

nundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 16 

lira olan 100 adet voltmetre pazulı1da sa -
tm almacalctır, Pazarlıiı: 2-7-940 ealı gii -
nü saat 14 dedir. Kati teminatı: .240 lira o
lup prtnamesi komisyonda cöriilür. Talip
lerin muayyen vakitte M. M. V, Sa, Al, Ko, 
da bulunmalan, (3176) 13164 

iCRA VE iFLAS 

Ankara birinci ic.ra memUTlu • 
ğundan: 

Mahcuz ve aatııı mukarrer muhtelit 
renkte dört parça kostUmlUk kumlllJ ac;ık 
arttırma suretiyle •· 7. 940 pel'§embe gilnll 
aaat 12,30 da Ankara beldlye aatıo sa.lo -
nunda satılacaktır. Muhammen kıymet 
yUzde 7t> ı bulmadığı takdirde :5. 7. 940 cu
ma. günll aynı saat ve aynı yerde kati ııa
tıııı yapılacağından taliplerin orada haı:ır 
bulunmaları ilAn olunur. 2:517 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Sahra ktlbloau alınacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

1- Talibi çıkmıyan (190.000) yüz 
doksan bin metre tek nakilli sahra kah 
losu pazarlıkla satın alınactktır. 

2- Muhammen bedel (16.200) on al
tı bin iki yüz, muvakkat teminat 1215 
bin iki yüz on be' Hra cJup pazarlık 
16 temmuz 1940 salı günü saat (16) da 
Ankara'da Evkaf apartmanının üçün
cü kapısından girilen birinci katında
ki P . T. T. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz ve banka teminat mektubile 
kanuni vesikalarını hamilen mezklır 
gün ve saatte o komisyona, p.rtları öğ
renmek için de her gün Ankara'da P. 
T. T. Levazım. İatanburda Valide ha
nında ikinci katta P. T. T. Levazım 
ayniyat ıubeai müdürlüklerine milra -
caat edeceklerdir. (3011) 13012 

12810 

Mefe odunu alınacak 
Erzincan Tüm Satın Alma Komisyonun-

dan : 
1 - Askeri ihtiyaç i~in 2 milyon kilo 

me e odununun kapalı ı:arfla eksiltmesi 3. 
temmuz. 940 çarııamba günü saat 15 de Er
zincanda tüm satm alma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 40.000 lira olup 
ilk teminat 3000 liradır. Şartnamcel komis
yonda görüliir. Teklif mektuplarının eksilt
me saatinden bir ıaat evci komisyona ve -
rllmesi. (2806) 12819 

Et alınacak 
Maraş As.teri Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - Birliklerin ihtiyacı olan (219000) ki

lo 11ğır veya bu mikdar keçi eti kapalı zarf 
asuliyle eksiltmeye konalmuıtar. Sıfır ve
ya keçi eti.nderı hancisi ucwı oJaraa acwı e-
tin ihalesi yapılacaktır. · 

2 - Muhammen tutan (45990) liradır. 
3 - İlk teminatı (3449) lira (25) kuruı

tur. 
4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara leva -

znn imirlikleri ve Mara5'ta askeri satm 
atma komisyonundadır. 

5 - Kapalı zarf usuliyle ebiltmcsi 29-
Ha • - 940 cumartesi günü saat l 1 de Ma
ras'ta subay pzinosunda yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 29 -
Haz. • 940 cum'artesi aaat 10 da subay p
&lnosunda aıkert satm alma komisyonunda 
müteşekkil askcrt aatm alma komisyonuna 
verecek veya röndereceklerdir. Bu aaatten 
ıonra &"elen mektuplar ahnmıyacaktır. 

(2807) 12820 

Sığır eti alınacak 
Canal:lcale Müstablcem Mevki Satın Al

ma Komisyonundan: 
1 - Çanakkale mUstahkem mevki bir· 

ilkleri için (200.000) kilo sığır eU kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 - SıA'!r etinin beher kilosu (28) ku
ru1Jtan ı 66.000) Ura blçllmlıtır. 

3 - İhaleııl 3. 7. 940 çarşamba gUnU sa
at 11 de Çanakkale mUstelıkem mevki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

' - İste.klilel'ln ihaleden bir saat evel 
teminat ak çalan olan ı 4050) lirayı ve iha
le kanununun 2. 3 llncll maddelerindeki 
velll.lkle birlikte komisyona müracaatları. 

(2908) 12907 

Sığır eti alınacak 
CanaHale Jlilstabilm Jlev.ki Satın Al

lla Ko. dan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlitı:

leri için (130.000) kilo sığır eti kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kiloıu 26 kuruı
tan 33800 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 2/ 7/ 940 sah gtinü saat 11 de 
Çanakkale milstahkcm mevki SA. AL. KO. 
ııı.ında yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci 
teminat akçaları olan 2535 lirayı ihale ka
nunun 2-3 cü maddelerindeki vesaik ile ko
miıyona müracaat etmeleri. (2909) 12908 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satın Al

lla Ko. dan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki bir

likleri için (60.000) kilo sığır eti kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 - Sıtır etinin beher kiloıu (26) ku
ruıtan 05600 lira bic;ilmistir. 

3 - İhalesi 2/ 71940 tarih sah günü saat 
16 da Çanakkale mfüıtahkem mevki SA. 
AL. KO. nunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir ıaat evci 
teminat akçaları olan 1l70 lirayı ve ihale 
kanunun 2-3 cü maddelerindeki vesaik ile 
birlikte komisyona mü:-acaat etmeleri. 

(2910) 12909 

Sığır eti alınacak 
Canalckale Müstahkem Mevki Satın Al

Ma Ko. dan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki bir

likleri için (80) bin kilo sığır eti kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu 27 kuru1-
tan 21.600 lira biçilmiştir. 

S - İhalesi 3n/ 940 tarih ~arşamba cii
nü saat 16 da Çanakkale müstahkem mev
ki SA. AL. KO. nunda ~npılaeaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat eni 
t..W.t ak~ olaıı 1610 li~ n n..ıe 

kanununun 2-3 cii maddelerindKI veuik i
le birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

(2911) 12910 

Odun alınacak 
Erzincan AsJı:eri Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
1 - Askeri ihtiyacı için Bayburt teslim 

prtiylc 1.000.000 kilo odunun kapalı zarfla 
eksiltmesi 8-7-940 pazartesi ıünü saat 15 
de Er.zincan askeri satın alma komisyonun
da yapılacakur. 

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

3 - Şartnamesi her &'Ün komisyonda iÖ
rülcl ilir. 

4 - Teklif mektuplarmm eksiltme aaa • 
tinden bir saat evcl komisyona verilmesi. 

(2944) • 12P48 

Buğday kırdırılacak 
ı - Sıvııs garnizonunun ıartnamcsı mu

cibince 1800 ton buğdayın kırdınlması ka
palı za.rtıa eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 32400 lira ve mu
vakkat teminatı da 2430 liradır. 

3 - İhale 5 temmuz 940 cuma gUnU ııa. 
at 1:5 ti' tUm komutanlık binasındaki ko -
misyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi komisyonda mevcut olup 
ber gUn görülebilir. 

6 - İsteklilerin be111 gün ve saatte ka
palı zarflarını kanunun tarlfatı dalreshıde 
hazırlıyarak ihale saatinden bir saat eve! 
komisyona vermıo bulunmaları IAzımdır. 
Postada gecikmeler m!zeret kabul etmez. 

(2946) 12950 

Kuru ot alınacak 
Konya Kolordu Satın Alma Ko. dan: 

1 - Konyadaki kıtaat bayvan11tı111n yıl
lılı ihtiyacı olan 800.000 .kilo kuru ot .kapa
lı zari usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, lstanbul ve 
Konya levazım i.mirli.kleri satın alma ko
misyonlaTindadır. istekliler şartnameyi bu 
komisyonda olcı. ... ·abilirler. 

J - işbu 800.000 kilo kuru otun mu
hammen tutarı 18.000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
mikdar lazJası da dahil oldulu balde ilk te
minatı 1562 lira 50 kuruş. 

5 - Eksiltme 8. 7. 940 pazartesi günü 
saat 11 de Konyadalti kolordu binası için
deki satm alma komisyonunda yapılacak
tır. 

6 - istekliler 8. ?. 940 pazartesi günü 
saat 10 a 1cadar teklif mektuplarını mez
kür utın alma komisyonuna vermiş bulu
nacaklardır. Bu saaten sonra verilen veya 
gönderilen teklif mektupları kabul edil· 
miyecelı:tir. (3032) 11020 

Sığır eti alınacak 
Tüm. K. lık Satın Alma Ko. dan: 

1 - Sıvas garnizonu 180 ton l!ığır eti 
kapalı zarfla ekııiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 9. 7. 940 salı gtlnU sa.at 15 te 
Tilm K. lık binasındakl komisyonda yapı
lacaktır. 

3 - Muhammen bedel 36666 lira. ve mu
vakkat teminatı da 2750 lira olup ııartna
mesl komisyonda her gUn görUleblllr. 

4 - İstekliler belli gtln ve saatte ka -
palı zarflarını kanıınun tartratı dairesinde 
hazırlıyarak ihale saatinden bir saat eve! 
komisyona vermtıı bulunacaklardır. Pos
tada gecikmeler mazeret kabul etmez. 

(3040) 13038 

Kuru ot alınacak 
Edirne As.teri Satın Alma Komisyo

nundan: 
ı - Fldlrnedeld birlikler bayvanatının 

ııenelik ihtiyacı olan iki mllyon kilo kuru 
ot kapalı zarf uırullyle lhaleıl 8. 7. 1940 
pazartesi günü saat l:S te yapılacaktır. 

2 - Tahmin flyat.ı 110.000 Ura ilk teriıl· 
na.tı 8250 liradır. 

3 - Evsat ve ıcraftlnl görmek lstıyen
ler her gUn iş saatlerinde isteklilerin de 
belli gUn ve saatte reamt veealk ve teml
natıannı ihaleden bir ıaa.t evel sanayi lo§
luındakl satın alma komisyonuna verme-
leri. (3041) 13040 

Sadeyağı alınacak 
!stanbul Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 130 ton sadeyatı alınıı.caktır. Pa

zarlıkla ekıılltmesl 28. 6. 940 cuma gUnU 
nat 1:5 te Tophanede İstanbul Lv. ~rll-
1'1 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 149500 lira tık temi
natı 872:S liradır. Şartnamesi 747 kunıııa 
komleyondan alınır. İsteklilerin ka.nunt 
veıılkalarlyle beraber belll natte komla -
yona gelmeleri. (313<l) 13121 

Nalbant aranıyor 
Ankaradakl kor hayvan hastaneainde 

Ucretle alafraııga nal yaptınlacaktır. De· 
mirci ve kurs gı>rmUş nalbatlardan talip 
olanların her glln hayvan hMtaııealne mU-
racaatıan llln olunur. (3138) 13123 

Koyun eti alınacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satm AlnY 

Komisyonundan : 
1 - 3184?5 kilo koyun eti aJınecaktn'. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 12-7-940 cuma &il· 
nü ıaat 15,30 da Tophanede latanbul Lv. 
!mirliği satm alma komisyonunda yapıla
ea.lrtır. 

2 - Tahmin bedeli 143291 lira 25 kuruş 
ilk teminatı 8414 lira 56 kuruştur. Şartna -
mai 716 kuruşa komisyondan almır. ls -
teklilerin kanuni vd;t.::ıılariyle beraber tek· 
lif mektuplarmı eık!J.ltmc ıaatmdan bir sa
at evci koıtdyona vermeleri. (3186) 

13167 

lnıaat ve tamirat yaptırılacak 
!stanbul Levazım Amirliğı Safin Alma 

Komisyonundan : 
1 - İstanbul'da salı pazannda ~y- \"• 

teçhizat anbarmın tamir ve inşası pan ı 
a&--A n~'l cuma günü saat 14 de Tophaı , 
Jstıınbul'<.a Lv. 8.:nirlig i satm alma kon~
)'onuna .. yapılacaktır. 

% - Keşif bedeli 28579 lira 60 kuruş, ı k 
teminatı 2143 lira 50 kuruştur. Keşı f ve 
ıartnamesi komisyonda görülür. İste- lile
rin kanııni vesikalariyle belli saatte ko • 
misyona gelmeleri. (3135) 13142 

Ekmeklik un alınacak 
Tümen Satın Alma Komisyonundan 
l - Iğdır birlikleri ihtiyacı için mllte

ahhlt nam ve hesabına 260 ton ekmeklik 
un kapalı zarfla mUnaknsaya bağlanarak 
satın alınacaktır. 

2 - TrıJımln edılen bedeli 45.500 lir V9 
ilk teminatı 3412 Ura 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 15 temmuz 940 pazarteal 
g ünü saat 11 de tUmen ııatın alma komis
yonunda yapıl~kt.ır. 

4 - Evsat \"e ~artnameslnln e8118ları ko
lordunun' tekmil garnlzonlarında mevcut
tur. 228 kuruş mukabilinde her zaman gö-
rüleb111r. (31l2) 13138 

Sade yağı alınacak 
Diyarbakır Kor Satın Alma Komisyo

nundan: 
l - Kor birlikleri ihtiyacı için alınacak 

olan <68.000) kilo sadey&#ı kor sn tın alma 
komisyonunca kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 1:5. 7. 940 pazarl.e& günG 
saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 68 bin lira olup 
teminatı 46:50 liradır. 

4 - Şartnamesi her g{lıı iı zamanında 
komlSYonda ve Anlr.ıu-a, İstanbul T,.v. Amtr 
llklerl satın alma komlsyonlannda g11rU• 
le bilir. 

5 - Taliplerin bu işle ujrqtıklanna 
dair vesika ve teklif mektuplarını eksilt
me ııaaUnden nihayet bir ııaat eveline ka.. 
dar Diyarbakır kor satın alma komisyonu. 
na vermeleri llln olunur. (3160) 13151 

2 Hangar yaptırılacak 
Çorlu Kor Satın Alma Ko. dan: 

1 - Corluda kolordu ihtiyacı için iki .. 
det hangar kapalı zarf usuliyle yaptırıla
caktır. 

2 - !balesi ıs. 7. 940 pazartesi günü sa
at 16 da Çorlu kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli (185535) lira (46) k .. 
ruş olup ilk teminatı ( 10528) liradır. 

4 - Keşi/ ve şartnamesini görmek Y• 
almak istiyenler 9 lira 27 kuruş mukabi • 
linde her gün Çorluda kor satın alma ko
misyonuna müracaatla alabilirler. 

5 - isteklilerin kanunun ikinci ve iJ
ı;üncü maddelerindeki belgeleriyle birlik
te belli gün ve saatten bir saat evel tekli/ 
mektupla.rını koıvisyona vermiş bulunma-
laTI lazımdır. (3161) 13157 

Nakliye arabası yaptmlacak 
Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonun 

dan: 
1 - Demiri Kordan verilmek Uzere 600 

nakliye arabası pazarlıkla acele yaptınla
caktır. 

2 - İhaleat ı. 7. 940 pazarteal gUnU sa
at 16 da Balıkesir kor satın alma komls -
yonunda yapılacaktır. 

S - NUmune evııat ve ıartlannı görmek 
lstlyenlcr h er gUn komleyonumuzda göre
bilirler. 

4 - Taliplerin muayyen olan saatte ko
misy ona mliracaat etmeleri. (3165) ısısı 

Sığır eti alınacak 
!stanhul Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - 346600 kilo sııtu eti alınacaktır. 

Kapalı zarfla ekslltmcM 12. 7. 940 cuma 
nUgU saat 15,30 da Tophı:uıede İstanbul 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 121310 Ura ilk temi
natı 7315 lira 50 kuruştur. Şartnamel!l:I 60& 
kuruşa k omisyondan alınır. İsteklilerin 
kanunt vC11lkalarlyle beraber teklif mektup 
lannı ekstltme saatinden bir sa.at evci ko-
misyona vermeleri. (3166) 13162 

Kösele alınacak 
Balı.kesir Kor. Satrn Alma Komisyanun

dın: 
1 - Kor ihtiyacı i~in 20 ton aiyah ve 2 

ton san sabunlu kösele pazarlıkla satın • • 
lmacaktır. 

Z - Siyah köselenin 10 tonu ihaleden ıs 
ıün ve 10 tonu da bir ay ve san kösele bjT 

hafta içinde teslimi lizımdır. 
3 - İhalesi 29-6-940 cumartesi ıünü saat 

11 de Balıkesir kor satın alma komiayo • 
nunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin muayyen olan saatte ko
misyona müracaat etmeleri. (3185) 

13166 

Sığır eti alınacak 
Edirne Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Edime'deki birlikkrin senelik ihtJ

yacı olan (1.440.000) kilo sığır eti kapalı 
zarf ~uliylc 15-7-940 pazartesi günü aaM 
ıs de ihalesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (511.'200) lira, ilk 
teminatı (38340) lira.dır. 

3 - Evsaf ve şeraitini ıörmelı: iıtiycoler 
hc.r gün it saatlerinde istekMsi bulurıanlu 
da ihale saatinden b ir saat evel resmi vesa.
ik ve teminat mektuplarmm Edime'deki 
sanayi kışlası satın alma komisyonuna ver-
molerl. (3136) 13141 

Sığır eti ahnacak. 
Nilde Tüm Satın Alma 1Comis7onund an: 

Cin.si Kilosu M . bedeli İlk teminatı İhale gUnU 

Sığır eti 123000 27060 Lr. 2029 Lr. 50 Kr. lO. 7. 940 Çare. 16 da 
İhalenin yert İhale ıekll 

Kapalı zarf Niğde Tilm ; satın alma komisyonu 
1 - hteklllerl oartnameyi her zaman komisyonda okuyabilir ve parasız olar&lı 

alabilirler. 
2 - Taliplerin ilk teminatları ve tekil! mektuplan ile ihale ııaatlnden bir saat 

evel Niğde tümen satın alma komisyon b &şkanhl\'ı na milracaatları ı~ımdır 
(2020) 18028 

Et ve ot alınacak 
Edirne Askeri satın alma komisyonundan 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı üç kalem yiyecek ve yem satın alınacak

tır. Kapalı zarfla ihalesi Edirnede eski müşiriyet dairesinde satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve tartnameleri her gün komisyonda gö

rülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ihale saatından bir saat 

evet komisyona vermiş olmaları lazımdır. 

Mikdarı Tutan İlk Te. 
Cinsa 
S1ğır eti 
Sade yağı 
Kuru ot 

Ton Lira Lira 
180 54000 4050 
30 37500 2813 

1100 49500 3713 

İhale günil 
29. 6. 940 cumartesi 

1. 7. 940 pazartesi 
3. 7.940 çar§amba 

(2808) 12821 

Sa.atı 

11 
11 
11 



-!- ULUS 

T. iS BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

POJ I ~ 

Ankara PoH~ -n~titüsü ve 
İstanbul Polis Mektebine 

talebe alınacak 

1940 iKRAMiYELERi: 

l adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 .. 1000 3000.-
e 500 .. aooo.- " 

12 

40 " 
7~ 

210 •• 

250 
100 

60 
25 

.. 
" 
" 

3000.-
4000.- " 
3700.- •• 
5250.-

Ketideler: 1 tubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteırin tarih
lerinde yapılır. 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Yenlşchlrde 1049 ada 12 par11elde 
bulunan 129 metre murabbaı yol fazlası 
aatılmak Uzere on beş gün milddctle açık 

ı - Bu yıl Ankara Polis Enstitü- arttırmaya konulmuştur. 
ıü ilk tahsil kısmı ile İstanbul Polis 2 - Muhammen bedeli (645) liradır. 
mektebine askerlığini bitirmit orta 3 - Teminat l48,38) liradır. , . · ı • - Şartname ve krokiatni !(Örmek ta
ınektep mezunlarındın polıs staJyerı Uycnlcrin her giln encUmcn kalemine ve lıı-
alınacaktır. tcklllerln de 9. 7. 940 salı günU eaat 10,30 

. da belediye encümenine mUracaatıan. 
2 - Tahsil müddetı 11 aydır. Ta- (3017) 13056 

lebe meccanen iaşe ve ilbas edilir. 
Kendilerine her ay için ayrıca harç- Satılık l er 
lık verilir ve tahsillerini ikmal eder Ankara Belediyesinden : 

ı - Yenisehir'<le 1090 ada 5 parselde bu
etmez 20 lira asli maaşlı polis memur- lunan 66 metrcmurab baı yol fazlası aattl-
luklarına tayin olunurlar. mak üzere on beş ırün müddetle açık art • 

3 - Tedrisata 1 eylül 1940 tarihin- tırmaya konulmustur. 
de başlanacağından talip olacakların 2 _Muhammen kıymeti 165 liradır. 
hem müracat şekillerini ve hem de 3 - Teminat (12,38) liradır. 
kabul şartlarını öğrenmek üzere ilan 4 - Şartname ve krokisini görmek isti -
tarihinden itibaren nihayet 10 gün yenlerin rer gün encümen kalemine ve is -
zarfında bulundukları mahalli emni- teklilerin de 9-7-940 salı günüsa at 10,30 da 
yet müdürlük veya amirliklerine mü- belediye 
racaatları ilim olunur. 

encümenine Jnilracaatlan. (3018) 
13057 

(3148) 13149 

ANKARA V ALILICI 

4 Kamyon alınacak 
Anlara Valiliğindea : 

14.000 lira tahmin bedelli naha dairesi 
için almaçak olan (4) adet kamyon kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılarak vakti muay
yeninde zuhur eden talibin mukabil teklif 
dermeyan etmesine binaen 2490 sayılı ka
nunun (40) mcı maddesinin son fıkrasına 

tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konul-
muştur. ' 

İstekliler (1050) liralık teminat mektup 
veya makbuziyle birlikte pazartesi ve per
tcmbe günleri saat ıs buçukta daimi encü
mene gelmeleri. 

Buna ait ıartnameyi her &\in Nafıa mü· 
dürlüğünde görebilecekleri. 

(2882) 12872 

Kij~ük evler yapı kooperatifi 

ortaklarma 
1 - Çatıları kapanmıı olan 

110 eve talip ortakların sayısı 

dolmak üzeredir. Talip adedi 
110 u tecavüz ettiği takdirde 
müracaat tarihlerine göre tercih 
yapılacağından 15 haziran 940 
tarihli sirkülere timdiye kadar 
cevap yermJyenlerin acele etme· 
leri. 

BAŞVEKALET 

Benzin alınacak 
Bıqvekalet Evrak ve Levazım Mü

dürlüğünden : 
1 - Başvekalet otomobilleri için 

8. 6. 940 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulan 
(15.000) litre benzine talip çıkmadı
ğından eksiltme on gün daha uzatıl
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli (3750) lira
dır. 

3 - Eksiltme 6 temmuz 940 cumar
tesi günü saat 10 da Başvekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat akçası (281) 
lira (25) kuruştur. Bu paranın eksilt
meden bir: gün evel maliye merkez 
muhasebeciliği veznesine yatırılması 
ve alınacak makbuzla birlikte eksilt
meye iştirak edilmesi lazımdır. 

5 - Eksiltme şartnamesi Başveka· 
let Evrak ve levazım müdürlüğünde 
her gün görülebilir. 

(3150) 13150 

Zayi - İstanbul ithalat cümrüğünün 
51435 sayı 2. 6. 938 gıinlü beyannameye ait 
458050 sayılı ve 973 liralık gilmrük nWı: -
muzunu zayi ettim. Yenisini alacajımda.n 
esklainin hükmü yoktur. Yedikule'de Dob-
bai M. Rasim Gürel. 6178 

vt1 YETLER 

Ekmek alınacak 
Sinop Cümhuriyet Müddeiumumllitin -

den : 
İhalesi 3-6-940 ırünfUlde saat 14 te takar

rür eden Sinop umumi ceza e.indeki mah
kum ve mevkuflara 940 yılı mali yılı iı;in

de verilecek 255000 ila 36SOOO adet ekmek 
yevmi meıkurda talip olınadıiından 10--6-
940 tarihinden itibaren yirmi &'iln müddet
le ve kapalı zarf usulü ile yeniden eıkailt
meye ı;ıkarılmıştır. Yevmiye 700 illi 1000 
ekmclc verilecektir. 

Bedeli muhammen 33306 lira olup temi -
nah muvakkate 2500 liradır. İhale 1-7-94-0 
pazartesi günü saat 14 de Sinop C. Müddc-
iumumiliği dairesinde yapılacaktır. 
Şartname tatil günlerinden maada her 

gün Sinop C. Müddeiumumiliği kalemin -
de cöriilebileceii illn olunur. (2779) 

12776 

Mazot alınacak 
Samsun Btlediye Riyasetinden: 
Elektrik ve 11antrallarının bir senelik 

ihtiyacı olan 345 ton mazotun ~ıığıdakl 
esa.slar dairesinde kapalı zart usuliyle mU
nakasaya çıkanlmış ve ta.tip zuhur etme
diğinden pazarlıkla talibine ihalesine ka
rar verilnıiııtır. 

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

2 - Muvakkat teminatı: 3075 liradır. 
3 - İhale 2490 sayılı kanun hllkllnılerl

nc göre ıo. 6. 940 tarihinden 11. 7. 940 ta
rihine kadar bir ay zarfında encUmenln 
toplandığı pazartP.sl perşembe glinlcrl sa
at on beşte encllmen huzurunda pıı.zarlılda 
yapılacaktır. 

4 - Umumi ve fenni şartname ve muka
velename suretleri Samsun belediyesi e • 
lektrlk işletme mUdllrlllğtlnden meccanen 
tedarik edilebilir. (4976/ 29!;3) 129J6 

Kanalizasyon inşaatı 

1stanbu1 Belediyesinden : 
Harbiye - Taksim arasındaki yolun 

kanalizasyon inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 40136 lira 77 kuruş ve ilk temi
natı 3010 lira 26 kuruştur. Mukavele, 
eksiltme, bayındırlık işleri genel, hu
susi ve fenni şartnameleri, proje ke
şif hulasasiyle buna müteferri diğer 
evrak 206 kuruş mukabilinde fen iş
leri müdürlüğünden alınacaktır. İha
le 8. 7. 940 pazartesi günü saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mek
tupları, ihale tarihinden 8 gün evel 
fen işleri müdürlüğüne müracaatla a
lacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
ait Ticaret Odası vesikalariyle 2490 
numaralı kanunun tarifatı çevresinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
ihale günü saat 14 de kadar daimi en
cü~ene vermeleri lazımdır. 

(5022/ 2973) 13024 

Bir doktor aranıyor 
• 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 
Jkle4t,.emllıln 141hrt (90) lira ..U ına.

aşh doktorlu~ mUnhİı.ldlr. Kadın hastalık· 
lan ·mütehassısı olmak şartlyle bu evsafı 
haiz ve teadUl kanuuuna tevflklill bu ·mık. 
dar maqı alabilecek vaziyette bulunan ta
Uplerln Sıhat ve İçtimaı Muavenet Vek!\le
tine milracaatları ve belediyemize de ma
lümat vermeleri U!\n olunur. (5113/ 3078) 

13065 

Beton tosa inşası 
Gaziantep belediyesinden: 

ı - Kapıılı zarf usuliyle münakasaya 
konulan "29111" lira keşifli Atatürk bul
varı beton şose inşaatına talip çıkmadığın
dan ihalesi uzatılarak 22/7 / 940 pazartesi 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname 150 kuruş mu· 
kabilinde verilebilir. 

3 - İsteklilerin "2183" lira 32 kurut 
muvakkat teminat vermeleri ve kanuni ve
sikaları haiz olmaları lazımdır. 

4 - Teklif mektuplan ihale vaktinden 
bir saat eveline kadar belediye reisligine 
verilecek ve postada olan ırecikmeler ka
bul edilmiyeccktir. ("524-0"/ 31S4) 13153 

Hükümet konağı inıası 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - (131805) lira (81) kuruş keşif 

tutarlı Yozgat hükümet konağının 

ikmal inşaatının kapalı zarf usuliyle 
yapılan eksiltme sonunda talip zuhur 
etmediğinden 17. 6. 940 tarihinden iti
baren bir ay müddetle pazarlığa bı
rakılmıştır. 

2 - Bu işe ait keşif, şartname ve 
sair evrakları talipler Nafıa müdürlü
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (7840) lira teminat ver
meleri ve bundan batka aşağıdaki ve
saiki haiz bulunmaları lazımdır. 

A) En az 25 bin liralık yapı inp
atı yapmış olması, 

B) İnşaatın mesuliyeti fenniyesini 
• tekabbül etmiı bir mühendis taahhüt-

namesi ibraz etmesi, 
C) Vilayet makamına müracaatla 

eksiltmeye girebiİeceğine dair vesika 
alması şarttır. 

4 - Pazarlık taliplerin müracaatı 
üzerine nafıa müdürlüğünde toplana
cak komisyon huzurunda yapılacak-
tır. (5246/ 3155) 13154 

Satılık ev 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Ekmek ve et ahnacidt 
Kütany.ı ı ayyare Birliği Satın Al

ma Komisyoııundan : 
1 - Kütahya tayyare birlikleri için 

mayıs 941 sonuna kadar aşağıda tah
mini miktar ve tutarları yazılı birin
ci nevi ekmek ve aığıreti eksiltmeye 
konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 12 temmuz 940 cum.a 
günü Kütahya merkez komutanlığın
daki komisyonumuzda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle· 
dir. 

4 - Birinci nevi ekmeğin muvak· 
kat teminatı 2100 lira ve sığıretinin 
1215 liradır. 

5 - Şartnameleri görmek istiyen
ler her gün komisyona müracaat ede
bilirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecek o
lanlar kanunun icabettirdiği vesaik 
mevcut olmak şartiyle teklif mektup
larını 12 temmuz 940 cuma gunu 
(ekmek için saat onda sığıreti için 
saat on dörtte) de kadar makbuz mu
kabilinde komisyon başkanlığına ve
receklerdir. 

Muhammen bedeli • Eksiltme 
miktarı bedeli Gün aaat 
Kilo Lira 

Birinci ne
vi undan 
ekmek 
Sığıreti 

280000 28000 12.Tem.940 11 
70000 16100 12.Tem.940 15 

13169 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

2 Binek araba11 kiralanacak 
D. D. Yolları Satrn Alma Komisyonun

dan : 
SenelM icar bedeli (3360) lira. tahmin e

dilen iki adet binek arabası 517/ 940 cuma 
giin!i saat 15 de Ankarada idare binasında 
açık eksiltme yolu ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye ırirmek istiyenlerin 252 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları hamilen aynı gün ve saatte 
komisyon reisliğine müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait şartname Ankarada malze· 
me dairesine müracaatla görülebilir. 

(2962) 12982 

Vagon akkümüliitör plakları 
alınacak 

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

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

Bu ite girmek istiyenlerin (1176) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
~nı ~ uat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Kumaı alınacak 
14. 11!1. V. Deniz Levazım Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (40000) lira 

olan (25000) metre erat yazlık ve iş bqı
hk kumaşın, 28 haziran 940 cuma gtinU 
saat 11 de pazarlıkla ekslltmesl yapıla· 
caktır. 

2 - İlk teminatı (3000) lira olup şart
namesi her glin komisyondan (150) kuruıı 
bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklllerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı ve11alkle birlikte Kaaınıpaşada bulunan 
komisyonda belli gün ve saatte hazır bu-
lunmaları, (6205/ 3127) 13115 

Sade yağı alınacak 
14. M. V. Deniz Levazım Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (17185.50) li

ra olan (15000) kilo sadeya.ğının 2 tem
muz 940 tarihine rastlıyan salı gUnU saat 
11 de pazarlıkla eksiltmesi yapıltlcaktır. 

2 - İlk teminatı (1288) lira (92) kuruş 
olup şarlnanıesl her gUn komisyondan a· 
lınabllir. 

3 - İsteklilerin belli gUn ve saatte 2490 
sayılı kanunda yazılı vesaikle ve teminat 
makbuz veya mektuplnrtyle birlikte Ka
sımpll.!J n.dll bulunan komisyona milracaat-
ları. (516-t/ 3125) 13141 

ULUS - 21 inci yıl. - No. 6787 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

MUeyeae MUdOrU: Nqtt ULUG 

ULUS Baaımevi ANKARA 

2 - Bankadaki mevduatı he· 
nüz 350 lirayı doldurmamış or
takların 3 temmuz 940 tarihinde 
ayrıca ihbara lilzum kalmadan 
esas mukavelenamenin 17 inci 
maddesine tevfikan ortaklıktan 

Satışa esas olan Muvakkat Cinai Mevkii Vakıf numarası Pafta Ada Parsel Mesahaaı 

çıkarılmalan umumi heyet kara
rı muktezasından olduğu son de· 
fa ilin olunur. 

İdare Meclisi 2519 

Muham. bedeli teminatı 
Lira Lira Kr. 
500 37 50 Harap üç Ankaranın iç-

odalı ev kale gençkapı 
maa araa sokağında 469 104 375 4 303 metre murabbaı 

Yukarıda evsafı lizımesi yazılı ha rap evin mülkiyeti peıin para ile sa tılmak üzere 25. 6. 940 gününden iti
baren yirmi gün müddetle açık artır maya konulmuttur. Kati ihale 15 tem muz 940 pazartesi günü saat 15 de 
ikinci vakıf apartmanında vakıflar umum mildürlilğü emlak ve arazi mU dürlUğünde yapılacaktır. 

S&bf prtlarııu &örmek iatiyen tal iplerin adı ıeçen JDlldürlilfe mtlraca atlan. (3159). 13155 

.1ıııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11 ------- Memur alınacak ----
Belediye Reisliğinden : --

§ Belediye lktısat itleri Müdürlüğünde münhal b~ 
: ri (85) lira ücretli katipliğe ve diğeri (75) lira ücretli _i._.~ı 
: loluğa memurin kanununa tevfikan iki memur llh 
: Katipliğe alınacak memurun lise Te da.ktiloluğa = memurun da en az orta okul mezunu olmaları şarttır· 
: Arzu edenlerin 9. 7. 940 tarihine müsadif sah günü 
: cak olan müsabe.ka imtihanına girebilmeleri için i"!!: 
: kıta fotograf ve evrakı mütbiteleriyle birlikte 8.7.~ 
= akpmına kadar mezkur müdürlüğe müracaat etme14!1' 
: mu ilan olunur. (3124) 13113 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııttıı 

Temizlik malzemesi a llnacak 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 

50 Damacana Tuzruhu takribi Ye safi kilo.u nJI 
500 Kilo Beyaz taranmıt ü.stüpl 
800 Kilo Arap sabunu 
100 Adet İyi cins hasır stlptirge 

50 Kilo Soda 
10 Kilo Kaol 250 ıer gramlık kutularda 
Yukarıda yazılı temizlik malzemesine ihtiras nrdır. 

8 temmuz 1940 pazartesi günü saat 15 e kadar teklif mcktuP,... 
ketimize tevdi etmeleri ilin olunur. 

... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

-- Memurlar ev kooperatifi ortakları 
_ 15. 6. 940 tarihinde toplanan umumt heyet karariyle Jcısaıd 
- başlanılmış olan ortak mevduatına ait çeklerini hcnllz alma 
: ların ellerindeki banka makbuzulariyle beraber 119&ğ1da yuıll 
§ Ankara Hakevinde Kooperatif idare meclisine phsen mit 
_ meleri rica olunur. -- 26. 6. 1940 çarıamba günü saat 18 den itlbarea -- 27. 6. 1940 perşembe günü saat 18 den itibaren 

28. 6. 1940 cuma günü aaat 18 den itibarea ---- NOT: ---: 1 - Dışarıda bulunan ortaklar şahıslarına ait mevduatı 
: noterden tasdikli bir vekiletname ile Ankarada bulunan bit -- kil edebilirler. -: 2 - Devren ortaklık hissesi almış bulunan kimselere te 
: iadesi ancak noterden tasdikli temliknameler mukabilinde 
: Adres : Memurlar Ev Kooperatifi Posta Kutusu No. 404 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

SAKARYA ECZANESi 
İlAçlannın ucuz ve tazeliği ile tanılan eczanemizde Avrtl,

lllçlarının hemen ekserl11lnl bula bilirsiniz. M.Ueuesatı reaınlY9 
yeye Azaml teshilll.t gösterilir. P asi! korunma listelerini en_..,,. 
')'atla tedarik edeblltr11tnlz. :ııııuo.:: 

Ulus meydanı 111 Bankası k&r§ı11ında TL 2018 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ------------
Kömür satışı 

Balıkesir : Eti Bank Garb Linyitleri ltletmesiıı~ 
Bundan böyle her kim isterse parası petin verilmek, ıi 

- ğari onbeş gün evci yapmak ve istihsal merkezinde vago 
~ edilmek, bir vagondan aşağı aipariı yapmamak prtiyle fd' 
E: atlar üzerinden kömür alabilir. 

SOMADA ---- Parça 30 Milimetreden büyük 

Ceviz 10 - 30 
Rekompoze % 40 parça% 60 cevizden mürekkep 
Tozlu Fındık 0/ 10 
TAVŞANLI VE DEÔİRMİSAZDA 

---------- Parça 40 milimetreden bilyük --- Ceviz 15 - 40 --- Rekompoze % 40 parça % 60 cevizden mOrekkep --= Tozlu Fındık 0/ 15 
E: Ayda elli tonu mütecaviz temadi eden ıiparitlerin bit 
E: bildirilmesi lazımdır. 2483 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Nakliyat yaptırılacak -~ 
Devlet Orman işletmesi Aband Keremali Revir Amirlil' ~ 
Onnanın ismi Taıınacak Taşınacağı depo Sif~ 

tomruk M3 bJS1Y ti 

Kocayanık başı 752 Tokurcun 
Hamitbey koruluğu ve kay-
naştepe 1082 Çakallık 

Büyük yayla 518 Çakallık 

Orta yayla ve 2000 Çakallık 

Çatma 2000 Saman pazarı t 
İşletmemizin Dikmen bölgesi dahilinde Uç pa.çada ~ 

kayın tomruklarının muhtelif depolarımıza nakli açık elt•11 

ahhide verilecektir. Her Uç parça için ayrı ayrı yapıl•',),ıt~ 
ai~. ~~rt.~~~eler ~nkarada o.rm~n . u~~m. müdürlüğü. i~e İl~ 
mudurlugu ve Duzcede revır amırlıgımızde görü1ebılır. & ııı' 
rak edeceklerin 6. 7. 940 cumartesi günü saat onda % 7,5 tt~ 
kı lazımeleri ile birlikte Düzcede ~evir amirliğimiz binasın 
komisyona müracaatları ilan olunur. {3153/ 5239) 

YENİ SİNEMA 
Bugün bu a-ece 

Saat: 14,30 - 18,30 
seanslarında 

Dilşmıuı Çocukları 
Baştan başa renkli 

Saat: lG.30 ve 21 
seanslarında 
BUyUk Dans 

Glnger Roggers 
Fred A11taır 

Cebeci Yenldoğan 
Umıt ıarkuıı 
ttlrkçe sözlü 

Bu gece 11aat 20.30 da 
ÖlUm Makinesi 

25 kısımlık maceranın 
tekmlll 

Saat: 14,30 - 16,30 
seanslarında 

1 - Sllf\h§ör tayyareci 
2 - Polis avcı taburu 
Saat 18,30 da tek filim 

Polis avcı taburu 
Saat 12,15 te ucuz ına
Une. Senemler kıralı 


