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aşvekilimiz dış siyasetimizi izah etti 
Dr. Refik Saydam diyor ki : Alman sahillerine 

-,kiye halihazırdaki gayrimuhariplik 
dan gelen haber 
ler, İngiliz kıta 
lannın alman i 
gali a ltmda bu 
lunan yerlerden 
birine ihraç edil 
diğini ve çarp 
malar da cere 
yan ettiğini, al 
manlann zayia 
ta uğratıldığını 
bildirmittir. 

Müttefik kuvetler 
ihra( yaplllar taziyetini muhal aza etmektedir 

Atağıdaki re 
ıimde bir nakli 
ye gemisiyle ka 
raya çıkarılmak 
üzere ~ınan in 
gfüz ihraç kıta
lan görülüyor. 

Loadra, 26 a.a. - Reuter: Haber verildiiine söre, müttefik JınrNtl.., 
düpnaa sahilinde bazı noktalara ihraç edilmiıtir. Bu Jan.etl•, almaa 
kıtaab ile temasa aeçmiıtir. Düpnanm insanca zayiab vardır. 

....................... r. 

ihraca dair verilen talsilat 
Londra, 26 a.a. - Reuter: Londra'da haber verildiiine söre mütteıt ~skeri hazırhklarımıza devam ediyoruz 

Qrp 1irak 

Herzamankinden fazla uyanık 

durmak mecburiyetindeyiz 
Başveki l imizin sözleri bravo sesleri 
ve sürekli alk ışlarla karşı la nd ı 

B. M. Meclisi'nin dünkü içtimaında Müstakil Grup 
reis vekili Ali Rana Tarhan tarafından verilen aşağı
daki sual takriri okunmuştur : 

- Son siyasi hadiseler üzerine, hükümetimizin ha
rici siyaseti hakkında Türkiye B. M. Meclısi'ni tenvir 
buyurmalarını muhterem BafVekil'den rica ederim. ,. 

Kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, aıağıda-
isi 1'eyanat:ta 1-lunmustur : 

" Muhterem arkadaşlarım; 
Saym arkadaşım Rana Tarhan, hükümetin 

siyaseti hakkında malumat istiyor. Kendileri -
ne şu cevabı veriyorum : 
İtalya'mn harbe girmesi üzerine hadis olan 

vaziyeti Cüınhuriyet Hükümeti ~trafiyle tetkik 
etmiş ve üçlü muahedenin cüzü mütc.mmimi o
lan 2 numaralı protokol hükmti.nil tatbika ka -
rar vererek icabeden tebligatı yapmxıtır. Buna 
nazaran Türkiye halihazırdaki Gayri muharip. 
tik vaziyetini muhafaza etmektedir· 

Memleketimizin emniyeti ve müdafaası için. 
bir taraftan askeri hazırlıklarımıza devam et
mekle beraber, diğer taraftan her zamankinden 

· fazla uyanık durmak mecburiye
' tindeyiz (bravo sesleri). 

N lrlarl cerefl Her türlü tahrikten içtinap e-11 t ne den bu dikkatli vaziyetimizin 

"lısında bir ziyafet verildi 
{iı.l.. • Şehrimizde bulunmakta olan Irak 

memleketimiz için olduğu kadar 
etrafımız için de t&ulhün muhafa· 
zasına hadim olacağını ümit et· 
mekteyiz ( bravo sesleri, sürekli 
alkışlar). • 1( ıye hariciye nazın Nuri Pata ile Irak 

adliye nazırı Şevket Naci bey şeref-
A Ş ESMER lerine Irak elçisi Kimil Geylini ta-

• • rafından evelki gece bir ziyafet veril-
~ -.,. Bqvekil Refik Say- miıtir. Ziyafette Baıvekil Doktor 

4:"11iik Millet Meclisin- Refik Saydam, Hariciye vekili Şükrü 
w..._- Grup reia vekili Ali Saraçoğlu, adliye vekili Fethi Okyar, 
l~"'lllll tarafmdan aorulan milli müdafaa vekili Saffet Arıkan, 
~ •etdiaı'" · pta it l Sıhat ve içtimai muavenet vekili Dok-
ı~ • ceva a ya • H 1 . Al ta C H P .. '11._-; lll'llı · .. . b. d" tor u usı a I• . . artııı ge-

B. Ali Rana Tarhan bundan sonra 
Ba§vekilimize bu emniyetbahı beya • 
natından dolayı teıekkür etmiıtir. 

lstanbul'a hareket 

eden Vekillerimiz 
. ~)eti . eaı uze!ı~e a ıs nel ıekreteri Doktor Fikri Tuzer, B. 
~ Tza.b et,mııtır. ~uh- M. Mecliıi hariciye encümeni reiıi Nafıa Vekilimiz General Ali Fuat 
)tı; arb!ln m sualı ne Muzaffer Göker ile İngiliz büyük el- Cebeıoy, Sıhat Vekilimiz doktor Hu· 

4-, 0 7!::e, Bqvekil'in çiai Sir Knatchbull-Hugesaen, Afga- lftsi Alataı, Gümrük ve İnhisarlar Ve-
Sİ İd" l e vazıh ve em- nistan büyük elçisi Feyz Muhammed kilimiz Raif Karadeniz dün ak ... mkl 

·), ı. talya harbe ıire- Han, Mısır elçisi Abdurrahman Hak- :r 

~~rafından takip edt - in. hariciye vekileti erk!nı refikala- 19.25 ekspresiyle İatanbula hareket 
~t ~-et hattı her ta • riyle birlikte llazır bulunmuılardır. etmiılerdir. Garda vekllet ileri gelen-

llJlr lberak ve a li.ka u- (a.L) leri tarafından uğurlanmıılardır. 
·Filhakika hükümet -------------------------

' t~l'rnı vermit ve Bat
' ~beden teblisatı 
~ hQıunuyordu. Dün 
~-.. ilden izah edildiii 
·~ 't'aziyeti etrafiyle 
. ~.. .. '?.nra " üçlü. ~aS cu:ıu mütemmımı o-
~ ıc:lr Protokol hükmü

'ti , 
1
ar ,, vermittir. 

,._-~ &Jbak için iki nu -
L-~lc 0 lün h"km·· ·· h "ti lf. . u unu a -
f~ l~ır. Malumdur ki 

'tİ)etJ Urkiye'nin bir ta -
il, 1'· t"de lngiltere ve 
' ~ ilcte harbe girmesi\ t1'1-l'd ektedir. Bu vazi • 

• t t~ır : Eveli Balkan
'leı- 1 liiz vuku bulurse. 

• '}t 11Riltere ve Fransa, 
~-.._.:;~ ~unaniıtan'a ver

' --.Y,"c\i,.~cahı harbe girer-
*-~1 du de harp Akde -
Sı;erae 
~ ecl eden.in ikinci mad
C'ee;;: 1 eıı bu 10DUDCU t• 

•lıtet aanada) 

Panama kanalında alınan 
• 

yeni ihtiyat tedbirleri 

Amerika ordusuna menmp 
:RTlalı cüiit"""• 

Panama, 26 a.a. - Amerika birle
şik devletleri ordusu, Panama kana
lının iki ucunu maynlamıı ve Atlan· 
tik sahiline ağır topçu bataryaları ge
tirmiştir. Bütün Panama kanalı mın· 
takasında büyitk bir teyakkuz ha·ıası 
esmektedir. Amerika birleşik devlet• 
leri donanmasının, Atlantik sahili a
çıklarında ve Antil denizinde bulun· 
ımk üzere Havay'dan hareket etti· 
ğine dair muasırane ıayialar deveran 
eylemekte olduğundan, bu askeri ted
birlere hususi bir ehemiyet atfolun
maktadır. 

Reuter muhabirinin ·suallerine ce
vaben, kanal mıntakası genel kurmay 
baıkanı general J acob Deverı, askeri 
hareketlerin yalnız manevra mahiye
tini taııdıtını bildirmiı. fakat mayn
ların "sahici" olduğunu ve manCYra-

CSoaa J. lbıdl N7/ada) 

1 

fik deniz ve kara kuvetleri1 ingili:ı hava kuvetleriyle if'birliii lıalincle 

., 
, . 

düımanm muhtelif aahil ..atak .. 
larmda muvaff akiyetli ketifler yap. 
mıılardl1'. Çok noktalara aaker ihra9 
edilmit ve alman kıtalan ile temaaa ı~- ' geçilmiıtir. Düpnana insanca :ıayiat 
verdirilmittir, bazı ölüler müttefik· 
)erin elinde kalmııtır. Bu taarrus 
ketfi eanaıında birçok müfit malı\. 
mat elde edilmiıtir. Müttefik kuvet• 
ler hiç bir kayıp kaydeylememiıtir. 

Reufer'in mlreri muhabirinin 
mütalealan 

Londr:a; 26. a.a. - Reuter ajanııma 
askeri muhabiri yazıyor : 

•• Müttefikler tarafından dilpn&a 
tarafından iıgal edilmekte olan aabil 
boyunca muhtelif noktalara yapılall 
ihraçlar ve alman kıtaları ile teliı edi
len temaslar isbat etmektedir ki, al • 
manlar timal burnundan franıız - iı • 
panyol hududuna kadar bütün kıta ... 
hilini tutmağa teıebbUs etmekle ıeait 
bir meıuliyet deruhte etmiflerdir. B• 
mıntaka Norveç, Danimarka. Almm. 

-=--ı ya, Hollanda, Belçika ve Fransa ıihiJ. 

A ........ LJONY EDEN nı· YOR v 1. }eridir ki. alınanlar ou pniı eaMJİ 
~ AA• müttefııı ..,•"-•eı,.1e yapaı.a mıa-

_ __ ... , ................................... " .. ' ............................. _ ..................... , .. ıı ........ , ........... ._,..,11•11•11•11•11-11-• .. , •11 ............ ._ ..... ,,. •• ,*"*11,..11 hare beler eenuında nyıflıyan denis 

11 s d h • • 1 d f lruvetlerlyle tutmap yeltenıniılerdiı-Q ece U c U m a r 1 e Bu genit ıahil hattı boyunca muhtel" 
noktalarda ve bilhuaa timal! P 

etmek kôfi değildir ... 
Harbi, nerede oluna olsun, dütmana 

karıı ıevkedeceğimiz dakika gelecektir ,, 
• 

Londra. 26 LL - Harbiye 11&&1n B. E
den bu &kıam radyoda bir nutuk eöylemlı
Ur. 
Nazır demlıtlr ki: 
"- BUyllk Brltanya, dUımana fena da

kikalar yqatacak olan fevkalAde kudretli 
bir hava kuvetlne maliktir. Dilfman, hllm 
ve aUkQnetle oturmanın ve mukabele etme
den bombardıman edilmenin inglllz mille
tinin tabiatı lktızıuıından olmadıA"tm pek 
yakında görecektir.,, 
Dilımanın yakında hlltiyetln baelıca ka

lelerine yapacatı hücumlardan bahseden 
Eden demiştir ki: 

"- Bu hücumlar defedllecektlr. B\Ul& 
mukabil biz, düşmanı kendi memleketinde 
de\•amlı ve atır hava taarruzlarına manız 
bulunduracatıı. DU,m&111n defedllecej'tne 
kanaatimiz vardır.,, 

Dunkerque'ln tahllyeal emuında lngtllz 
tayyarelerinin bir günde 70 alman tayyare
si dUtUrdUğ{lnU hatırlatan nazır, lnglllz 
tayyarecilerinin kendi göklerinde harp e
derken bundan daha lyialnl yapacaklanm 
aöylemlı ve eözlerlne fU auretıe devam et
mtıtır: 
"- Hiiri:veti muhafaza ve tekru tesiı 

l . ve daha aonra da bu hüri:yetin hudutlannı 
ngiltere harbiye nazırı B. Etlen (Soını J. üncü aa7'ada) 

F ranıa • İtalya arasındaki 
•• 

MUTAREKE 
muahedesinin tam metni 

Roma, 26 a.a. - İtalyan - franaız müta- j kut llÇUfU ile elll kilometre muvui bir bat 
reke muahedesinin tam metni apiıdadır: arumdaki mmtab miltarekenin dnamı 

Madde: 1 - Franu, metropol tQpralı: • müddetince pJ'ri uked bir bale setirile -
larmda, fransı.1 ıimal Afrikumda. müıtem- cektir. 
lekelerinde, hima7eıi ve mandaıı altında - Tmıua'ta, buriinkü Tunu. • Trablua p.rp 
ki arazide İtalya'ya 1carıı mııhaı1emata nl - hııdudu ile merbut haritada ipret edilen 
hayet verecektir. Franaa, İtalya aleyhine hat araamdaki mmtaka, mdtarekenin deva
denizde ve havada da muhuemata nihayet mı müddetince r•:rri ukerf bale retirile • 
verecektir. cektir. 

Madde: 2 - İtalyan kıtaatı, iıbu müta - Cezair'de ve Cezair'in cenubundl Trab-
reke muahedesinin meriyete rirdiii anda ve lus prbe hemhudut franaız cenup Afrib
mütarekenin devamı müddetince, bütün ha- u arazisinde, Trablua rarp hududu ile ona 
reklt sahnesindeki ileri hatlarında kala - 200 kilometre reniılikte muvazi bir bat a
caldardır. rasmdalı:i mmtab mütareke imtidadmea 

Madde: 3 - Fran11.1 metropol toprakla- sa:rri anert hale setiritecelıtir. 
nnıla ikinci maddede IÖZI ~ h&tta, (Soaa s iat:i una4a 

(Sonu 3. iincfi u7'ada) 

Rumen ba,velıili T atar•lıo 

Romanya' da 
birlik 

Attık eski kinler unutul11111 
lulllenler yeni partide 

blrle111i1lenlir 
Bükreı; 26. a.L - Rador ajanıı bil

diriyor : 
Yüksek idaresi altında millet parti

ıini vücuda ıetirdiii ı~in kıral Karol 
salı günü taht salonunda bükümetin 

(Sonu J. üncü u7'ıdaJ 

C. H. P. idare heyeti 
dün toplandı 

Cümhuriyet Halk Partisi U . 
mumi İdare Heyetı; dün mutat 
haftalık toplantısını yapmış, Par. 
ti'yi 1ılikadar eden mevzular üze. 
rinde müzakerelerde bulunmq • 
tur. 
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GENE BİZİM 

Ceçen gün bu sütunlarda franıız 
mağlubiyetlerinin yakın sebepleri Ü· 

zerinde durmuıtuk. Mareıal Petain, 
meıhur hitabında, tenkitlerini bütün 
harpsonrası devrinin buhranlarını\ 
da tetmil etmiıtir. 

Buhranlarm baıında sınıf kavga· 
)arına ve parti parçalanmalarına is
tinat eden parlamanter rejimin za
fı geliyor. Götürü hükümlerde bu
lunmağı sevenler, bu fırsattan isti· 
f ade ederek kısaca demokrasiyi it
ham etmektedirler. Harpsonraaı 
Fransa'amın, otorite ve nizam düt· 
manlığı ile, kendi sukutunu hazırla
dığını gören Clemenceau, aon sün
lerinde, "- O kadar sevdiğim de
mokrasiden iğreniyorum ..• " demİ§ti. 
Onun ıakirdi Tardieux, derin bir 
nefret hissi ile, parlamentodan ay
rılmıştır. Ne Clemenceau; ne de 
Tardieux hüriyet ve murakl\benin, 
halk hakimiyetinin aleyhtarlan de
iil idiler. Demokrasinin, yeni zama
nm zaruretlerine cevap vermiyen 
zayıf taraflarını tedavi etmek fik· 
rinde, ve halk hakimiyeti prensiple
ri ile otoriter hükümet iycaplarının 
telif edileceği kanaatinde idiler. 

Bu hikayenin dahi, birçok siyasi 
ve içtimai davalar gibi, pek eski bir 
tarihi vardır. ilk demokraıi buhranı 
yirmi beı küsur asır eve] Atina'da, 
hemen ayniyle ıimdiki tartlar içinde 
zuhur etti. Demokrat Atina, totali
ter lsparta'ya mağlup olduğu za
man, Atina'.'nın hakim adamları: 
"- Demek ki meydanlarda topla
nan reylerle İyi kumandan aeçmek 
mümkün değilmit··" diyorlardı. Js. 
parta ehliyetleri tayin ediyor, Ati
na'da ise çeneaine l'Üvenen ordunun 
batına geçiyordu. 

Harpaonruı Franaa'sında bir Ma
Jino hattının bile ne çetin münaka
talara malolduğunu hatırlıyoruz. O 
kadar ki nihayet bu hattı, seli.hiyet 
sahiplerinin ısrarına rağmen, ki 
hunlarm batında Weygand vardı 
denize kadar uzatmak mümkün ol: 

Falih Rılln ATAY 

mamııtır. Fransa sollar, sağlar ve 
ortalar araımda çalkanıyordu. HÜ· 
kümetler!e beraber prensipler ve si
yasetler dütüyor, bir devirde tayya
recilik alabildiğine inkişaf ediyor, 
ikinci devirde Fransa adeta kanat
sız kalıyordu. Baıvekiller olmuştur 
ki yeni harp masraflan partilerine 
intihabı kaybettirir kaygı11 ile uzun 
müddet alman hazırlığının ehemiye
tini milletten saklamıştır. Almanya 
bütün milli sayi seferber ederken, 
hükümetler olmuıtur ki fran11z si
yinin saatlerini indirmekte müıaba· 
ka etmiılerdir. 

Bizler, Halk Partisi kurulurken, 
iki tecrübe görmüıtük: biri, impa. 
ratorluğu parçalanmaia doğru• gö
türen meşrutiyet parlamantarizmi, 
diğeri bütün hüriyet ve murakabe 
esaslarını yıkan, ve bu millete cihan 
harbi facialarını çektiren mutlak ve 
keyfi rejim! Bu tecrübelerimize, 
Avrupa demokrasilerinin korkunç 
derslerini de ilave ettik ve Türkiye
de milleti hüriyet ve murakabe hak· 
larını kullanmağa hazırlıyan, fa.kat 
onu sınıf kavgalarından ve parti 
parçalanmalarından koruyan reji
min temeller.ini attık. Bir hayli bo
calamalar oldu; fakat nihayet bü. 
tün millet, kendiıi için hakiki men· 
faatin, hüriyet ve murakabe ile be
raber vahdet ve otoriteyi temin •· 
den rejimde olduğuna İyman etmit
tir. Çünkü bu rejim altında devamlı 
bir ıiyaıet iıtikranmız ohnuıtur; 
çünkü memleket, bu rejim altında, 
son oamanlı nesillerinin artık rüya
larına bile girmemekte olan bir in
kipf elde etmittir. Yan • esir ve ıe
ri bir mÜeNeaeyi, tam müstakil, 
garplı ve ileri bir müeaaeae haline 
getirmek için, bütün milli aayretleri 
toparlamaia ve birleıtirmeie mu· 
vaff ak olduk. 

Her zaman daha toplu ve birle
t!k, iç~rde vahdetçi milli hlkimiyet 
ııyaaetıne devam, dııarda iıtildll ve 
emniyet ıiyaıetine devaml 

ULUS 

Beden terbtyesi mükellefiyeti 
dolayısıyla bölgelere yardım 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlii

ğü 1940 mali yılı bütçeaind 1-i bölge
lere yardım faslının merkc.: isti_şare 
heyeti karariyle yapılan takf!.iminden 
bölgelerin idari .faaliyetlerini yürüte 
bilmeleri için 43 bin lira ayrılmıştır. 
Paranın taksiminde beden terbiyesi 

mükellefiyetinin tatbiki etrafında böl 
gelerce sarfedilecek faaliyetin ehemi
yet ve şümulü göz önünde tutulmuş
tur. Evelemirde beden terbiyesi mü
kellefiyetinden şimdilik istisna edi
len: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzincan, 
Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Van böl
gelerine yardım yapılmamıştır. 

18-20 yaşındaki yurddaşların mü· 
kellefiyetine tabi tutuldukları bölge
lerin beher kazasına - gençtik ku -
tüpleri kurmak ve idari muameleleri
ni yürütmek maksadiyle - 400 er lira 
hesabiyle para tahsis edilmiştir. Vi
layet merkezleri iki kaza farziyle 800 
lira hesaplanmıştır. 

18-20 yaşlar içindeki gençleri mü· 
kellefiyete tabi tutuldukları halde ge
lirlerinin müsaadesi dolayısiyle Af
yon, Çankırı, Eskişehir, Giresun, Kas
tamonu, Kayseri, Kırşehir, Kütahya, 
Ordu ve Yozgat bölgelerine yardım 
yapılmamıştır. 

18-20 yaıındaki yurddaşların mü -
kellefiyete tabi tutuldukları bölgeler
deki beher kaza başına 625, vilayet 
merkezleri için de 1250 lira hesap e
dilmiş ve bu bölgelerden: Ankara, 
Aydın, Balıkesir, Bursa. Edirne, Ga
ziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kocaeli, 
Manisa, Samsun, Trabzon, Zonguldak, 
Seyhan'a yardım yapılmamıştır. 

Her bölgenin idari işler için olan 
ihtiyacı tesbit olunduktan 10nra ge -
liderinin % 20 ıi bu ihtiyaç yekfinun
dan düşülmüş, geriye kalan miktar o 
bölgeye yapılacak idari yardım mik· 
tarı olarak kabul olunmuştur. Tabit 
olarak bu suretle gelirlerinin % yir
misi kabul olunan esaslara nazaran 
kendi idart işlerini görmeğe kafi ge
lecek olan bölgelere yardım yapılma
ıı düıünülmemiştir. Bu sebeple yu
karda adlarını saydığımız bölgeler 
yardım dıgında kalmıglardır. 

Hiç bir bölgenin diğerine tercih se
bebi gözetilmekıizin, ıırf gelirleri ve 
diğer huıusiyetlerl nazarı itibare alı
narak yapılan taksimde bölgelere ıu 
miktarların ayrılması kararlaştırılmıt-

Münakalôt 
Vekili 

• I 

lzmir de 
İzmir, 26 a.a. (Telefonla) - Müna

kalat Vekilimiz Bay Ali Çetinkaya 
bugün ıehrimize geldi. Vilayeti, be
lediyeyi, partiyi ve mevki kumandan
lığını ziyaret etti. 

Vekil, yarından sonra Ankara ya gi
decektir. Münakalat Vekilimiz, beya -
natında: 

Beynelmilel vagon ve lokomotif
lere geçit vermiyen ve 80 sene evet 
yapılmış olan büyük ve küçük Azizi
ye tünellerinin ihtiyaca uygun bir 
şekle konduğunu; büyük tünelin 760 
bin Jiraya çıktığını ve Selçuk - Çam
lık istasyonları arasında 9 kilometre
lik meyil ile beraber bu rakamın 

1 .400.000 lirayı bulduğunu; bu kısım
da, yeni iki tünel daha bulunduğunu 
ve bu suretle demiryollarımızın bü
yük bir arızadan kurtulduğunu; ayın 
24 ünden itibaren Ankara'da Aydın 
tarikiyle modern vagon ve lokomotif
lerle yemekli vagonların itlemeğe bat 
tadığını, kendisinin bu nakil vasıtala
riyle geldiğini söylcmjştir. 

Bundan başka münakalat Vekilimiz, 
Ankara ile İstanbul arasında elektrik-
li tren işlemesi mevzuuba.hs olmadığı
nı, ve yeni ticaret vapurları inşasında, 
İngiliz firmalariyle mütehavvil sem11-
ye ve teslim müddeti yüzünden bir 
anlaşmağa varılamadığını, ve Alman
ya'daki üç vapurumuzun bugünkü ah
val dolayısiyle getirilmesine imkan 
görülemediğini söylemiştir. 

Amme davalarına müdahale 
talepleri 

Temyiz mahkemesi Smme davasına 
müdahale talebinde bulunan şahısla -
rın temyize selahiyetti olduklarına 
tevhidi içtihat yoluyle karar vermiştir. 

İnegöl belediyesinin 
işleteceği kaplıca 

İnegöl belediyesi, Aylat kaplıcala
rını işletmek için ruhsatname almış -
tır. Belediye, bu kaplıcalarda asri te
sisat vücuda getirmek için belediyeler 
banka11ndan 20 bin lira istikraz akte -
decektir. 

tır: 

Zelzele mınfakasına 1 İatanbul'da büyük Amaıya, 283
• Bilecik 1380• B.01~ soo, Vilayetlerin 1940 bütçeleri 

Bordur 1219, Çorum 297, Denızlı 656, Dahiliye Vekaletinde müteıekkil vi-
ada'da bir yangın old Diyarbakır 225, Elazığ 1277, Gümüşa- larct huaual idareler bUts;elerl tetkik 

ithal edl'len ko"" le U ne l~, hparta l06S, Konya~'"• Mit-' komisyonu, vilayetlerin 1940 bütçe y f İstanbul, 26 (Telefonla) - Bugün NJa~~da 92
1
°
70
· MS~raş 6

5
6
3
4
8
• 8":arcfı7n56 29Tıo, projeleri üzerindeki tetkiklerini bi -

fcra Vekilleri Heyeti, Erzincan yer Büyükada'da saat onda bir yangın ol- ıg e ' ınop ' ıvas ' O· tirmiştir. En sona kalan 4 viHlyete ait 
u.rııntııından müteeGsir olan mınta _ du. On bir ev ve dokuz dükkln yandı. kat 500• Urfa 850• Antalya 3649• Ça- bütçeler de bugünlerde yüksek tasdi
lraya yeni bazı köylerimizi ithal etmi11.. Yangın iskelenin arkaaındakl ahçı İl- nakkale 4808• Çoruh 1247• Erzurum ka arzedilmek Uzere BaıvekUet'e ve -
ti T ,.- y • 2329, Hatay 2925, Karı 4110, Kırklar- rilecektlr 

r. asdik olunan listeye göre, Yoz • yanın lokantasından çıktıgı tahmın 1. 1240 M ğl 2221 R" l232 T _ • 
t ·ı.ıo i • M d k d'l" R" i kl y bU .. c ı ' u a , ıze ' e p vı iiyet nın a en azasında 34, e ı ıyor. . uzg rın ço ugu ve tun kirdağ 1925• 

Sorgun kazasında 20, Samsun kazuı mahallenın ahf8p oluıu yangının der
merkez nahiyesine bağlı 4, Çarıanba hal söndürülmesine mini olmuıtur. 
kazasında 9, T.erme kazasında 24, U
dik kazasında 3, Tunçeli villyetinin 
Plumür kazuında 49, Ovacık kazasın
da 4, Nuimiye kazasında 5, Pertek ka
zasında 2, Trabzon villyetinin Vakıf. 
kebir kua11nda 37, Giresun viliyeti • 
nin merkez kazasında 9'1, Bulancak ka
zasında 46, Sivaı vilciyetinin merkez 
kazasında 9, Hafik kaza merkezi, Or
du villyetinin Mesudiye kua merke
zi, Yozgat viliyetinin vilayet merke

Tayyare ve paraıüt~üler 

hakkında konleranslar 
Burdur; 26. a.a. - Dün Parti binası 

salonunda Uıtteğmen Reıit tarafından 
paraşüt ve paraşütçülilğe dair bir kon 
f~ranı verilmittir. 

Çonun'Ja 
zi. Yozgat merkez kazasında 8, Sor - Çorum, 26 a.a. _ Tayyare ve para
gun kazuında 3, Boğazlıyan kazasın- şütçillerle diğer umumt mevzular et
da 3, Akdağmadeni kazasında 13, Ter- rafında tertip edilmiı olan konferane
can kuaaında 45, İli; kazasında 36, tar yer yer verilmekte ve köylere ka
Sivu villyeti merkez kazasında 6, To- dar her sınıf 'halk tenvir olunmakta
kat villyeti merkez kazasında 18 köy d 
yer aaraıntııından mUtee11ir olan yer-
ler aruına alınmaktadır. 

Ziraat bankasının 

çiftçiye açtığı kredi 
Ticaret Vekaletinden bildirilmiştir: 

ır. 

Sakarya şilebi lzmirde 
İzmir, 26 (Husust) - Evelce fran

sızlara kiralanmıı olan 7 vapurumuz
dan Sakarya ıilebl de bugUn limanı
mıza gelmigtir. Şil~p buradan lstan
bula gidecektir. 

FeJeraıyon için lazım olan 
22 çap tülenkler 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü
ğü atçılık federasyonu 25 bölgede fa
aliyette bulunan ve gittikçe inkitaf 
etmekte olan atıçılık sporunu bütün 
yurdda yaymak huıusundakl çalıtma
larına hız vermlıtir. Federasyon atıt
lar için 22 çap ıpor tüfeğini kabul et
mittir. 

Haber aldığımıza göre, federasyon 
tüccar veya meraklılar elinde bulunan 
bu cinı tüfeklerle fiıeklerini satın al
amk teıebbüılerine giritmittlr. Mem
nuniyetle öğrendiğimize göre, bazı 

zevat gençliğin iıtif adeıine arzedil -
mek Uzere tüfeklerini hediye etmek 
auuıunu da ırhar eylemektedirler. A
llkahlar bu kabil müracaatları hüınU
tellkkl ettiklerini bildirmektedir. 

Y apdacalc Nha ve tesisler 

Beden 'arbiyesi Genel Direktörlil
iil b61gelerine bir timim göndererek 
b6lgelerce yaptırılacak spor uha te
ılılerlnln demirle yapılacaklarının blr 

Em baTeme göre ıtajlarını 
yapmq mülkiye ve hukuk 

mezun lan 
Yeni barem kanununun ne,rinden 

evel dahiliye memurları kanununun 
gösterdiği yerde iki buçuk sene staj 
yaptıktan sonra 40 lira maaşla kayma
kam olacak hukuk ve mülkiye mezun
larının yeni barem kanunu muvacehe· 
sinde müktesep haklarının korunması 
hususu alakalı makamlarca tetkik edil
mektedir. 

Gümrük yüzde onlarından 
ayrılan belediYe hisseleri 

Mayıs ayı içinde gümrük gelirle -
rinden alınan yüzde 10 belediye payı 
381,398.52 lira tutmuıtur. Bu para, bu
günlerde belediyeler bankası vasıta -
siyle belediyelerimize tevzi olunacak-
tır. 

müddet geri bırakılmasını ve inşaat 
faaliyetinin şimdilik tedariki müm
kün olan yerli malzeme ile yapılabi· 
lecek kısımlar üzerinde ttmerküz et
tlrilmctlni bildirmittir. 

Büyük Millet Meclisinde 
~--........ ----------~----------........ --------........ ---,.,-

' 
Avukatların devlet h ~~met Q 

alınmaları tarzı görü .şüld ii 
Büyük Millet Meclisi dün öğleden sonra B. Şemsettin Günalt•Y' 

liğinde toplandı. Celse açılınca Adliye Vekili B. Fethi Ok~r. soıd 
bugünkü evrak arasında bulunan icra ve iflas kanununun tadılın~ 
projenin ruznameye alınmasını istedi. Bu talep kabul ediJmed~: 
sonra, barem kanununa bağlı bir numaralı cetvelin Maliye ve C 
liği kısımlarında değigiklik yapılması hakkındaki kanun layihası!! 
ci milzakeresine geçildi. 

----ı B. Refik İnce (Mnni a) k? 

D·ık·~ı·ı'de 1 AIA j lerek, geçen celsede verdi&
1 

ze ze e zerine, prensip olarak meJJlılr 

İzmir; 26. a.a. - Dikili'de dün ye -
niden zelzeleler olmuıtur. Bu zelzele
lerin ilki 4.25 de olmu§ \'e 15 saniye 
sürmliştiir. Diğerleri 4 45 de 10 saniye 
4.46 da 5 saniye, 5.15 de yine 5 saniye 
sürmüştür. Yeni hasar yoktur. Zelze -
leler orta şiddette hissedilmiştir. 

rını tezyit ve yeniden r.le!Jl 
das etmemek ve muhtelif ) 
doktorluklarını tevhit eder~ te 
temin eylemek hususundakı 
bütçe encümeninde müzaker 
sındı projenin uzun uzadı1' 
ile birçok memurların 
geç kalmasına sebep olacağıO 
ğünü ve doktorlukların birlt 

lzmir' de üzüm mahsulü sinde belki tasarruf teınin c -~ 
. . _ fa~at bugün__kü ~ekli~ nıuh~ı 

İzmır, 26. a.a. - Gazeteler, bu sene dogru olacagı kanaatıne var 
ki üzUm mahstllünUn çok bol olduğu ledi. 
tahmin ecl'diğini yazıyorlar .. İncir 1 Bunu müteakip m:ıddeterill 
mahsulü hakkında henüz kati hır tah· keresine başlanıldı. Birinci 
min yapılmamaktadır. nen kabul edildi. İkinci 

Bu sene her iki mahsul piyasaları • müzakeresinde B Refik tııc' 
~~n, açıl~ zamanı?ın biraz geçikece- sa), Maliye Veka.leti teşkili 
gı kaydedılmektedir. niden husule getirilen nıe~ 

--- ]arının ihdasına müsaade e. 
icra ve iflas kanununda k dı ni söyliycrek müza ere e _.ı 
yapılacak değitiklik lan projenin zammiyata tP' 

İcra ve iflas kanununun bazı mad -
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun layihası, Meclis'in alakalı en -
cümenlerinden geçerek, ruznameye a
lınmıştır. 

Konya' da konferanslar 

Konya; 26. a.a. - Parti vilayet idare 
heyetince tesbit edilen konferanslara 
devam olunmaktadır. Konya, Karapı -
nar, Cihanbeyli, Kadınhan, Ilgın, E -
reğli, Akşehir, Beyt:hir, Seydişehir, 
Bozkır'da verilen bu konferanslarda, 
dünya umumi vaziyeti ve bunun kar -
şısında Tlirk milletine dU9en vazife 
etrafında halk tenvir olunmilctadır. 
Konferanslar her yerde bilyilk bir ali
ka ile takip olunmaktadır. 

Antakya' da köylüler için 
konuımalar 

Antakya; a.L - Halkevi k6yclllilk 
kolu tarafından köylüler için konut • 
malar ter~p edilmittir. GiinUn siyasi 
meseleleri, zararlı propagandalar ve 
paraşütler hakkında köylüyü tenvir 
eden bu konuşmalar çok faydalı olmak 
tadır. 

kısımlarının kabul ediltı1 
bir takrir verdi. 

Bütçe encümeni adına :J3. 
(Trabzon). projenin büW~ 
tarafından tetkikinden sonr' 
kil şekliyle umumi heyete 
mucip sebepleri anlattı. 

Dahiliye Vekili B. Faile ı1fJ. 
yanatta bulunarak, kendile 
liyet ve\-erek icra işleriyle 
tenlerin vazifelerinin icaP 
yük meclisin arzularına uy 
kilde iyfa edebilmelerini ~..t 
bazı kararlar almanın zar1P" 
nu, bilhassa taşra teıkili 
Jerdenberi ne halde ise o 
dığı.nı, tökuim:-:cdilen l!yiııt 
sanları telafi etmek .ıı• .. 
anlattı. Neticede küçük 
maaşlarına yapılmıı olan 
lara dokunulmamasını itt 
retle %&ten bunları diğer 
lltında çalıpn memurlarıO 
yakla§tırmış oluyoruz. S 
yapmıyoruz", dedi. 
Aynı mesele üzerinde S 

(Manisa) ve bütçe ene 
B. Sırrı Day (Trabzon) 
Bunu mUteakip Maliye 1/ 
at Ağralı aö:ı: aldı ve trkJ!f e 

Develiye Kızılay'ın yardnnlan jenin esaslı hatları üzerııı~ 
zahat ve suallere cevap ve 

Kayseri; a.a. - Develi kazasında 
yer sarsıntısından hasara uğrıyan köy 
evlerinin in1Utına yardım olarak Kı
zılay tarafından gönderilmesine karar 
verilmiş olan 900 m~tre mikabı kereste 
kısım, kısım gelmeğe bqlamııtır. 

Veteriner talebeleri dün 
seyahatten döndüler 

Memleket içindeki haralarla bakte
riyoloji' laboratuvarlarında tetkikatta 
bulunmak üzere seyahate çıkmış olan 
veteriner fakültesine menıup talebe 
grupu bugün şehrimize dönmüıter -
dir. (a.a.) 

İstanbul' da bir erekek cesedi 
bulundu 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Haliçte
ki yemiı iskelesinde denizde bir er -
kek cesedi bulundu, tahkikat yapılı -
yor. • 

Projede avukatlar hakk1 

mın müzakeresi sırasında 1'I 
teallik maddenin tekrar 
havalesi kabul edildi. lef 
maddeyi müstacelen mu:ı:a 
min için celıe bir müddet 
du. 

ikinci celte 

İkinci celse saat ı1.S9: 
Başvekilimizin B. Ali Rafla 
cevaben verdiği beyanatı ~d 
cümence tadil olunan rııa 
avukatların barem kanuıı~,,, 
maddesi hükümleri dair~9; ~ 
elçiler ve hukuk müşav1r ~ 
dem aranmaksızın ait oıdtı 
rafından kadrosuna göre 
bilmesi kabul edildi. ~ 

Ceza evleri inşasının tc j 
tikraz akdine dair olan 1 ~ 
rinci müzakeresi yapılara 
dildiktcn sonra gelecek ça f' 
nü toplanılmak üzere celse 
verildi. -------

Çağrı 
Memleketimizin toprak mahstllleri -

istihsalini arttırmak ve zilrraa yardım 
olmak üzere icabeden krediler Ziraat 
Bankası tarafından temin edilmekte -
dir. 

.. 
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.~ 
x Dahiliye Encüınerı1 

perıembe günü saat ıo d• 

Son zamanlarda bazı tütün mınta -
kalarında timdiye kadar verilen kredi
lerin ıube ve ajanlar tarafından eksil
tildiği haber ahnmııtır. Banka ile ya
pılan temasta bunun, bir kısım şube 
ve ajanlara banka umum mildUrlilğU 
tar ~ından son zamanlarda verilen e
mirlerin yanlış anlatılmasından ileri 
geldiği meydana çıkmııtır. 

Biltlmum istihsal kredilerinin evel
ce tesbit edilen normal ee;aslar daire · 
sinde devamı Ziraat Bankası ıube, a
janlariyle kredi kooperatiflerine teb • 
lif edilmittir. 

Temyiz mahkemesinin bir karan 

Ticari bir 1irketin hususi antrepo 
tesiı ve memur maailarının itasını te
ahhüt etmesi hususunun ticari mua • 
melelerden değil adi muamelelerden 
!!.J•ı!mmr::a ~myiz mahkemesince tev
hidi içtihat yoluyle karar verilmittir. 

Dedikoduya dair ! 
- Dedikodudan hoılanmaml 
Bu cümle, dedikodu yapmıyanla

rın da, işi gücü ondan ibaret olan
ların da ağzındadır. Bir/birine daı
rnan olan memleketlerin radyoların
da, gazetelerinde aıağı yukarı, bir 
hücüm ve müdafaa si/Ahı oldu olalı 
dedikoduya bütün dünya, muhak
kak ki, eski zamanlardan fazla 6nem 
veriyor. 

Bir tanıdığım bir zamanlar, "de
dikodu bir ilimdir, der, ona Ömer 
Seyfeddinvari "dedikoloji", bu ilim 
ile uğraşanlara da "dedikolog" ismi
ni verirdi. O zaman alayla karııla
dığımız bu yakıştırmaca, amerilcalı 
muharrir/erden W. H. Auden'e gö
re, meğer, yabana atılacak ıeylerden 
değilmiş. 
Bakınız, bu muharrir The listener 

mecmuasında ne yazıyor: 
"Etrafımızda olup biten hldiseler 

arasında en cazibi kom~ularımızın 

ne yaptığı. ne ettiğidf.r. Bununla be
raber bu tecessasan bir netlcesi olın 
dedikodu lcusurlır listesinde yer a-

---~-~--- ---
lır. 

Gerçekten bu bir kusur mudur? 
Zannetmem. işin hakikatini isterse
niz bu, dostça bir hareket, duygula
rın bir ferahlamasıdır. 

Dost bir adam, dinleyicilerini a
l&kadar eden Jeylerden bahseden 
kimsedir. Onları da başkalarının o
turmalarından, kalkmalarından da
ha ziyade hangi mevzu alakadar e
debilir? 

Dedikoduyu ortadan kaldırınız, 

havadan, sudan, yemekten, seksen 
defa tekrarlanmıı bayat hiklyeler
den başka ortada ne kalır? 

Bundan başka dedikodu, hisleri
miz i~in bir emniyet supapıdır. Psi
kologlar, bizim hattl en yakınları
mıra, en sevdiklerimize karşı bile 
beslediğimiz gizli garazlar, kıskanç
lıklar ve hoınutsuzluklarla dolu ol
dulumuzu s6ylerler: bu illetin te
davisi ise batan bunlar1 içimizden 

çıkarmak ortaya dökmekle kabil o
lur. 
Şu halde biz sokakta, evde dedi

kodu yapmakla psikolog bir dokto
run muayenehanesinde tedavi i1cre
ti vermek suretiyle yapabileceğimi
zi masrafsız, parasız yııpıyoruz de
mektir. 
Bazı dostlarıma karşı kötü hisler 

beslediğimi bilirim. Bir defa onla
rı çekiştirdikten sonra tekrar ken
dilerine rastladığım zaman bütün 
bu fena duygularım ortadan kalk
mış bulunuyoz;du. 

Hulasa. dedikodu yapmak dokto· 
ra gitmekten ucuz, arkadaşları çe
kiştirmek onlarla çekişmekten iyi
dir.'" 

Elin amerikslısı biJyle söylüyor. 
Ben bu fikirde miyim, değil miyim;J 
pek kestiremiyorum. 

Size gelince ister inanır, ister 
inanmızsınısl 

Gürültü! 

Sokaklarda çeşit çeşit makamlar
la öteberi satan seyyar satıcılardan, 
gelin bahsetmiyelim; fakat sabah
leyin erkenden cıyak cıyak bağıran 
ve en bayağı lceriz havalarından tu
tun daarapça ezana lcadar danyanın 
bütan yakası açılmadık pllklarını 

çalan cırtlak bir gramofon sesi du
yuyorsunuz: 

Komşunun ahçısı elden düıme bir 
gramofon almıştır; gönlünü ellen
dirmektedir. 

Gece yarısı sokaktı bir balrışma, 
bir çığrışma, in&e perdeden iradın 
kahkahaları, lcalın ve yağlı erkek 
sesleri geliyor: 

Komşulardan neşeli bir grup ya 
bir içki, yahut da poker partisinden 
dönmektedirler. , 

Hariyet/ Anladık. Fakat hi1riye
tin vatandaş malına, canına, parası
na olduğu gibi kulağını da hürmet 
etmesi lizımgelmea mil 

T.t 

tır. ~ 
x Milli Müdafaa :ErıC ı' 

1940 perşembe günü saat 
lanacaktır. f;fl 

X Divanı Muhasebat 
gün 10 da toplanacaktır· ~~ 

x İktısat Encümeni bil 
da toplanacaktır. . 7;'4/ı· X Adliye Encümenı 2 1 
şembe günü saat 10 da tol' 

. 
k ~I Çorum Hol e 

to' açılan kurs . 
·ııı• 

Şelı(I ., 
Çorum, 25 a.a. - d cC" 

vinde 20 gün devaın e ~ııı 
çekçi 1 iğe ait bir kurs açı J<Vrı 
ya devam eden talebe ye 
zü geçmiştir. iıııİ 

Bundan başka Halke" çıl 
biçki ve dikiş kursları a ge 
kurslarda 150 den fa:ı:l~aı"' 
vam etmektedir. Diğer f. 
miz belediyesinin açtığı Ç,J 
su da muvaffakiyetle 
devam eylemektedir. 
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DÜNYA HABERLER~ 

ba.h·(Başı 1 inci sayfada) 

•tıı,n'~k~vzuu olduğundan 

Romanya1da 
birlik 

li, 4 
1 tıbas edelim : 

~ Vrupa devleti tarafın • Arlık eski kinler unululmuf 
Q t,a0 

"P Akdeniz .mıntaka-

Enternasyona 1 vaziyet karşısında 

Sovyetler birliğinde 
iş saatleri arttırıldı 

~ "•a ve Birleıik kırallı • Romenler yeni partide 
olQ" Qb~akları bir harbe mün • Moskava, 26 a.a. - Tuı ajanın bildin- c;ıkanhnıuıı ıuımdır. Mamatlh l'ayr1 ııthht 

1' ır te ·· h k · h b' 1 • 1 d' yor: lı teraltı mevcut olan mUeaaeseler ve sa-iirk• Cavuz are etı Q• lf eımıı er lf Sovyetler Blrlltı sendikaları merkeıt nallar bundan hariçtir. MüeMeaeler mUs· 
İJı ı. ıye /ilen F ranıa ve konseyi, biittin ameleye, mlihendlslere, tahdemlrrt 6 llA 8 ııBkt, ıs ys.şını doldur-

IClta/lı '- ·ı t .k. . teknlslycnlere, memurlara, bUttin sendika mu, olanlar 6 11A s saat c;alı§malıdırlar. 
v ~ ı e eırı l meıaı (Bajı 1. inci sayfada) Aıasına hitaben bir beyanname neoretmlı- Devlet müesseseleri ile kooperaurıer ve u-

f>t;.:~ oralara y~diiktidarında tebrikatını kabul etmiştir. lir. munıt müesseseler, yP-di günJUk hatta ııis-
'"11 Ya d b .. Bu beyyannamede oöyle deniliyor.: temini kllbul etmf'lldlrler. 

efi r ım tJe ütün mu• Kıraliyet müsteşarı ve nazırlar hey- "Yeni dıinya harbi. ks.pitall11t dünyası- fııı ,,.ıınu saatlerinin ve ıo hıı!tıun günle-
)\' >'apacaktır." eti reisi B. Tataresko bir nutuk ı;öyli· nı sarıyor. İkinci emperyalist harp, me.h- ı rlnin tazlalaşmMı, memleketıml7.e, ta:ı:la 
· lltn h b · · 1 b k . • . . reki içine şimdiden dunya halkının yarı. olarak. yUz binlerce ton petrol kömllr ma-
ltıadd .ar e g1rmeııy e u yerek, ıralın bu tarıhı hareketının sından fazlasını aJmı!1tır. A\•nıpa'da. Aeya. den. binlerce yeni m!lklne. top tayYare, 

' h '! ıle derpiş edilen va- bütün rumen kalplerinde yapmış ol -ı da, Amerika.da, Afrika.da, A \•ustralyada, tank ve salrr, yfü: mllyonlarc~ nıble kıy-

• 1 
Uıu}e geldig~ ine •üphe duğu derin akisleri ve biitiin memle • hlilün ltapltaliet dlınyaııında cndllstrl, nak- m•tlnde geniş istıhlflk eşyMı ver!'cektlr. 

"\ :r • • .. • • • Jiyat ve ziraat. tamaınlyle hBrJl menfaat. Sovyetıer Birli$tfnde i§ gliniinlın bir sa-
ln~~ıltak Türkiye her hal ve ketın, bu hareketı dahııdekı vazıyetın lt:'rine tatıl tutıılınuvtur. Kapitalist lstls- at !a?.lalqma.qından sonra dahi, tıı glınll 

11ı ter F , takviyesi ve bütün rumenlerin ruhi marı ile, amele, günde on. on iki saat. hat- en kısa ı, giinii olarak kalmaktadır. 
l>üj

11 
e ve ranıa ya yar- birleşmesinin bir istikmali gibi telak- tA daha fazla çalı!1maktadır ve pazar ve Müeıısesclerımlzdeki amelenin ve mtis-

.,..., ......... :• nrnak teahhüdüne gİ· . . w. • •• • • • ba;ımmı f;'llnleri tatilleri kaldırılmı§ .bul~n- tahdemlerln bllyllk ekııerlyetl, vaılfelerlnl 
urı.--...... lll,uahedenin bir ·cüzü kı ettıgını tebaruz t:ttırmıştır. me.!ıtadır. Böyle topyekfın bir ıuık.,rıleştır- yap&rkf'n namuskı\r ve dfirilst bir hattı ha-

11ll B. Tataresko, kıralın millete bah • me yolu ile, emperyalist devl"tler ekono- reket gö11termektP-dir. Bu işçiler, iş kanıı-
~"')' 1 o_lan bir protokol ile . ld w • • ruh· . l'hat misi, hı:r nevı sllft.lı lstıhstı.llnl mua..zzam nunu ve iş cllslpllninl dUrUst eurette tatbik 
"' 1 b "h şetmış 0 ugu sıyası ve ı ıs a surette artırmıştır. • etmektP-dlrler. Fakat bunların yanında, 

t ır 1 tirazi kayıt ile kadrosunun artık ikmal edilmiş oldu- Bu suretle harp telılıkesl, memleketimiı: Sovyet idaresinin ortadan kaldırdıtı fşııılz-
k' f ır. Bu protokolde de - lunduğunu müşahede ederek bu vazi. - için de aı lmıştır. Entemaeyonal vazı.yet, ilkten istifade ederek n Sovyet devletinin 

~hl l: • .. .ı! ) •
1 

• h d' hlrçok na nıeıntılll'rln dolud~r. Bu ıeraıtte, sabrını ııulistlnıal ederek, hır !ahrıkadan 
°"'ftrıd yetın hulasasını şu pa~o a 1 e ıza e .1• memleketimiz, sulh slyaactıne ııadık ola- diğerine geçen intizamı baltalıyan ve na· 
'b• Q adı geçen "rnuahe • yor : '' Bir lural, bır memleket, hır rak, Sovyntıer Uirlltl milletlerinin menfa- muııkArane ı;&lışmak lstemlyen, kanunun 
.,.~ilce Türkiye tarafından millet . at~erl lc:ıh.ı, mllda!~ kuvetlnl ve ekono- tesis ve milletin ta11dlk e)'lf'dlğl ıcapların 
"I " mık kuvclınl daha ı:ıyade artırmak zartı- ifa'lını istiğna ile gören, bilhassa çah§ma-
So Qra teahhütler bu me~ Milletin enerjilerinin kaynaşması - retin<l('dir. Menılcketinılz. sllllh ve dlğe.r ~a ba§lamış gençlP.rln yüzde 3, 4 üntı tcş-
' VYet Sosyalt.ıt Cümhu _ na mani olan bütün setler kırılmış v_ e lllzumlu e$ya iııllhsflllnde, kapitalist mem- kil ettiği bir kısım memur ve amele var-
it · 1 1 k ıeketlerden daha az hazırlıklı olamaz. Her dır. hh-J '/ .. il Ah b. bütün ruhların kıra ın ve meme etın h 1 bil k Q.::. <mı ı e muıe a ır h' d b"' suretle bntlin imtihanlara azır o a m.. Sovyet merkez ııendlkaları heyeti, dev-

' -..crükl . • • t _ etrafında toplanmasını te ır e en U· için, Jmvctıerlml1l fıı:r.lalaştırmak mPcburı- let mtlesse.selerl ve umumt kooperatifleri 
p olac en~eıını J~ aç ve tün bağlar çözülmü~tür. Çünkü, mil - yetlnd,.yl7.. Ger"k eknnomt ve gerek. M· memur ve amel,.leıinln mezunlyetelz vazl

fd,. ... 1. ak bı.r harekete o nu Jet partisinin vücuda 
0
..,elmesiyle, mem kerllk hıı.kınıın':lan ı.'l •l•r. ('Ok kııve~h hlr !•terinden a.yrılmamalarını, ayni zamanda 

-11 y k memleket olmım11z lll"ıınoır. Vazıfemlz, mezulyP.Uılz bir müesseseden diğı>rlne geç· 
Prot ece tır. . . leketimiz yeni bir hayata başlamıştır. meml<'kt'tln ınlldıı! uı:ıını dl!.iıa ı:lyBde ku- melrrlnln menedilmesi lA?.ım geldiği fikrin 

~Ve 01~.ol .Franıa, Bırleıık _Bütü .. n a.y. rı_l.ıklar bütün kini.er_ ebe_· vetlcndlrınek, ı ızııorrl•ıvıı. donanmayı ve dedir. 
~ k d b hava flloınımı kuvl'tlPndlrmek, kızılorrhıya Sovy"t merkez 11endlkaları h"yetl. dev-
fa,;/ı Ur ıye araıın a U• dıyen olmuştur. Artık memleketın sı· IA7.lln olım hı>r şPvl vrren ııosyallst endtlıı- let ve ıınmmı mllef!.!lcse ve kooperatifleri, 
Q)'r le akdolunan muahc- yasi hayatı kıralın gölgesı altında sey trislnl kuvetı .. ndırnı"ktlr. Blıllln kuvetıe- h:lnshı ıııını terl<eden mtmur ve amelenin 
• .,.,ılrnaz bir cüzü olarak rine devam edecektir. Bütün başlar, rlml7.I, c7'ıillsttrin11nddahıı~madz~~d~n~~~~ mahkemeye tevdi edilmelr.rl ve hapis edll· 
vtıı .. .. f d ka 1 k h 1 kömUr ve ııe ro . • • meler! lflzım geldltl kanaatindedir. Maze-

' llacaktır. ,, bütün emeller, butun e ? r ı . a~-, tank. top ve mermi, daha ziyade lokomo- retsiz vazifede bulunmamak cllrmUnü iş-
~ Yet h .. k'" f b "hf _ leleri, bütün milletin namutenahı mın· I ur, vagon, ınsktııe. otomobil, milli ekono- ııyen klmseıer, bulundukları mlll'sseseler-

d
ht ile Su umtel ı lutt'ıh ıd nettarisini arzettiği kıratın etrafında minin her eab&Eında daha taı.la lstıhsAI de bir terbiye mr.satslne tabi tutulacaklar 
al_• ovye er t a ı . . d" JAzımdır. ve bu mllddet zarfında noksan gündelik 

. ~ eski dostluk ba -ıarı· sarsılmaz hır dıvar teşkıl etm~kte. ~r. Vatanın müdıı!aa kuvetının daha zlyadfll alacaklımhr . 
.•. ~e t._ • g .. Kıral Karol, nazırlar heyetı reısıne fazlalS§mıı.sı için, sovyetıer Birliği amele Sovyet merku sendikaları heyeti, iş gü
ti L_ U\1 ananevı doıtluga t kk" ettikten sonra !jU beyanatta sınıfının. ıuzumhı fedakrtrlıklara katlanma. nilnUn 8 sa.ata lblagt ve yedi günlük hafta-

)Ot "IYlneti ifade etmi bu- eşe ur sı U'ızımdır. Snvyetıer Btrllğl, sendlkallU'ı nın altı gllnlUk haftıtya ircaı, ve memur ve 
d11. Ş bulunmuştur : merkezi konseyi ıu :fikirdedir ki, mUessese amelelr.rin lılnslz mUrueselerinl terketme 

" Memleketin rönesans işinin bu ıeriınizdc halen mc\·cut altı llll yedi saatlık meler! hılkkındakl teklifleri Sovyet hUkU· 
, .. , Başv,.kll'in izah a _ safhası kati safhasını teşkil etmekte- 111 gUnU, Sovyct m

1 
e
1 
mlbek,,1U10n'!.ad~~rie"nkv!:1ıdrler- m,.tlne ve yüksek Savyet meclisi riyaset 

... '""'ili J • • T" k " ' .. . b" · · lerln yapılmaRı ç n ug ., ,, '" . divanına tevdi etmııtır. Hilllıimet ve yUk· "hi 1 acagı uzcrc, ur ı- dir. Romanya bugun yenı ır sıyası Eıtcr kapltalıet memleketlerde, aınele bur- sek sovyet mecllııl riya.set divanı bu tek· 
,...._ lnuhariptik vaziyetini plan zerınde bulunmaktadır. Bu plan Jm·azl ıı:ın gündl'\ ıo ııa ı2 eaat çalı!1ma.ğa lifleri kabul etmlı,ılerdlr . 
. ~ td . · b" ·1r et mecbur bulunu,·oraa, bizim Sovyet amele- sovyet sendikaları merkez heyeti, amele d Pt"lccn, askerı haZIT· yUksek manevıyat ve ta~ ır.~ı ıy • mlz bugllnkünden daha fazla, ıuıgart sekiz !erin, 'kadna amelelerin, mUhendlslerln, tek 

il devam etmektedir. çiliktir. Son günlerde soyledığım ş~y- saat çalışabilir. Ve çalışnıalıd~r. ÇUn~U nlsiyenterin, memurların ve •"ndlkaların 
. ıklar h d f" l leri ne kadar tekrar etsem azdır : hır· kendisi için, sosyallat. devlet lçın, mllletın b!itün AzA.Jarının, btı tedbirleri heyetl umu· 
ırı .. ın e e ı, m em e - •. • bad hi te- iyiliği ı..rn çalıı;me.ktadır. sovyetler Birli- mlyeeiyle ve t.amamlyle takViye edecekleri 
. Q\i.idaf aasını temin et • leşmış olan Ro~anra ~~· ~ ç ıu smdlkalnrı ıııcrkezt konseyi, devlet mil- ve bUyU'k sol!Yalllt memleketin tedafUt ve 
1htreıı· B k'I .

1 
reddütsüz ve azım ıle yenı bır ış dev· eascselcrlnde, kooperatiflerde ve her türlU lktısadt ml111takbel kud~nJ kuvetıendlr-

b.- ır. aıve 1 mı • resine dowru ilerlemelidir. Bugün biz- ıeıerde, amele ve mUstahdemlcrin it glln- mek ve mllcad,.lede komünlımJn. Lenlntn 
-"'llandan zıyade uyanık . ~l 

1
• f d w • 1 fTyattır !erinin sekiz saate çıkarılması fikrindedir. vıı St.Allnln büyük davuına. yeni 7:a!erler '°' h .. 

1
.. h "k den ıstenı en §ey a . egı -~ ı.. · İş günilnlın yedi saatlik olduı":u :mül'sse!!l'· 'k•ı:ıuıdırmak tçin sosyaliııt vatana karoı ''& 

~ .. er lur U • ta r1 t e n Badema bir adam hakıunda hukum ve- ıerde çalı!1ma mllddetının 7 UA 8 11&&ta, altı slfelertnt namusl<Arane yapacakları kanu.-
_;ge davet etmektedir. •

1 
w • aman yeni reJ'im kadrosu da- ıaaUlk olduğu mUe811c.elerde 6 UA 8 ıaata tını be•ledltinJ tstıar eder ... 

1 •• rı ecegı z , 
~ll~rUrkiye, uyamktır. V e hilindeki icraatı, memleketin iyiliği 
~ 1 misli görülmemiş b ir için yapabildikleri ve bunlara karşı o

~iıı?dan bağlı bulunduğu lan imanı nazarı itibare alınacaktır. 
J~~:JıŞefinin etrafında top- Lifların artık l_ıükmü kalmadı. • 

. . " alde kendi vatanmın Kısa keaec:cı;ım~ ar.sum fUÔur . h~r-
• t Yak k Ih '" "n kes nereden gelmış olursa olsun, mut- . 
~ • 1nşar su unu • . k b' · , '~'"et" . h f et terek bir ,..~ lışma, milştere ır ıman, 

-1 ını mu a aza - :r:· · · d b" ı müşterek bır ruh daıresın e ır eşme· 

A. Ş. ESM ER 

iden diyor ki 
~e\(~•ıı 1 inci ıayfada) 

'.Çin Yalnız bulunmalı: il\Ciliz 
~ dtıııi•çin bir imtiyazdır. 

a·ler ~tekerlekleri üzerinden ıre
ıı bıı dlerini zaferimize baih -
'r~<Ll kuıur etmiyecegiz. 
' bir lıa a atılmak zamanı ırelinci
lıiicıı~1 lcylz. Sadece bu adalar Ü· 

-.:lı!ıarc~rı defetmek kari değ~ldir. 
"-.-~ ~ e ladcce müdafaa vazıye • 
~~l b~ hatta sadece muvaffaki -
~ ııcr cuınlar yaparak kar.anıla • 
"1~tQtcc;1e. olursa olıun düıımana 
t~~ ıı:ııız dakika 'cldiği zaman 
h..~~t ~a tcltccktir • bunu bütün ku
:~ •ttıı~~aı:ınıızdan emin olabilir-
tt lqr •den dünyanın başka kı· 

tlde ruz harekltları~ muvaf • 
~ti 11: 1Yoruz. Yakın ıarktaki 

1 
rruı h bir surette ilham eden 

tlilıa~ tuhudur. Bu vaziyet istik
ltdır." 

ij11 ---••elik kuveller 
lhra~ Yaptılar 

~t' fBa , 
lııdc ' 1 inci uy/ ada) 

ı:n·· 
ltgj~'tahkem tesisat ve nef-

ltcfikı tları alman işgalinden 
it er t f . • A.1 ara ından tahrı p e-
llııı bıı tnanlar yc.lnız müdafaa 
t ~ ayni tayıf noktalarını takvi

lt ~\>etler· ı:~rnanda hakim ingiliz 
tı:~tlcriın_ın Yapabilecekleri bas 
t Qlllttr nı karşılamak için bin

lııı .. , c Uzanan sahilin biltün 
t ... rtlüh' 

d llla1t ırn mıkdarda kıtaat 
•t rnccb . . d k l 

lidir. İlk zamanlarda bundan on sene 
evel memlekete döndüğüm zaman yap
mak istediğim şey, yani herkes.in itti: 
hadı, bugün, bütün rumenlerın katı 
vatanperverliği sayesinde tahakkuk e
decektir. Allah yardımcımız: olsun. ,, 

Hongkongda alınan 

ihtiyat tedbirleri 
Hong - Kong, 26 a.a. - Japon ga

zetelerinin aldığı hattıhareket üzeri· 
ne, Hong - Kong'da ihtiyati tedbir
ler ittihaz edilmiştir. Alınan tedbir
lerin, tamamiyle tedafüi mahiyette 
bulunduğu bildirilmektedir. Bu ted· 
birlere göre ezcümle, hudut civarın
daki ırmak üzerindeki iki köprü tah
rip edilecek ve hudut ileri karakol
ları takviye olunacaktır. 

1 ran kabinesinde 
değişiklik oldu 

Tahran, 26 a.a. - Pars ajansı bildi

riyor: 
Doktor Matin Daftari sıhi sebepler

den dolayı istifa etmiş ve Şahinşah 
tarafından yeni kabinenin teşkiline 
endüstri nazırı B. Ali Mansur memur 
edilmiştir. Yeni kabine bu akşam saat 
19 da Şahinşaha takdim edilmiştir: 

Mansur: Başvekil ve endüstri nazı
rı Muzaffer Alam: Hariciye, Reza 
G~li Hosrevi: Maliye, halen Kabil el
çisi olan Soheyli: Dahiliye, doktor 
Sacaddi: Münakalat, İsmail Merat : 

lngil i% Dominyonları Na%ırı diyor ki • 

Fransa artık Paristen değil 
Berlinden idare edilecektir 

L ondra, 26 a.a. - Reuter: Dün ak
şam lordlar kamarasında, domin yon· 
lar nazın lord Ca ldecote, başvekil 
Çörçil'in avam kamarasındaki beya· 
natına müşabih olarak yaptığı beya
natta ezcümle §Öyle demittir : 

Mütareke şartlarına göre, maretal 
Petain ve arkadaf1arı , iıgal altındaki 
arazide olduğu gibi işgal altında bu
lunmıyan arazide de düşmanın elin
dedırler. Paris işgal altında bulun
mıyan araziye ithal edilmit olu da
hi, Fransa, Paris'ten değil fakat Ber
lin'den idare edilecektir. Bu sarih va
kıa, Fransa hilkUmeti lle münasebet
lerimizi çok güçleştirmektedir. Gay· 
ri meşgul Fransa'da ingiliz mümet
silleri bulundurmak, menfaatlerimiz 
için yalnız feliketli değil, fakat ha
len çok da tehlikeli olacaktır. Bu mil· 
messiller, filhakika, düımanlarımı
zın daimi tazyiki ve kontrolü altında 
bulunan bir hükümet nezdinde bulu
nacaklardır. Esasen, Almanya'nın 
musaadesi olmadıkça, Bordeaux h ll • 

kümeti ile bu tarzda münasebetler i· 
dameıi halen imkinıızdır. 
Lordların müt tefikan fU fik irde 

bulunduğuna kan iim ki İngiliz hükü
meti böyle bir ıeyi kabul edemez. 

Dominyonlar nazırı, beyanatında 
franaız filosunun ehemiyetinden de 
bahıetniit ve demiıtir ki: 

Pek yakın zamana kadar müttefik
lerin hizmet inde bulunan bu kuvetle
rin düımana terkedilmeıi, şayanı te
essüf, trajik bir hadiseden çok büyük 
bir ıey, ayıp bir ıey olacaktır. İstik· 
bal hakkında bir tey ıöyliyemem. Fa· 
kat lordlar tundan emin olabilirler 
k i bqvekil bu gemilerin, uzun aylar 
emrinde kullanıldığı davaya hizmette 
devamları için hiç bir gayretten çe
kinmiyecekt ir. 

Lord Caldecote, ıözlerini şöyle bi
t irmittir: 

Bir gün F ransa yeniden l ngiltere'
nin yanında olacaktır. Bu emniyet 
bizi müsterih etmeli ve bize itimat 
vermelidir. 

Panama kanalında alınan 
yeni ihtiyat tedbirleri 

(Başı ! inci uy/ada) ı R uzvelt, bakaloryasını yapmıt genç-
~ardan sonra ~lk_ı de kaldırılmıyaca· lerden beı bin kitinin, bahriye ihtiya-
gını kabul etmıştır. tı olarak hazırlanması hakkında bir 

y eniclen mayn konmadı mı ? p~an .v~cude getirilmiş olduğunu bil
dırmııtır. Antrenmana 15 temmuzda 
başlanacak ve antrenman 15 klnunu
uni 1941 de n ihayete erecektir. 28 
haziranda kayıtlara batlanacaktır. 

-3-

Resmi harp tebliğ! ri 
·İngiliz hava tebliği 

Londra, 26 a.L - Hava nuıı.retinln teb
liği: 

Muharebe tayyarelerimiz, dUn fransız 
ııahlllerl yatunınd&kl tayyare meydanları 
üzerinde devriye uçu'ıları yapmı§tır. 

Hava devrlyelerimJzden birisi, kendisin
den daha kuvetıl bir dU,man muharebe 
tayyareleri teoekkUIUyle kareılqarak bun
lardan üçünü dlloUrmUotllr. Devriyemlzfn 
hiç zayiatı yoktur. 

Fecirle, lngillz hava kuvetlert, düııman 

tarafından işgal edllmlı buluna.ı:ı Rotter
dam yakınındaki Walhaven tayyare m Y· 
danına hücum etmlı ve tayyarelerin hepsi 
ııallmen dönmllştllr. 

Bu sabah erkenden bombardıman tayya. 
relerlmlıı:, tnşaııı henüz ikmal edllmlo olan 
Sergen civarındaki Domoen tayyare mey
danına hücum etmlotlr. Tayyarelerimiz 
büyilk ha.sarat husule gctırmlo ve hepsi U. 
lertne dönmuttUr. 

Mısır' daki İngiliz kıtaları 
karargahının deklarasyonu 
Kahire, 26 a.a. - Umumi kararP!ıtan 

neşredilen yan resmi bir deklirasyonda 
devriyelerin Libya cephesinde Sidi Aziz'e 
ve Bardia'ya doğru aahil bölgesi dahilin -

de ve cenupta Jarabub vahasına kadar fa -
aliyetlerine devam ettikleri bildirilmekte· 
dir. 

İngiliz devriyeleri Jarabub'tan, &ah!I 
bölgesine giden çolun yolunu te$kil eden 
Masrab el Cebel boyunca batı oimaline 
doğru ilerlemi~lcrdiT. 

Doklirasyonda, yerlilerin italyan efen • 
diler.i için iıtemiyerek doiiııtü.kleri ve bU 
çok yerli askerin İtalyan iıniforması iİ7 • 
mekte.n imtina ettikleri bildirilmektedir. 

Alman resmi tebliği 
Filhrer'ln umumt kara.gAhı, 26 La. - lrlandanın cenubu garblıinde bir alma 

Alman orduları baokumandanlığtnın tebll· denizaltı gemisi 12 bin tonluk siJQhlı Sa
ğ!: ranak isminde bir lnglllz gemisiyle diğer 

Garpte kayde değer bir hAdise olm&mııı· sllAhlı iki tllcear gemisi torplllenıniftir. 
tır. stavan,;er • Sola meydanında hUcum et.-

27 haziran gecesi, bombardıman tayya- mek te;rebbUsUnde bulunan Bristol • Blen· 
relerimiz merkezi İngiltere üzerinde tay- helm tipinde 3 lngfllz tayyaresinin iki ta. 
yare meydanlarına ve tayyare endUstrısl nE'!8lnl alman avcıları dUşUrmUştur. ttçUn
t,slsatına hllcum ederek bombalar atmıo· eU tayyare hlicumunu yapamadan kaybol· 
tır. muştur 
Şimdi haber alındığına göre, 24 haziran İngıllz tayyarelerinin 26 haziran gecesi 

,:ecesi B&Yonne açıl<lannda. takriben yedi Alma.nyanın ıılmal ve garbına atmıı olduk
tıın tonıuk bır (!Usman nakliye gemisine !arı bombalar, a.skert hedeflere isabet et.-
1;ticu •.• -.:tııı ... .ıtlı ••• c .. ,ın bombalar şlddr.t.

1 
meylp gayet hafif zararlar vermlotır. Şlm

li ını.ıtı.kııır ve yaı.,;ınlıır husule getlrmlo· diye !kadar haber alınabildiğine nazaran ' 
Ul'I, kişi ölmU,tUr. 

İ ngi ite reye hava 

Safak sökerken Alman 
J 

tayyareleri hücum yaptllar 
Hücumlarda 5 kiıi öldü ve 20 kiıi yaralandı 

Londra, 26 a.a. - Hava ve dahili 
emniyet nezaretlerinin müşterek teb
liği: 

Gece, ıafak vaktine doğru d üpnan 
tayyareleri, İngiltere'nin bir çok 
mıntakaları üzerine hücumlar yap
mıılardır. Tayyare daf i bataryaları 
ve projektörler harekete geçmiş ve 
avcı tayyareleri, düşmanı kar§ılamak 
üzere havalanmıştır. Asgari beş düı
man tayyaresi düşür\}lmUştür. Şimdi
ye kadar alınan raporlara göre, ciddi 
maddi hasar yoktur ve ölü ve yaralı 
miktarı pek azdır. Hiç bir ukeri he· 
dete hiç bir ciddi hasar kaydedilme· 
miştir. 

Uç tayyare Jüıürültlü 

Edimburg, 26 a.a. - lıkoçya mın
taka komiserliği bildiriyor: 

Bu gece sabaha karşı, cenubu şarki 
İskoçya'sına bir hava hücumu yapıl
mıştır. Bir çok mıntakalara bombalar 
atılmıştır. Avcı tayyareleri, diışman 
tayyarelerini karşılamak üzere hava
lanmış ve tayyare dafi bataryaları ha-
rekete geçmittir. . 

Oç düşman tayyaresi dütürülmilt
tür. 

A lm anya ve Hollanda'ya yapılan 
taarruzlar 

Londra, 26 a.a. - Hava tebliii: 
Düo aqam ingiliz bombardıman tayyar .. 

lcri du1D14nm Hollanda'da ve ıimal - batı 
Almanyasındal:i tayyare meydanlariyle 
munanle yollarını ve diğer askeri hedef -
!erini bombardıman etmiılerdiı-. Amhem. 
Borkum ve Lingen tayyare meydanları üz .. 
rine ağır uarnızla.r yapılmıı ve demil'.)'Oo 
lu tahr~p edilmiıtir. Hamm demiryoiu ilti
ıak noktasında hasarat ve Ruhr'un iima • 
linde Dorıten dcmiryolu boyunca Yan&m
lar vukua retirilmiitir. 

Ruhr'da Oıterfcld'de bir triaj prı ha&a
ra uiratılmııtır, Ncnheim'de bir benzin ta-. 
fiye fabrikasına ciddi hasarat yapılmışur. 

Bremcn'deki tayyare fabrikasına kuvetH 
da.rbeler hıdirilmiı ve bombalar Kolonya.. 
dairi kimyevi mamuli.t fabrikaamd& infi • 
laklar vuku.a ptirmittir. 

Heligoland'da bir mühimmat deposu ber
hava cdilmiitir. 

Bu harckittan donen bombardıman tay • 
yarelerimizden bid bir düşman avcı tay • 
yare.sini dıiıürmıiıtür. Bütun tayyareleri • 
miz sa.limen donmuşlcrdir. İki ıahil mıida.
faa tayyaresi İskandinavya üzerinde yapı • 
lan istikpftan donmemişlerdir. 

A lman a jannna göre 

Berlln, 26 a.a. - D.N .B. ajanııı blldlrl
Batkaca iki veya üç tayyarenin, Us- yor: 

le , d" . e k kadar agwır ıuret· ı Salı gecesi Weser. Ems vllAyeU hemen 
rıne onemıy ce hemen baştanb8.§a d~man tayyarelerinin 

te hasara uğradığı sanılmaktadır. t.aarnızuna utramı§tır. 
Cenubu tarki İskoçyası üzerine ya- Duşman ~ayyar~l~rl askeri olmıyan he. 

. . . dener ilzerine gehşı güzel tahrip ve yan-
pılan bu hücum esnasında. ıkı kışi öl- guı bombaları atmıolardır. Askeri hedefle
müştür. Alınan son malumata göre, re taarruz teşcbbU Undc bulunulan ycrler-

al anların bu gece '-'aptıkla h de bu hücumlar inkişaf halinde iken dur-
m J rı ava durulmuştur. 

hücumu esnasında, 5 kişinin öldiığü- Bir slvll ölmü~. J>lr romorkör hasara 
nü \'e 20 kişinin yaralandığını bildir- uğramış, bir ııamanllk• tahrip edilmiştir. 

kt d
. Diğer yerlerde maddi ha.sarat cUzldlr. ö-

me e ır. ıen yoktur. 

Gelen ıon talıilat 

Londra, 26 a.a. - Alınan son mallı· 
mata göre, bu sabah şafakla İngiltere 
üzerinde yapılan hava hücumları es
nasında asgari 5 düşman bombardı • 
man tayyaresi düşürülmüştür. Bun· 
lardan 3 tanesi İskoçya'da yere indi· 
rilmiştir. 

Hücumlar, bir çok mıntakalar üze
rinde, ezcümle İngiltere'nin merkez, 
şimali şarki ve cenup mıntakaların· 
da, İskoçya'nın şimali prki mıntaka· 
11nda ve Gal eyaletinde olmuştur. 

A lman tayyareleri, sahillerden çok 
yüksekten uçarak geçmişlerdir. Tay· 
yarelerden bir çoğu, hava dafi batar· 

Çarfşamba gecl!sl Bremen tekrar bom
bardıman edllmlose de ekseri ahvalde bom
balar kırlara dli§müııtUr. 

l ngiltere'de düşürülen alman 
tayyareleri 

Londra, 26 a.L - DUıı geceki hava taar
ruıunun gece yarısında başlayıp 80 dakik& 
ıılirdUtll resmen bildlıilmektedlr. 

DUJlirUlen bC§ &iman tayyareslnden üçU 
bir muharebe tayyaresi tarafından dördun 
cUsU hava datı topları tarafından dllşürill
mll§tUr. Beşinciye evelA hava dafl topları· 
nın ateııi çarpmış, milteaklbtn muharebe 
tayyareleri tarafından dtişUrU!mü§tUr. 

İngiliz pilotları, projöktörlerln düşman 
tayyarelerlni aydınlatmak suretıyle kt.'ndi 
!erine çok Yardım ettiklerini ııoyJOyorlar. 
Pilotlardan biri, bir alman bombardıman 
tanareslnl Frlth Of Forth bölgesinde pro
jöktör ışığı alttnda yakaladığını blld.lrml§· 
tir. Pilot derh!Ll bu tayyare)1 takip etmif 
ve denize dUııurmUttlir. ·., urıyetın e a a -

lg ---tltist 

Maarif, İbrahim Alam: P. T. T., gene· 
ral Ahmet Nahçevan: Vekaleten har
biye, Sadek Vasihi: Vekaleten Tica
ret Mohammed Soruri: V ekaleten 
Ad

0

1iye, Ahmet Ram: Ziraat umumi 
müdür il. 

Vaşington, 26 a.a. - Harbiye neza
reti yüksek memurları, salahiyettar 
makamlarla görüştükten sonra, Pana· 
ma kanalının iki ağzına hiç bir yeni 
mayn konulmamış olduğunu, fakat 
kontrollu maynların buralarda daimi 
surette mevcut bulunduğunu söyle -
mişlerdir. Bu yüksek memurlar, Nev· 
york tel grafındaki diğer t afsilat hak· 

Dahiliye ve Maliye Vekillerimiz yaları müdafaa sistemini delmeğe te
tebbus etmi§lerse de, bunlar geri püs- İtalya' da hava hü<umlan 

yüzünden ölen ve yaralananlar 
. an'daki grevler 

~ıh . 
\~ 0Ye~ buldu 
t bııı,., il.a. - D N B • 
~\! ... ıı, · . ., Grevler nı-
~t ~t.ıııda ~e memleketin bütün 

~diac 11 tekrar başlamıştır. 
\'uku bulrnamııtır. 

Kabine pazar günü parlamentonun 
önüne çıkacaktır. 

lıtanbul' d a t a l eb e kampları kın_d~ hiç bi~ hab~r mevcut olmadığı· 
nı ılave etmıılerdır. 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Bu yaz A · L 'el 5 b' 
. . • K lt 1 m en1<a a ın genç ilk mektepler talebesı ıçın ızı op - b h · al 

rak, Erenköy. Göztepe, Pendikte dört a rıeye ınıyor 
kamp açılacaktır. Vaıington, 26 a.a. - Reiaicümbur 

dün İstanbul' dan döndüler kürtülmüt ve üslerine dönmeğe met· 
bur edilmittir. 

Bir müddettenberi l stanbul'da bu • Düşman her tarafta bir çok avcı 
lunmakta olan Dahiliye Vekilimiz B. tayyarelerinin hücumlarına uğramıı 
Faik Öztrak ile Maliye Vekilimiz B. ve ezcümle İskoçya'da bir çok hava 
Fuat Ağralı dün sabah ıehrimize av· düelloları olmuştur. Gene İskoçya'da 
det etmiıler ve prda karıılanmıtlar • yangın bombalarından iki binada ateı 
dır. çılmupa da çabuk aönd lirülmlltriir. 

Roma, 26 a.a. - Resmen bildirildi
ğine göre, pazar gilnü müttefiklerin 
Palermo üzerinde yaptıkları hava h~ 
cumu esnasında 28 kiti ölmüı, 168 ki· 
ti yaralanmııtır. 
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•• u ük geçmiş olsu ' 
Anknra'nın bazı semtlerinde ka

remetreye 20-25 kilogram kadar su 
bırakmı§ olan o fırtınalı ve §İddetli 
yağmurun tam da 22 haziranda ya
ni gün dönümünde yağdığına elbet• 
te dikknt etmi§sinizdir. Büyük geç· 
mit olsun, demem de bundandır. 
Yalnız, Ulus bizim köye gelip de 
o büyük yağmurun tafsilatını geti
rinciye kadar geciktiğimden dolayı 
özür dilerim. 

sonra karahumma hastalığı, kıt mev 
siminde lekelihumma, birdenbire ar· 
tar, bazılarında da sıtma çoG"altr. 
Bereket versin ki Öyle yerler de has· 
talıkları artıran sebep yalnız yağ
murdan ibaret olmadığını dütüne· 
rek teselli bulurll\r. Çünkü o hasta· 
!ıklar bazı yerlerde yağmurlardan 

sonra, bazılarında da büsbütün ku· 
rnklıktan çoğalır .. 

Fakat, f?u §iddetli hadiselerin gün 
Tabii hatırlarsınız, zelzele kışın d.. Ü .. d dana k ·· d'" •. .. .. .. .. d d on mun e mey çı mrun ne • 

gun onumunun tam gunun e e • d d'r? . en ı . 
ğılse de o sırada olmu§tu. Şom ağız-ı 
lr bir müneccim de altı ay sonra bir Eski münecci.mler f . · 'l 1 arın ?'al 
zelzelenin tekrarlıyacağını bir yer· nız zamanına dıkkat ech. -. t kvım· 
de yazmıfh. Vakıa müneccimlerin lerine yazarlar ve gösterdikleri gün
hepsini yalancı diye tutmak lnzım- lerde fırtına çıkmak imkfınr olduğu· 
gelirse de kış gün dönümünde çıkan nu haber verirl:rdi: .y~n.i.leri takvim
bir hô.disedcn altı ay sonra tekrar lerde fırtına gunlerını onceden ha· 
bir gün dönümü geleceği düşünülün- ber vermedikten batka ~ır.tına çık· 
ce tabii hô.diselerc dikkat eden zi· tıktan sonra da sebeplerını tam ka
hinler biraz karı§mı,tı. Altı ay son· naat verc:_cek derecede anlatmıyor
raki gün dönümüni'n bir fırtınalı lar. Hatta fırtınalara sebep ay mı
yağmurla geçmi§ olması müneccim- dır, güne§ midir, hala ihtilnflı bir 
lcrin yalancı oldukları sözünün doğ- mesele?i~. Belki ikisi de, belki on
nıluğunu bir kere daha İspat etti. larla bırlıkte yıldızlar da ... 
Onun için cümleye büyük geçmİ§ Şu kadar ki güne§in lekeleri tet· 
olsun! kik edildiğindenbcri güne§İn en bü-
Yağmur ne kadar tiddetli ve sü- yük sebep olduğu anla§ıhyor. O lc

rekli olsa, adını bile tekrar etmek keler bulunduğu zamanlarda güne· 
istemediğim, öteki hadiseden pek §İn bütün itleri artıyor, havadaki c· 
çok hafiftir. Ötekinin kar§ı&mda bü- lektrik, topraklardaki miknntıs ço· 
tün diller tutulduğundan her türlü ğalryor. Gün dönümlerinde bizim 
hndiseyi öğrenmek ve neticelerini dünya güne~ten uzaklaşıp yakln~h
incelemek istiyen sağlık kitabında i:ından güneşin tesirlerinde de bir
onun yeri bulunamaz. denbire değiıiklik hasıl oluyor ... Fır

Halbuki yağmur, sağlık bakımın· 
dan da bir r~hmettir. Havada yağ
mursuz rutubet olunca mikropların 
pek ho§Una gider. Rutubet habbele· 
rin"in içinde kendilerine birer kale 
gibi sığınak kurarak öylece uzun U· 

z.un mesafelere kadar giderler •• Fa
kat yağmur yağınca o mikrop sığı
naklarının hepsini patlatır ve içeri· 
!erindeki }tlikropları yere dÜ§Ürür. 
Onun için yağmurlardan sonra ha· 
vada gayet az mikrop kalır ••• Yağ• 
murun havayı temizlemek hassasın· 
dan istifade etmek maksadiyle, me
raklı operatörler ameliyat odasmm 
tavanma delikli borular yaptırarak 
ameliyattan önce odaya yapma yağ
mur yağdırırlar. 

Yağmur sularında da - esasen 
mikropsuz bir yere toplanmak §ar-

tınalar da bundan ileri gelse gerek· 
tir. Fakat baıka mevsimlerdeki fır
tınalar, hele hemen hiç birinin gün
lerini ıaıırmıyan cemre fırhnnlar.ı 1 
Hepsinin sebepleri elbette bir gün 
öğrenilecektir. O güne yeti§eccklere 
ne mutlu! G. A. 

Roma'daki Mısır 

erkônı dönüyor 
Roma 26 a.a. - Dün saat 24 ü 15 

geçe Mısır diplomatik ve konsolos he
yetleri hususi trenle Roma'yı terket· 
miştir. Aynı trenle, işlerinin icabı 1-
talya'da ikamet edenlerle gazeteciler 
de hareket etmiştir. 

tiy)e - mikrop bulunamamı§br. De· İstanbul' a gelen \ehliler 
mek ki yağmur, rutubetli hava için-
de bulunan mikrop sığınakları pat- · İstanbul, 26 (Telefonla) - Polon. 
latırken mikroplar yağmur suyuna yalılardan bugün de 48 kiji geldi. 

karışamazlar ve yere düıerler. 
Ancak, havadaki mikroplar yağ

mur tesiriyle yere düıtüklen sonra 
bir mesele çıkar. Ankara gibi sokak 
tarı asfa,ltla dötenmit bir §ehirde 
böyle mesele yoktur, çünkü yere dü
§en mikroplar toprağa karıımadan 
asfalt Üzerinden akarlar, giderler ••• 
Y nğmur suyunun Üzerine mikrop 
düşürdüğü yer· bizim köy gibi - kal
dırımsız ve yamru yumru olursa 
mikroplar toprağa kan§ırlar, topra· 
ğın üzerinde kalan yağmur suları da 
- toprak onlan çekinciye kadar • siv
risineklerin yumurtlamaları için pek 
münasip bireT yuva olurlar .. Ondan 
dolayı bazı yerlerde yağmurlardan 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
iki film birden 

14,30. 17,30 ve 21 de 

KIZLAR MEKTEBİ 
Simone Simon 

16 ve 19 da 

KADIN ve ŞEYTAN 
VICTOR MC LACLEN 

Ayrıca MlKl ve PARAMONT 
'z Dünya havadisleri ,9 

doyar mı ? Bu suretle insani vazifeni yapmış olur mu

sun? 
- Bu garip teşpihlere ne lüzum var ? 
- Gayet açık ! İşte ben, bunca istirap ve üzüntü · 

ULUS 

İng·I ere'deki 
o ya 

• vet erı 
Londra, 26 a .a. - Reuter: Başvekil 

B. ÇörçiJ, dün akşam, Polonya Başve· 
kili ve Polonya ordusu Başkumanda
nı general Sikorski'yi kabul etmiştir. 

Bu görü me esnasında, sanıldığına 
göre, Polonya ordusunun yeni statüsü 
ve İngilteredeki yeni rolü mevzuu 

Muhasip ve 
tezgôhtar aranıyor 

Ankarada tanınmış bir müessesede 
muhasebe memurluğunda çalıştırıl

mak üzere usulü muzaafaya bihakkın 
vakıf bir memur ile satış işlerinden 
anlar bir tezgahtara ihtiyaç vardır. 
Beş yüz liralık kefalet vermeleri la

zımdır. hteklilcrin şimdiye kadar bu
lundukları işleri de gösterecek şekil
de ve kendi el yazılariyle yazılı birer 
mektupla fotoğraflarını 47 numaralı 
posta "kutusuna göndermeleri. 2531 

Ankaranın maruk ve lük 
Otellerinden 

YENİŞEHİR PALAS 
lstanbul'da Tepebntı şehir 

bahçesi karşısında yine 

YENİŞEHİR PALAS 
namiyle bir şube açmıştır. Kalo
riferli, odalarda soğuk ve sıcak 
suyu mevcut ve her türlü kon
forn camidir. Manzaranın letafe
ti, servisin temizliğine ve fiya
tın da mutedil olmasına ciddi bir 
idare de inzimam etmektedir. 
Muhterem müşterilerimize derin 
saygılarla arzederiz. 2533 

bahsolmuş .vr: za~.e~~ k.ad~r .1:1~cadele- Ankara İcra Dairesi Gayri 
ye devam ıçın bu tun ışbırlıgı vasıta-ı Menkul Satış Memurluğundan · 
ları üzerinde mutabakat hasıl olmuş- 1 • . . , potek olup :mtılına.'lınn k11r.ır verilc.n 
tur. Müttcfıklerle beraber Fransa da Ankarıuıın Kavukhdeıc mevkliııdc kıı<l:ıs· .. KT · LQ KURSU 1111 

çarpışan ve bilfıhare 1ngiltercye gel. tronıın llOl numaralı ncln 43 nuınıırnlı ııar- DA 1 
miş olan binlerce polonyalı asker ha- st'l kuf'J:"lr ev \ 'C bn(;' aşağıda yazılı ş.ırtınr 

' d ıhllıade nçık aı-tıı·nm ile sntı.ş,ı ı;:ılmrıl· ı 
len burada yeniden teşkilatlandırıl· ınıutır. 
maktadır. Bu askerler arasında tayya- Evsaf ve mllştcınlllltı : 

1 • ·ı b' k ·ı d Bağ içinde bulunun ev, lıo<lruııı , zcıııln , 
re erı ı e ırço tayyarecı er e var- blrim•i \'O çutı arası kntı olnııılc ib:cre dort 
dır. kattır. 1 

Bodnım lmt: B:ı?ıçcd..'n c:ımckftnlı bir 

72 inci devresini de % 50 tenzi· 
)atla açmıştır. (BlR) ayda DiP
LOMA v~rilir. Tahı;il aranmak-
sızın herkes alınır. En son ka
yıt 4.7.1940 tarihine kndardır. 
Belediye sırası Hanef apınt. No. 
4 Telefon: 3714. 2536 

el o 
vestlyenlt'n glrılchktc blıyıik bir odn ,.,, bu 

1 odadan geçilen :r.cıııfni r.iııi bir .ııofa llzc-

rlnde bir oda, bır mutfak, bir ufak sen Is- ~--•••m:mımzwBmem•I~ 
il hail\ vru dır. ' 

Zemin kııt: 12 bnsamnldı ııhşup merdi· ..11titi111111111tll111111111111111111111 L 
ven ile çılulon bir salınnlık üzerine 3 oda : 
hır hnl:l ve evin tımunıt ııııtrcsl vordır. Bu 
antreden !'i b:uıaıımk çiıncııto merdivenle 

1

: 
bahçeye inilmektedir : 

Birinci kot: 18 bıı.sııınnk merdiven ile çı. : 
kılır bir snhnnlık iızerlnde 3 oda ve komp- : 

--
Daktilo ah nacak --

Sümer Bank Umum Müdür - : 
lüğünden : : Londra, 26 a.a. - İstihbarat nezare- le bir bımyo ve hail\ vardır. : 

ti parlamento miiste=rı B. Nicolson, Çatı katı: 18 basamak ıııerdivcnı .. ı;ıkı- : Merkez Teşkilatımızdaki mün- : 
hallerde kullanılmak' üzere gös- : 
terecekJeri ehliyete göre 100 li- : 

:s- lır bir suhnnlık tızcrinde bir odı1 2 iki çatı : 
Tinıes gazetesine yazdığı bir mektup- nnısı bo~lUJ:ıı'll vardır. -

ta, ay111 gazetenin 135 sene evel Aus- Umumi vaziyet : 
terlitz muharebesinin haberi geldiği Bnğ ile birlikle 34GO M2. ııahnsını.ladır. : raya kadar aylık ücretle ve mü· 

zaman yazdıgı b~şm~kaleyi .hatır~~tı: 1 ~:~J~~ıı" lı~~~~~~c~~~:~ı!~~:~~a Pc~~cı-!r::·~:ıi~~~ j § sabaka imtihanı ile daktilo alı- : 

-
yor. Bu makale şımdı tam bır aktualı- dır. üzeri alt'lfrnnı,'fl. klttmlt örtuludur. su : nacaktır. -
te teşkil etmektedir. elektrik, hııvııgazı tı>slsntları vıu·dır. BI- : Taliplerin tahsil ve hizmet _ 

B l nı v · . Harbin rinci knt od• lnr dıvnı lıır ve sıvalar ı;:atlnk : 
azı parça arı erıyoruz. dır. Gıırıı <·ıh<'tindcki ı·ılmm lmynıa vazı. - vesikalariyle 1. 7. 1940 pazarte- -

böyle ani ve beklenilmez bir şekilde yeti göııterınlş Yt' uıl<vlyc rdilmlstır. Daya- _ si akşamına kadar Bankamız _ 
bitmiş ol!Ua ı her ne kadar inanılacak ma !! ldinde ru:kıyn nlnn nyal;:lıır mevcut- : Zat İşleri Müdürlüg~üne müra- : 
b

. d 1 d b · kl ı:;. tur. Bugtinkil vn:ı:lycltr tamire muhtaçtır. : 
ır şey cgı se e una ınanma ıbt • Evin öntimkkı sekilerde istinat dıvarı ve - caatları ilan olunur. 2535 : 

mız Hizımdır. Baltıktan ltalyaya ka - kısmen korh\lluk m"'cultur. Hnğ içinde <'l· ':. 
dar bir hükümct kalmadı ki seHihiyet- 11 m~yvn nğ:l<:ı ve •WO. l<~iliık _oın<'n vnrclır. .,1111111111111111111111111111111111111 IS-
l . • N 1 . • d 18 bın llrn kıymet tnkd1r edılnılııur. Ankara birinci sulh hukuk ha • 
erını apo yonun ınayetıne me yun Satış ş:ırtlnn : 

olmas n kimliğinden : ı • 1 - Sntı'I ı.:-ıı~ ri menkullln F.:ın111k }<;ytnnı ._ 
G 1• A k .. · d · hanlmsın.ı b!rı ncl ipotek borcu olıın ve h~r Anknrn'da llnccttepc ınnhnllcslnde 44 

a ıp, vrupa ıtası u.zcrın e ına- HC'n nln 31 iltiııcikilnıın ve :n tcm11111z tn- nıını:ıralı pvd~ mııkını Mustafa .'\l.tıı~.an. 
yetkar olabilir, fakat biz ki onun kud- rıhlerindc bl'herl a51 lira 28 kunışluk 9 Aııkel'l fabrikalar umum . ml!ılıırlug-üne 
retini istihfafla kar§ılıyonız, ne iti. taksftlık 040 H<'ncsl !nızl hariç 2519 lira izafeten mnl~yc vckfllcti mtişuvır m·u~n~
dal ve nede bir sulh bekliyebiliriz. borç aynen müşteriye dcvrolunmo.l< ve mü- ı lıırından Glıı•ıdc Alpnr tıırufındn.n nlcyhını· 

tchakisl peşin para ne olmak lizere 2ıı zc açıJ~n G2~ kıınış nlncnk davtısının mnlı-
Noel yortusundan evel Vitada, pas- temmuz p117..nrlf'si gllnU eaal 10·12 kndnr kcıııcmı.7.dl.' )'apılmnl<t.a ulım dunı ıı.ırı.sında 

kalya yortusundan eve) de Londra'da lem dairesi ı:-nyri menkul satış m<'111urlu- ?dı:csınız meçhul olılııı;ımchn mıııliln 141 
ğunda yı1pılncnktır. ıncı muddcııl nıudbıııcc ve ylm1I J.:"lln mlld-

sulhu yapmayı ordularına vadetmiştir. 2 _ Talipler tnkdlr cdılınlş olıın YUka- detlc tlı\nı:n l!'bllı;ııt yııpılınnsınn lı:arnr \'C• 

İkinci vadini yerine getireceğinden rıdakl muhamınt'n kıymetin yti?.de 1· 5 ~ rıımıs oıdu~undan dunışnmsı bırakılan . ' t• A 1111 hl . b u. u. !ltO p~ıırt~ı gıın 1 !1:1llt n 'fln malıke-
emin bulunmaktayız. nısbl• ınuc pey ııkresı veyn 111 r ~· ııwıic bizzat hıızır htıluııınnılıt;uıız Vl"Yll hır 

knııın tC'ınlnat mC'k{uhu ile kanunen ~cnıı· vekil A'Öndcrmcıl!ğlnlz tal(dirde mnlikcmC· 
Bitlerin metotlarına karşı aynı me- ımt. olıır~ kabul edilen hazine tnhvılleri ye gıynbını7.cln bl\.kılncnğı tebliğ makamı-

totla mücadele ederek bir realizm gös- gctıreccklerdlr. na knim olmak UT.ere ilan olunur. 
f 1 ı · 'd b' k 3 - Satış glınfi artınnn bedeli takdir e- 2G30 

teren ransız arı, ngtltere e ırço dilen loymı 1 ın yfizıle 75 ini bulıltıktıın ve 
kimseler takdir ettiler. Fakat imtihan Uç dı'fıı nida t'tliri)(liktf'n sonra ııırzkiır gii
zamanı gelince, Musolini ve Bitlerin ntln 12 inci ııaat.lnde en çok artıran tnlilıl· 

• ne ihale olun'lc•ıl<tır. 
~ski dostları. müfrit sağ cenahçılar 4 _ iehu t u-ıhtı:-kt nrtınn!ld!\ tı'kllt edl-
meydann çıktılar. Bunlar F'ransa-ıntı· ı n becl t nıııhıımmen luynwtın yüzde 71> nl 
Jetine ihanet etmişlerdir. lııılııındığı tnkdirde 13. • 1940 tarihimle 

nıiısadif ımlı ı,>ilnli snnt lO dan 12 ye kndnr 
Daily Herald gazetesi şöyle yazı. yapılacak ikinci artırmnı.l:ı en çolc artırnn 

yor: talibine ihale olunacaktır. · 
ti - Birinci ve ikinci nrtırmalardn ihale 

Devletin kudretinin idamesi için la- bedell lhale~i mUtealdp verllmNllıti tak-
zım olan başlıca şeyler, uyanık bir par ıllrde fü~crlnc ihale edilenin tlllcbi tlzerine 
lfimento ile, hür ve kusursuz bir mat- ihale tarihludcn lllhnrı•n kenclhıloe bedeli 

iho.lcyi teslimi vezne eylemesi için yedi glln 
buattır. kndnr mehil verilecektir. İ!ibu nıllddet zar-

H . 1 · • t.'l · · · Al fınd llınle bedeli yatırılmadığı takdirde 
ıt erızmın yaşıyauı mesı ıçın, • ilH\le bozulııeak ve bu talipten eve\ en y!lk-

manay'da hunların hepsi mahvolmıya sek tel<llfte bulunan talibe teklifi vePhlle 
mecbur kalmıştır. almıığa razı olup olmadığı sonılduktnn 

ııonra teklifi vel'hlle almalta rnzl fl!e !hale 
Parlamentonun faaliyetine nihayet fıır.kı birinci talipten tnhsll edilmek fizere 

verildiği andan itibaren Fransa'nın bu to.Jlbe lhnlo cdill"celctır. TekllCI veı;hlle 
kudreti azalmag· a başlamıştır. Harbin nlınıığa .ı:nıı:I olmazım ırnyrl menkul ycnidı>n 

onbcş günlillc ikinci artırmaya ı;:ıkarılncak. 
ilanından sonra, gazetelere miiteassıp en çok artıran talibine lluıle edilecektir. Bu 
bir sansör vazedilerek, efkarıumumi. ikinci lhnlc bedeli lılrlnclııinılcn noks:Ln o· 

hırsa farın ilk milştcrlden tnlısll e<lllecck
ye susturulmuş, havadisler gülünç bir ur. 
hale getirildikten sonra, bu tahrip a- 6 - lI<'r iki artırmada da gayri m('nkul 
me1iyesi itmam edilmitı bulunmakta- talibine ihale edildikte tapu hnrcı ınfişte-

::& rtyc ve 1hnlc tarihine kndnr olan mUtern-
dır. kim ver~ ve dcllaliyc rcııınl ise sntış be· 

Ankara asliye 1. ci hukuk ha -
kimliğinden : 

Ankarada at pazarında Manifatu-
racı Nevşehirli Hayri Toplunun malı 
kememizin 940/1782 sayısına ikame 
eylediği ad değiştirme davasının mu 
ha kemesi sonunda: 

Nüfusta yazılı (Hayrullah) adı -
nın (Hayri) olarak deği tirilmek su
retiyle nüfusa tcsçil ve ıHinına 21.6. 
940 gününde kabili temyiz iizere ka
rar verildiği ilfin olunur. 25226 

delinden 6dcneeektlr. 
7 - Borçlu ve alııcaklılnr ile diğer alfl· 

kllclnrlnrın bu gayri menkul üzerlntll'ki 
lıaklannı ve hnsmıiylc !ıı.iz ve maımıfa <lair 
olnn ldtllnlnrını e\•rnkı mlishltclerlylc 20 
gtln içinde dnil'<'mlze bllllirmf"lcri lflzım
dır. Aksl takdirde hakları tapu 11iclllı ile 
ıınblt olmndıkı;ıı ııatış bedPllnin paylııştırıl
mnsındıın hrıriç tutıılncnklarclır. 

8 - Artmııuya iı,ıtlrflk cdcerkler ır..7.~ı.ıo 
tıırllılnt1cn ltibal'en llıtO/:JG nıımarn ile dn
lremlıı:cl<'ki yerinde herkese açık bulundu
rulıın şartnnmcnılzl okuyabilirler. 
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--l Hodyo Dı!Uzyon post~:: 
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l Dalga UzunJug\J K" 
1648 ın. 182 Kcs.1120 K" 
31.7 m. 1.1465 h.ea./ 20 "\!/ 
19.7* m 15195 h<. I 20 ~ 

PERŞEMBI.::: 27.6·1~ 
12.30 ProgrıltTI, ve mcmle et 

6 

ı~.35 Aj:ıns haberlen. V c 
12.SO MuLık. Çalanıar: e 0 

K.ıın. Cevdet Kozan. 
mabat Özdenses. , 
ı - Sel Pınar - hU 1 
(Gbnlumde derın bır sıı 
2 - lı;mail H .. kkı • hU 
(Beklenm her gun bu 5 

3 - Leyla Hnnıın • hU 
(Ey sabo.hı htn;nu a.nJ· ~ 
4 ..... hıcazkar şa 11 
li niıkhotf ezayı lıu nu ' 
5 - Şerıf İc;Jı • hiCll 
(Çok yosmalar kandırır)· 

13.10 Muz ık: dugun tur ulee~}. 
kuyucular ve Sadı Ya" bS' 

13.30/14.00 Muzık: karı ık 
(Pi.). 

18.00 Program, ve memleket 
18.05 Mtizı : solıstler (J>l.}.csl 
18.30 M üzık: radyo caz o 

(İbrahim Ozgur). Scf 
ye Tuzun'un ıştırakıylet 

19.10 Müzik. Çalanlar: Ce,d~ 
mal N. Seyhun, Fahrı 
yan: Nebıle Raıf. ~ 
1 - Arta.ki - saba i 1 

beni her gun). st? 
2 - Ahmet Hnsim • 
(Benım sen ncmsın). lı 
3 - Şemsettin Zıyll • 
(Ne bahtundır). ~: 
4 - ••••• hıcaz t 
zamam geldi). 1 " 
5 - • .•• - turku: (A 1 

mamı). . 'iC 
19.30 Muzik: halk turkulerı.ı\ 

vaları. Sarı Recep ve c 
19.45 Memleket saat ayarı ' 

berleri. re 
20.00 M uLık. Çalanlar: F~ 

Re!ıı. Fersan, Fahrı 
yan: N cemi Rızn .AhJ 
ı - Htizzam pcşrevı'...ır 
2 - Dede • huzıam r 
(l~ehi aşkında). 
3 - •••.• huzzaın 
\{aathancdc). ıı> 
4 - Şukru Şenozan • lı 
(Gözlerinden ıçtı gô.,ı 

1
,, 

S - lluscyni Tur il· 
den geliyor). u5 
6 - Şukru Şenozan • lı 
(Dıştan vıran başlıyırıı)· 

20.SO Konuşma. 
20.45 M iıLik: fasıl heyeti. 
21.10 Konuşma (sıhat atD· 
21.25 Serbest snat. e 
21.30 Konuşma (radyo gaıet 
21.45 Müzık: radyo orkestr3 

Ferid Alnar). 
1 - F. Mendelssolut ll 
ünclı senfoni, la mırıor 
2 - Rımsky • Ko~0 

roz operasından suit. 
ız.30 .M emlclu•t snııt ayarı, ,. 

leri; ziraat, esham • (ıf 
bıyo • nukut bor a ı 

22.50 M uzik ~ cazband (Pi.)· l'f 
23.25/23.30 Yarınki progra!l1• 

İNGİLİZ Radyo ŞlrkctınlD 
0 Broadcastıng Corporntıon ı~~ 

lerde haber neşriyatı pro~· 
Ankara 

TÜRKÇE 
İNGİLİZCE .. 

" .. .. 
" FRANSIZCA 

Saatiyle 
20.10 

8.15 
11.00 
ııı.so 
ııı.ııı 
1800 
20.00 
23 45 
13.15 

23.00 

* -----( t R A r: )' 
Tahran Rnd>~ 

Tahran rndyosu. kı :ı d 11~ 
ııant 11.30 dan 14 e kadar. dtll 
uzunlu~ Uıı:<'rlnden, 17.13 ustfl 
30 m. 99 dalı:a uzunluğu rıı- 1 

20.30 dan 23.30 a knd::ır tS el' 
zunlu~'U llzcrinden ncşrcd~I~..: 

(Yukarıdaki Sıuıtlcr tı~· 

du? Zaten kucaklaşıp, öpüşmüyorlar mıydı? tc' 
serbest sevişmekten niçin korkuyordu? :Sı.t 
çoc ukça bir histen, cemiyetin hükümlerine g. 

lıir bağlılıktan başka neydi? 
Bazan da kendini hafifmeşreblikle 

ve düşmüş bir insan olduğuna kanaat 
Böyle anlarda başını avuçları arasına 

kendine söyleniyordu: 1~ 
- Maria'nın kardeşi değil misin? Dartıa' t ı 

t e • 
sen de aynı kanı taşımıyor musun? Dikka c3 

den sonra, nihayet seninle, hayatta bütün mevcudiye · 
timle sevdiğim kadınla, haşhaşa bir odada bulunuyo • 
rum. Senden saadet dileniyorum. Birfoirimiıi seviyo 
ruz, o halde sevişelim diyorum. Sen, buna mukabil. eve 
la ev tutalım •• Nikah olalım •• Ondan sonra diyor 
ıun ... Benimle alay mı ediyorsun ? . . Gecenin bu sa
atinde ben nereden ev bulayım ? Nıkahımızı kime 
kıydırayım ? Bu gülünç bir teklif değil mi ? 

Gizella, bir 4 ım geri çekildi. Hayr~tle genç adamın 
yüzüne baktı : 

Yazan: Mihaly FOLDl 

Kendimi mahvederim ı ... 

1'ıirkfeye feviren: F. Zahir fORUMKUNJ::.Y -41-

değildi. Vilmoş, henÜ;ı: hıç bir yeı den k~zanç tcıtıin 
edememişti. Babasından aldığı cep har~lığiyle yaşı· 

yordu. Kendi kazancı ise bütün bunların yapınağa 
kafi değildi. O halde, daha bir haylı müddet bekle
mek lazımdı. Hem, ev ve nikfıh ç"'cuk Lakunınaa:ı 
mühimdi. Henüz ortad.ı böyle bir şey y-ıktu. Madam 
ki: biribirlerini seviyorlardı, bu takdirde üzülmele
rine, ıstırap çekmelerine ne lü:.rnm vardı? Romanla
rın şiirlerin bahsettikleri o &:.iıel aşk riıyalarından 
kendilerin mahrum .etmeğe niçin devam edeceklerdi? 
Hem Vilmoş, çok ıstırap çckııordu. Seven bir kadın 
kallıi, sevgilisinin üzülmesine tahammül edebilir miy
di? İşte bütün bu düşünceler Giz:!lla'yı, tereddüde 
sevketti. Bugüne kadar, müthiş bir israrla bağlı kal
dığı telakkileri manasız bulmağa başladı. Gilnrlen, 
güne Vilmo§'un fikirlerini maklı ! gönro<>ge alıştı. Ar
tık Maria'nın odasına da gidiyorlardı. Lambayı yakı
yor, karyolasının üstünde oturuyorlardı . Fakat, son 
dakikada Gizella, bir iğne batmış gibi birden karyo
lasının iistünden sıçrıyor ve kaçıyordu ... Ondan son· 
ra saatlerce Vilmoş'un ağır ithamlarını dinliyor ve 

le oynuyorsun, günün birinde mutlaka yarıa ıı 
Aklını başına topla! Henüz iş işten geçrtıecl~if 
dine gel! Sonra pişman olacaksın 1 KorkurıÇ S 
<lap, seni boğmak için ağzını açmış bekli:>'~'·t, 
bundan haberin yok. Etrafında ne büyük bır ~ 
ôolaştığının farkında bile değilsin. Bugun •. t ,s 
hürsün. Yarın belki; lekeli bir insan ve bır 

1 

- Çıldırdın mı Vilmoş ? Ben, sana şimdi hemen ev 
bul, nikah yap mı dedim ? 

-Pekala, bu gecenin böylece geçip gitmesi yazıl~ 

değil mi ? 
- Biraz beklesen ne olur ? 
- Beklemek 1 Beklemek 1 ]3eıcıemege ne ıuzum 

var ? Kaybolan zamana yazık değil mi ? İstifade e
demeden geçirdiğimiz günleri bize kim iade edecek ? 
Bugün biribirimizden esirgediğimiz -:ipücükleri, h<:yat· 
ta bir daha bulmamıza imkan var mıdır ? Nikah rlaire
sine başka bir gün de gidebiliriz. Evi, yarın, obirgün, 
daha o borgün de arıyabiliriz. Fakat, bugünkü öplicük
ler, ancak bugün içindir. Ruhum, gUzelim, bir tanem, 
sevgilim, anam, herıeyim, yalvarıyorum, benim ol 1 

Gülerek, ağlıyarak bir çılgın gibi kızın üzerine sal
dırdı. Öptü, öptü, elbiselerini parçalamağa başladı. Ya
tak odasına doğru sürilkledi. Gizella'nın başı dönilyot", 
kulakları uğulduyordu. Titriyen dizlerinin üstünde 
güçlükle duruyordu. Erkeğin tecavüzkrinc k:..!§ı ken· 
dini müdafaa edebilecek enerjh.; "'~·,.teremiyor, aciz 
içinde yalvarıyordu : 

- Vilmoş, aklını başına ropla 1 • • Beni harap etme 1 
Bt• .:s'ida, hayatım, şerefim. herşeyim senin elindedi . 
Beni, ömrümün sonuna kadar lekeii bir insan olarak 
~mağa mahkum etme 1 • • Saadetimi, gençliğimi 

ayaklar altına alma 1 • • Sonra, ben buna dayanamam J 

XVI. 
Oda kapısından ileriye gidemediler. Gizella, genç 

adamın elinden kurtuldu. Geri ,fırladı. Ertesi, daha 
ertesi akşam, hep son dakikada, coşkun aşıkı teskine 
muvaffak oldu. Tatlı ve yumuşak sözlerle onu yola 
getirdi. Uzun, uzun konuştular. İlerideki Hayatları
nın en ince teferruatlarına kadar bahsettiler. Kızın, 
sözleri tesirini göstermcğe başladı. Vilmoş, muntaza
man çalışacağını, üniversiteye devam edecegini, im· 
tihanlarını vereceğiin ve kendine gazetelerden birin
de bir iş bulmak için teşebbüse girişeceğini vadetti. 
Aralarındaki aşkı, anasına, babasına açacağını ve ev· 
lenmeleri için onların da musaadelerini alacağına da
ir söz verdi. Vilmoş, daha bir çok taahhütlere girişti. 
Bir daha fena kadınları ziyarete gitmiyeceğini ve ha
yatta hiç bir zaman Gizella'dan ayrılmıyacağını ye· 
minlerle temin etti. Daima samimi olacağına ve sev
gilisinden hiç bir şeyi saklamayacağına ve saadeti 
yalnız yuvalarında arıyacağına namusu üzerine söı 

verdi. 

Sabahlara kadar devam eden hararetli münakaşa· 

lar, mücadeleler neticesinde, Gizella yavaş. rava~ 

\Tilmoş'un fikirlerini makQl görmeğe Laşladı, Kısa 

bir zaman içinde Vilmoş'un anasını, babasını böyle 
bir izdivaca ikna etmesine imkan jıOktu. Ayrı lıir e" 
açmak meselesine gelince, bu da o kadar basit bir iş 

çok defa gözyaşları döküyordu. Vilıno§ haklı iıti. 

f\ kşama kadar onun için sabırsızlanmıyor muydu? 

Akşam eve dönünce, onun gelmesini heyecanla bek

lemiyor muydu? Bu yalnız, bu kimsesiz hayatında, 
ondan başka kimi vardı? O halde bu kadar sevdiği 

bu erkeğin en coıtcurı arzularını neden reddediyor-

h Yat ı 
lacaksın. Alnına vurulan kara damga, a ,ıc 

için tahammül edilmez bir yük haline getir::e c 
tiklfiline, ümitlerine bir daha kavuşmamak u1ııd3 
da edeceksin. Dikk~t et! Henüz yolun bııŞ ol 
Seni bir uçuruma, bir girdaba sürükliyecclc ·~t· . .,. 
karanlık yoldan geri dön! Durmadan çenesı)tt ıı 
dudakları arzu ve ihtirasla titriyen bu çoc\1 ı . r 
geç! Bırak, o keneli yolunda yiiriisün t ... J{aÇ 

tul! ... İzini kaybet!... eli· ti 
Bir akşam Vilmoş, güzel bir haberle gel ıcıı d 

si ders verecek iki talebe bulmuştu. Bir 1J3fl idi 
törünün çocukları. Biri lisenin son sınıfınd9 !Jİ e 
nu bakalorya imtihanlarına hazırlıyacaktı· . 

·ııı 
de, devam ettiği dokuzuncu sınıfın dersıerı ı.-ı.ır' 
recekti. Bu zahmetine mukabil ayda altrtı1 ~ se"1' 
lacaktı. Bu haber, Gizella'yı bir çocuk gibi ifl' 
di. Vilmoş, verdiği sözleri yerine getirece:,, 

bu ilk misalle isbat etmişti. Bir anne şefkst 4ııt 
"nak9. 

riyle delikanlıyı okşadı. Heyecanlı ınu 

mücadeleler arasında geceler süratle eriY
0
'' fi') 

(SofllJ 



Fransa· İtalya arasındaki 

MOTAREKE 
llıuahedesinin tam metni 

U. ..:Jı~11,ı inci ny/ıdı) j 17 inci madde, zapte.:tiMll italyan yük re-

d ız ıırıparatorluııu arasında "len" e bamulelerine ve mevridi İtalya 
e.aın etı·~ · .. dd mı n ' 

bıatidadnı ı&'l mu etçe v_e. mu- olup İtalyan olmıyan gemilerde zaptedilen 
'-ıanı· lca frıu~411z somah91 aa- İtalyan emtlasmm iadesine aittir. 

r. 1Y e rayn askeri hale re- 18 inci madde, fraasız topraklarında ve
ya framız kontrolu altında bulun.an bütün 
tayyarelerin hareketinin derhal menine ve 
hava limanlan ile butün tesisatların ital -
yan veya alman kontrolu altına konulma -
aına aittir. 

: s 
- 8onıa1i'deki fransız sahili &-

~r ~il~larla bunlara ait mü-
0ı..::ıy1 tahliye eden kıtaata 

"rfttıd. fazlaaı ayni on beı rıin 
llıdlQ İtalyan mütareke komiı -
. il Côsterilecek mahallere ko
._.,.ezkfir arazide mevcut iıtih -

ıı..tr ıt 1İlih ve mühimmatlan için 
~arazisi ile Libya'ya biti -

aiti muamele tatbik edile-

Madde: 19 - İtalyan ve alman hükümet
leri aksine karar vermedikçe, bütün Fran
sa metropoliınde radyo neıriyatı wnumi -
yetle menedilecektir. 

Fransa ile timali Afrilta, Suriye, franıız 
ıomalisi sahilleri arasında yapılacak rad
yo muhaberatı italyan mütareke komiıyo -
nu tarafından tayin edilecektir. 

Madde: 20 - Bu madde itıal edilmi -
yen fransız topraklarından transit ııeçecek 
alman, İtalyan emtia münakalitının ıerbes
tiıini tesis etmektedir. 

Madde: 21 - İtalyan harp esirleri ve si
yasi veya harp veya İtalyan hıikumeti le -
hindeki efalinden dolayı enterne, tevkif ve 
mah1dim edilen İtalyan sivilleri derhal ıer
bnt bırakılacak ve İtalyan askeri makam
lanna teslim edilecektir . 

Madde: 22 - Mıitarcke muahedesi ah -
kamı mucibince teslimi icap eden ıeylerin 
husnü muhafazasına fran11z hiıkümeti te
kefhil eder. 

Madde: 23 - ve Madde: 24 - Bu mad
deler, İtalyan mütareke komisyonuna, ve 
bu komisyonla fraımi hükümet makamla -
rırun temaalanna taalluk etmektedir. 

Madde: 25 - Bu son madde, mütareke 
muahedesinin, ıulb muahedesinin akdine 
kadar meriyette kalacaimı tayin etmekte 
ve franıız hükümeti teahhildatmı ifa etme
diii takdirde ltalyamıı mütareke mualHı -
deıini dilediii anda felhedebilecepne dair
dir. 

lngiliz gazetelerinin mütaleaları 
Londra, 26 a.a. - Reuter ajanaı 

bidiriyor : 
Matbuat, Franıız - İtalyan müta

reke ıartları 1-a"kkında kısaca müta
lealar serdetmektedir. 

Gazeteler, ıimdiki mütareke prt· 
)arının ehemiyeti u olduğu kanaatin
dedirler. Matbuatın fikrince nuan 
dikkati celbedecek en mühim nokta 
hünaaip bir fırsat bulur bulmaz dik
tatörlerin kuvetlerini franıız müı -
temlcke imparatorluğuna imtidat et
tirmeleri ihtimalidir. 

Telegraph gueteal mütarekenin 
buı ,eraitinden bahsederek ıunlan 
yazmaktadır : 

.. Gayri aıkerileıtimıe" tabiri mah 
ıusiyle, Fransanın Akdeniz ıahilleri 
ltalyan kontrolu altına girecektir. Ce
zayir ve Tunuı'un kendilerini müda
faa edemiyerek deniz üılerini terket· 
mek mecburiyetinde kalmalarını te • 
min etmeğe çalıtacaldardır. Fransız 
Somaliıi, Cibuti ve demiryolu, italya 
için çalıtacaktır. 

Okumak bilen herkes için bu ta
leplerin gayeai pek aıikardır. Yeni -
den doğmakta olan barbarlık rejimini 
tesis etmek, franaayı dünya itleriyle 
meıgul olmaktan meneylemek ve bu 
memeleketi, Britanya İmparatorluğu· 
na kartı hücumda bir alet etmektedir." 

Abluka işgal edilen 
Fransız topraklarına da 

teımi 1 olundu 
Londra. 26 a.a. - ötrenildiğine 

göre franaa, almanya ve İtalya ile mü 
tareke imza ettiği için müttefiklerin 
ekonom-;,k ablukası timdi itıal altın
daki franaa mıntakuına da tatbik e
dilecektir. 

İspanyol ve Portekiz limanlarına 
giden ticaret vapurları mutad tekil
de tevkif edilebileceklerdiri. 

Kiicük ıwler yıpı kooperatifi 
orflklır1nı 

1 - Çatıları kapanmıı olan 
110 eve talip ortakların Nytıı 
dolmak üzeredir. Talip adedi 
110 u tecavüz ettiği takdirde 
müracaat tarihlerine göre tercih 
yapılacağından 15 haziran 940 

' tarilJli sirkülere ıimdiye kadar 
cevap vermiyenlerin acele etme
leri. 

2 - Bankadaki mevduatı he· 
nilz 350 lirayı doldurmamıı or
takların 3 temmua 940 tarihinde 
ayrıca ihbara Hlzum kalmadan 
eN• mukavelenamenin 17 inci 
maddesine tevfikan ortaklıktan 
çıkarılmaları umumi heyet kara
rı muktezuından oldup 10n de
fa tlln olunur. 
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İngiltere'de bir Fransız 
gönüllü lejyonu kurulacak 
Sabık Fransız başvekillerinden üçü 

büyük Britanya'ya gittiler 

General de Gaulle Mareıal Petain'e 
hitaben radyoda bir mesaj okudu . 

Madrid, 26 a. a. - İspanyol ajansı-ı ''Hata kimindir?" 
nın fransız hudud~nda~ ~~dığ~ ~l~_- Fransa'nın bu mekanik kuveti olma-
mata nazaran Petaın hukumetı huku- mıı. kendisine bir müdafaa ordusu, 
met merkezini bu hafta ıonuna doğru bir siper ordusu hazırlamamı§ ise ha
Clermont - Ferrand'a nakledecektir. ta kimindir? 

General De Gaulle hakkında B. Mareşal, 
alınan tedbirler Siz ki 1914 - 1918 harbından ıonra, 

Franıa'nın askeri organizaıyonuna ri
Bordeaux, 26 a.a. - Havas Ajansı yaset ettiniz, ıiz ki 1932 ye kadar 

bildiriyor: fransız ordusunun başkumandanlığını 
Nazırlar heyeti dün sabah saat ıo 30 yaptınız, siz ki 1935 te harbiye nazırı 

dan 13,15 e kadar toplanmıştır. Ge~e- 1 oldunuz, siz ki memleketimizin en 
ral Weygand'ın teklifi üzerine gene_ büyük askeri phsiycti idiniz, bu fena 
ral de Gaullc, evelisi akşam Londra ıistemin elzem ıslahını hiç bir zaman 
radyosunda söyledigi nutuk dolayı- müdafaa ettiniz, istediniz, iltizam ey
siylc. azledilmiştir. Mezkur azil key- lcdiniz mi? 
fiyeti sabık general hakkında bilaha- Düşmandan mütareke istemek me -
re alınabilecek tedbirleri bertaraf et- suliyetini üzerinize aldınız. Sizi, B. 
memektedir. Mareşal, sizin gibi büyük bir asker ta· 

Bir lranıız göniAllü lejyonu 
kuruluyor 

Londra, 26 a.a. - General de Gaul
le'ün İngiltere'de Çörçil ve ingiliz 
hükümeti ile mutabık olarak bir fran
sız gönüllü lejyonu teşkil edeceği bil
dirilmektedir. 

lngiltere'ye giden lrannz ricali 
Londra, 26 a.a. - İngiliz gazetele

ri, sabık fransız ba§vekillerinden 
Blum, Herriot ve Paul - Boncour'un 
lngiltere'de bulundu&unu bildirmek
tedir. 

Ronald Campbell kıralı 
ziyaret •tti 

Londra, 26 a.L - İngiltere'nin 
Fransa büyiık elçisi Ronald Camp • 
bell, dün akpm Buckingham tara • 
yında kırat tarafından kabul edilnıiı
tir. 

Fran•a·nın Londra el,iai 
iıtila etti 

Bordcaux, 26 a.a. - Havas ajanaı
nın bildirdiğine göre, hariciye nazırı 
B. Baudouin, Franı;.a'run Londra b4-
yük elçisi B. Corbin'in iatifa etmiı 
olduğunu MSylemiıtlr. 

8. Corbin lord Halilax'la görüftii 

Londra, 26 a.a. - Royter ajaııııının dip
lomatik rnuhablrlnln öğrendltfne göre, 
Fransız btiyt.ık elçlai B. Corbih, franaız hU
kUmetlne Jstifasım venniıtir. B. Corbon, 
bu sabah Lord Halifaka'la uzun bir mWA
katta bulunrnu§tur. 

General de Gaulle'ın Marqal 
Petain' e me•aiı 

Londra, 26 a.a. - General de Gaulle bU 
akfam Londra radyosunda .Mareıal Peta
in'e 8f&lıdakl meaajı okumuttur: 

"- B. Mareıal, 
Deniz üzerinden dalgalarla size bir tran

aız aakerl cevap verecektir. 

Dün iyi tanıdığım sesinizi duydum ve 
yaptığınızı haklı göstermek için fr&DBIZ
lara söylediğiniz ıeyleri heyecanla dinle
dim. Hezlm~tlmizin sebebi olan a.akert dilli 
vaziyetimizi tavsif ettiniz, sonra Umltsl• 
blr vaziyet önünde dil§manlanmızdan ıe
refli bir mütareke lstllısalı için iktidan ele 
aldığınızı söylediniz. 

:Müteakiben ileri sUrWen ıartıar önünde 
ya Bordeaux'da kalarak kabul ebnek ve 
yahut reddederek harbe devam için imp&· 
ratorluğa geçmek ııklarından bqka bir ıık 
mevcut olmadığını ve •izin Bordeaux'da 
kalmağt tercih eltltlnlzi blldlrdlnlL 

B. :Marepl, 
Bu hicap daklkalarıııda, bir fraııııımn si

ze cevap vermek için ııesiııl yUkııeltmeai li 
zımdır. Bu aeıı benim sesim olacaktır. 

Filhakika, aııkert dQn vaztyettmhı tabak 
kuk etmlıtlr. Fakat bU vaziyet neden ileri 
1rellyordu ! Fena bir aakert elstemden tran
aayı, Almanya'nın ordu mevcudu detti, dtlt
manın mUtetevvlk ceaareU de detti, mUD· 
ha.ınran mekanik, taamız ve man,vra lN· 
veU yaldınm gibi çarpmııtır. Bunu bUttlD 
muharipler blllyorlar. 

rafından yine aııkerlcrden istenen bu 
mütarekenin Fransa için ıerefli ola
cağına inandırdılar. Şimdi bunun böy
le olup olmadığını öğrenmit olacağı
nızı zannediyorum. 

"Mütarekeyi herhangi bir lri.rme 
de yapabilirdi ,, 

Franıız arazisinin üçte ikisi düı
mana teslim edildi. Hem de nasıl bir 
düşmana .. f bütün ordumuz terhis olun 
du. Bütün eıir askerlerimiz timdi 
mevkuftur. Donanmamız, tayyareleri
miz, tanklarımız, silahlarımız. düşma~ 
tarafından müttefiklerimize J-' ·şı kul 
lanılabilmek üzere olduğu gibi teslim 
edilecektir. Vatan, hükümet ve bizzat 
ıiz, B. Maretal, köle menzilesine indi
rildiniz. 

Ah .. Böyle bir lı:ôleliııi kabul için, B. ma.. 
reıal, eize, Verdun ıalibine ihtiyaç )'Okta. 
Herhanri bir kimse klfi idi. Fakat siz bu
nu kabul edebilecetiniae, kabul etmeniz 
llzım qlduğurıa hükmettiniz. imparator • 
lukta mukavemetin her türlü uzamaaınr ba
tıl bir teJ olarak telllı:1ri eylediniz. Mütte
fikimiır: Brltanya hnparatorluğunun yaptı
iı ve yapacaiı gayreti istihza ile kartıla -
nacak bir şey addettiniz. Muazzam ameri -
kanm arzettiği ka ynaklardan peşin ıuret -
te vu ıeçtbafz. Xa"9tmfı siW ~mrs. 
KUıtlumın eJ.hdath IH~ bir lroz ita!-. 
ırfbf Mtmn. Bunda bir DeYf mDteza)'ft ph
ıl cesaret kaybeditinin, hazin ve keder • 
baht bir ıüphe ve tereddüdtin te9iri röril -
lüyor. 

''Franaa kalkınacaktır." 
Teslim edilmiı Fransa'yı, aoyulınuı, yai

ma edilmit köle haline koııulmut Pranaa -
YJ, ıene a)'DJ aheı*le, B. Marep.1, itine ıü
cilne tekrar 'baıtamıya, kendini toplanuya 
dbet ettiniz. Fakat Fransa'nm baJıci bava 
içhıde kendini topl.amaauu, alman çimı-.i 
ve İtalyan iıkarpini altında bansi nama 
kallunmaamı iatiyonnuıu ? 

Evet Fransa kalkınacaktır. Hüriyet l -
çinde, zafer içinde kalkınacaktır. lmpara -
torlukta, dünyada, hattl burada, fransıa 

lruvetleri teıeklrill etmelr:te ve orsanize ol
maıktadır. UzMdarda tavlanan n fakat kes
kin bir hale konan sil&hlanmızm müttefik· 
l«imidn yaptıktan silllalara n belki de 
daha bqblarlyle blrleterek mllll toprak • 
lara tnuzaffer bir aurette dönecekleri sün 
ıe*ektir. İtte o zaman, evet, Pranaa'71 
tekrar meydana retirece(iz. 

Londn, 28 LL - General de Gealle'aa 
nutkundan ıonra radyoda franaız donan -
muma hitaben bir beyanname o1mnınuttur. 
BeY&nname, bfltUn fransıır remilerini der -
hal serbeet bir f rmaız Umaııma veya mütte
fik limana harekete dlvet etmektedir. 

ltalyan kabinesi aelecek aynı 
6 ııncla toplanacak 

Roma. 26 a.L - Nazırlar heyeti, & 
tenımuz saat onda içtimaa çairılmıt
tır. 

Hesaplarında en apğı 50 lira olanlara senede 
28.000 Lira 

[I"(jii#! ~~~(] 
İkramiye planı 

4 tane 1.000 Lira 
4 tane 500 lira 100 tane 50 lira 
4 tane 250 lira 120 tane 40 lira 

40 tane 100 lira 1150 tane 20 lira 
Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 EylUl, 1 Birindtefrin 

DİKKAT : 
Hesaptan nesede 50 liradan qatı dUpiyen1erin 

ikramiyeleri % 20 fulalqır 

-
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Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak · Solucanlarma 
kartı gayet tesirlidir. Barsak aolucanlannın büyjklerde ve Küçüklerde 
aebeb olacatı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruttur. 
-·- .. . v .. ır -~ !'\ ~ "' ıı '4r ı ..,, ,._. :, ... l. c ·- ,· .• ...., ,,, .. 

• 

.:!llllllllllllllllltıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııl!:. = -- -- -:: Yeni mevsim · · = _ ıçın _ - -- -- = 
~ KOK KÖMÜRÜ i - -- -5 Sabılarma baıladığımızı sayın müıterilerimize arzederb. 5 
S FİYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( uprt bir vapn ). §i = Depoda teslim tonu 24. - lira. E 
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T ab.letleri her eczanede bulunur 
(Poata kutuıu 1255) Galata, latanbul 

f'eoıe receteeue .atı• 

'ODEON"~ 
"''". 14k.,, ,,&ı~ , . 

270368 
BAYAN M0ZEYYRN SENAlt 

KARCfAR ŞARKI - BEN LI 
ÇIKAR Y0CtLERDE.N YUMAH YUV~ f 1 

270919 ıt 1 
• ~' 

MONht NUR•TTIN , 
Keman, Kanun Ut T b 

SABAH OLS ' ' on Ut', Piyano 
UN BEN ŞU YERDEN GiDEYiM 

ZAHiRi HALE ilAKUP -
- 270361 1 

MEBRUR• AYAS 
.....,.. Keman, Ut, Kanun, Klartnet 

NE GELDi EVVEL BAHAR GONLERJ ~~ 
y ACMUR y ACAR SINJ SiNi -

270366 

Muht.ııf saı ıle 
SITkl BABA V• MUALLA ~ 

YALANCILICIN SONU B ı 
~ Y4LANOL!C::IN S0Nu = I~:': = 

1 
l 

1 

~~·,-lrA ~@ 
IİIE( .. IUM .. (AKIL 1 Muhasip aranıyor 

* 
. Ticaret Mektepleriııden 1mi • M ni bitirerek Sanayi muhaaebel• Q Z AY 1 K rinde çal~ıt iki elemana ihti. 

Kütahya D&DUDdaJd kayma.Jı kinelerl, 
8edef ııerlalclıtı veren yıldıa marka moza
Ylk. toprakaıa en temla KAI,TKÖY kum 
ve çalnllan. 

Sanayi caddeaı. A.11 llıaa A.p. No: e BO
HYiD Or&lr ttcarethaDutnde bulunur. Tt. 
~n nu 

yaç Yardır. Bu ev1&fta olup lı • 
tanbula yakın bir yerde kendiai. 
ne ıöKerilecelc iti kabul etmel& 
iltiyenlerin Anka" Y eaqehit 
potta 1mtutu 1050 ye mürac.aal 
emlmıi illn olunur. 2412 

Toptan tamirat ve temizlik 
malzemesi satın ahnacak 

Ankara Elekttik ve Havaıası T. A. Şirketinden : 
Şirketlerimizin bir ıenelik tamirat ve temizlik malzemeleri 

toptan Ntın alınacaktır. 
1 - Bu malzemeler ekseriyetle hırdavat. elektrik, demir ft 

temlslik eıyalarından ibarettir. 

2 - Bunlara ait tamim edilen liıteler tahrir! müracaat muka
bilinde meccanen verilir. 

3 - Talipler ıerek ihtiyacımız bulunan malsemelerin cümle
ıine ve ıerekıe iftipl ettikleri branp allkadar eden kısımlarına 
ayn ayn teklif mektubu verebilirler. 

4 - Bu ite ait teklif mektuplarının en ıeç 24. 7. 1940 tarihli 
çarpmba cUnil aaat 15 de prketler mildUrlfllüne tevdi edllmif 
olmMı tuttır. 2518 
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Gençlerbirliği Spor kulübü . . 
esas nızamnamesı 

Madde 1 - 14. Mart. 1923 tarihinde An
bra'da (Genı;ler Birligl Spor Kulübü) na
au altmda bir ıpor kutubu tesis edilmiştir. 
Birliğin hiç bir yerde şubesi yoktur. 

Madde 2 - Gcnı;lerbirliği spor kulubü
nün iayesi gençleri bedenen kavi ve zinde 
bir vücuda malik kılmak, manen metin ve 
,..uksek bir seciye ile yeti$lırmektir. 

Madde 3 - Birliğin siyasetle hiı; bir a -
likası yoktur. • 

Madde 4 - Birlik mensubu faal lzaya 
(profesyonel) lik, sarhoıluk, kumar yıısak-
tır. 

' BlRLİôİN AZASI 
Madde 5 - Birliğin faal ve fahri namı 

ile iki kısım 11.zaııı vardır. 
Madde 15 - Faal !za birlikte mevcut 

mporun her hangi bir tubesiyle iıtigal eden 
•eya idari ve fenni işlerle iştigal edecek a
ndır. 

Madde 7 - Fahri liza birliğin idari ve 
fenni hususatiyle bilfiil meşgul olmıyanık 
birliğin terakki ve inkişafına ve birlik ıa· 
yerlerinin tahakkuk ve tekemmiılune mad • 
det.en ve manen yardım eden azadır. 
FAAL J..ZA OLABİLMEK İÇİN LAZIM 

GELEN VASIFLAR VE ŞARTLAR 
Madde 8 - Birliğe faal Aza olarak kay

dolunacakların aşağıdaki vasıflar ve şart • 
tarda olmaları lazımdır. 

' 1) Yaıı on sekizden nşagı olmamak. 
2) Hıisnühal C$habından olmak, bir ciıuı.

yctle mahk(lm ve hukuku medcniyeden is -
kat edilmemiıı bulunmak, 

3) Evclce mensup bulunduğu kulüpten 
istifa etmiıı olmak ve bu hususta lazımge • 
len evrak ve \'csaıki ibraz etmek. 

4) Evelcc sporun her hangi bir şubesiy
le iştigal ctmiı olmak ve bunu milcyyit de
Uıl bulunmak. 

5) Halen sporun her hangi bir ~besiyle 
amatör olarak mctgul olmak. 

6) Yaşı ve viicudunun kabiliyeti itiba -
riyle halen ve atiycn sporun her hangi bir 
tubesiyle htigalc elverişli olmak. 

7) Türkiye Cümhudyet.i tebaasından ol
mak. (Tür'kiye'de hakkı ikameti tanmnuı, 
yedinde ikamC't tezkeresi mevcut olan ec -

nebiler de birliğe kayıt ve kabul edilebl -
lir. Ancak bu kabil aza kongrelere, mmta
ka ve Türlti)'C birincilik mlisabab.lannll iı
t.irtk edemezler.) 

KAYIT VE KABUL 
Madde g - Faal ha olara.1c birliğe gir -

mek iruyenlcrin kendileri veya kulübe 
mensup bir 11.za tarafından o zat namına 

tahriTen idare heyetine mUracaat edilecek
tir. Bu suretle kayıt ve kabulil talep 
edilenlerin ismi ve resmi bir hafta mUd -
detle kulübün nan taht.asına asılacaktır. 

Resmi asılan zat hakkında beyanı müta
lea etmek istiyenler olursa tahriren ve 
mazrufcn mi.ıtalcasını riyasete bild1rccek -
tir. Talik müddeti olan bir haftanın hita -
mında idare heyeti o zatın kabul veya ade
mi kabulü hakkında bir karar ittihaz edc
eektir. Kabulüne karar verilen lizaya alel
u.sul bir ten.hhüt varakası verilecek, teah -
tıfit varaki'sı o 6.za tarafından imla ve imza 
edildikten sonra ziri aynca iki ha tarafın
dan imli. ve imza olunnenktır. Kabul edi -
len zat duhuliycsinl, tcahhUdatınm iJlı: tak· 
&itini, altı krta fotofrafiyle kulüp riyaseti· 
ne tevdi ederek hüviyet varakasını ıılacaok· 
tır. Bu suretle kabul muamelesi ikmnl edi
len izanm fotoğrafı muvazzah adresiyle on 
beı gün müddetle kulüp dahiline talik olu
narak aıikada;:ı!arma takdim edilecek ve İs· 
mi kulübün cetveli mahsusuna ve esas def
terine kaydolwıacaktrr. 

Madde 10 - Aziya verilecek olan hüvi
yet vara.kalarma izanm verdiği teahhilt 
kaydedilecek ve kulübün mühürU ile mü -
hıirlenccektir. Teahhudıı.tı olmıyanlann hü
viyet varakalarına aynca ıcrh verilecek -

tir. 
Madde 11 - HUviyet varakaları voril<li

ti tarihten İtlbarcn her iki senedeblr de -
ciıtirilir. Arzu edenler daha evel de değia
tirebilir. 

Madde 12 - Hüviyet vaarkalan iç.in tcs
bit edilen bedel ve ilsakı zanırt olan fo. 
tofrah lza vermekle mükelleftir. 

Madde 13 - İ;:ıbu ıcrait haricinde hiç bir 
suretle faal lza kayıt v~ kabul olunmaz. 

FHARIAZANINSURETlKABULÜ 
, VE TEAHHÜDATI 

Madde 1-4 - Kulübe maddi ve manevi 
muavenet ve müzaharct gösterebilecek ze
vat iduc heyeti kararlyle fahri lza kaydo
lunur. 

Madde 15 - Fahri azanın bir lira kay -
diye ile senevi azami (120) yüz yirmi lira 
te.ahhüt etmesi ıarttır. 

Madde 16 - Kaydiye ile senevi teahhü
datırun nıshnı taksit olarak vermiyen fah· 
rl banın kaydı icra edilmez. 

Madde 17 - Tcahhlidatını tesviye etml -
:yen fahri hanm kaydı terkin edilerek key
fiyet mUnaaip bir surette kendisine bildiri· 
lir. 

AZANIN MALİ TEAHHÜDATI 

Madde 18 - Faal azn duhuliye olarak 50 
elli kuruJ, tchahüdat olarak azamı senede 
600 kuruş vermek mecburiyetindedir. 

Madde 19 - Her ne suretle olu1'5a olsun 
umumiyetle bir azadan alınacak aidat mik
tarı senede 150 yüz elli lirayı geçmez. 

Madde 2 - Mali vaziyeti olmıyan aza I· 
darc heyeti karariyle tcahhıidatından istis
;ııa cdilebili.r. Her 6.za teahhüdatııu bizzat 

{ip vezr.:sinc teslim etmiye ve mukabi
linde bir makbuz alınıya meclıurdur. Mak· 
buz ibraz edilmiycn m!vduat iı;in bir iddia 
dermeyan edilemez ve böyle makbuzsuz 
mevduat ıçin hiı; kimseye bir meşuliyct 
tevcıh edilemez. Makbuzatın kuliıbiin res
mi mühıirü ile mühürlenmiş olması tnrttır. 

Madde 21 - Teahhüdatını idare heyeti
nin tensip ve tayin edeceği müddet zarfın
da vermiyen azanın kaydı idare heyeti ka • 
rariyle tcl'kin olunarak keyfiyet mıntaka 
merli:ezine bildirilir. Ve o azanın ismi mü
nasip ıekilde kuli.ıbUn basına teblig olu -
nur. 

FAAL J..ZA İÇİN MEMNU OLAN 
HUSUSAT 

Madde 22 - Faal lza iç.-in ıvaiıdaki hu
SUS3t memnudur: 

ı - Kulübe aarhoı olarak gelmek, 
2 - Kulüp dahilinde ve haricinde spor • 

culukla sporun ruh ve esasiyle cayri kabili 
~elif ahval n harekitta bulunmak, 

3 - Kulübün şahsiyeti manni:resini mu
hil ahval ve harcklta tasaddi etmek, 

4 - Kumar oynamak, 
5 - Dedikodu yapmak. 
6 - Kulüp mensubini arasında samimiye. 

ti ih111 edecek vu:iyctlcr ihdas etmek, ni
!akcı beyanat ve müteleatta bulunmak. 

7 - Kulüpte parti ve gnıp tctkil ederek 
birliğin vahdet ve samimiyetini ih111e içti· 
sar etmek. 

8 - Kulıip dahilinde siyaal mUnaka~ada 
bulunmak. 

9 - Kulüp binıa ve eşyasına urar ira.s 
etmek. 

10 - Kulübün menfaatine ait olup ta ifa. 
sı kudreti dahilinde olan her hangi bir iJi 
ifadan biliııcbcp imtina etmek. 

11 - Umumi heyet ve idare heyeti mu
karreratiy!e nizamname ahklmma muhale
fet etmek. 

12 - Her hangi bir sebeple olursa olsun 
kulüpten maddi menfaat teminine tevCKül 
etmek. 

13 - Salahiyeti haiz olmadan kulüp na -
mına ötede beride veya her hangi bir ma -
kam nez.dinde mütaleatta bulunmak. 

14, - Kulüp d4'hilinde elfazı mü!ltekrehc 
ııarfetmek ve mülatafatı galiıredc bulun -
mak. 

15 - Kaptanı umuminin ve kısrm irap -
tanlarının tesbit ettiği maç ve egzersizle • 
re itiraz etmelt. 

16 - Bilisebcp maçlara ve egzersizlere 
iştira.k etmemek ve yahut kaptanların ta -
yin ettiği mevkii kabulden iatinkif etmek. 

17 - Kulübe mütcalli:k her hangi bir me
sele veya bir iş is:in ııöz vcrdian halde sö
zünde durmamak. 

18 - Kulübün menfaati umumiyesini 
muhil harckltta bulunmak. 

19 - Birliğin maddi ve manevi varlılı· 
na irası zarar etmek. 

20 - Kulüp aynı umanda bir aite ocağı, 
bir samimiyet birliğidir. Bu itibarla kulüp 
mensubini yekdiğerine karıı bir kardeş sa
mimiyetini izhar etmiye, biribirinin huku
kuna, haysiyet ve ıerefine mütekabilen hür
met etmiye mecbur olmak. 

İDARİ VE FENNİ HEYETLER 
Madde 23 - Kulübün idarl Ye fenni ot -

malı: iizcre iki heyeti vardır. 
Madde 24 - İdare he)"eti bir reiıı, bir i

kinci rciıı, bir umumi kitip, bir muhasip, 
bir vezn-cdar, bir idare miıdürü ve biı- mu
temetten müreldtcp olmak üzere ycd1 n.t -
tan müte~ekkil<lir. 

Madde 25 - Fenni heyet: umumi kaptan
la .kısım kaptanlarından mürekkeptir. 

Madde Z6 - Birliğin terakki Y"e tekl -
mülü ile emri idaresine mütcall\k bilumum 
yazaif idare heyeti~, birlikte tatbik edi -
len bilumum idman ve sporun terakki ve 
inkişafiyle emri idaresine müteallik husu
sat ta fenni heyete aittir. 

Madde 27 - Sporla müştag-il i.dmııncıla
nn lisanslarını almak, bu hususta heyetler
le temas etmek umumi kaptanın vazifesi -
dir. 

Madde 28 - Birinci ve ikinci reis ayn: 
diğer idare heyetleri Azaları toplu intihap 
olunnrak vazifeleri biUhare idare heyetin
ce tesbit Ye tefrik olunur. Umumi kaptan 
idare heyeti tarafından intihap edilir. 

Madde 29 - Her hangi bir sebeple isti
fa eden idare heyetleri yeni idare heyeti -
nin intihabına kadar vazifesine devam et -
mekle mUkelleftir. 
REİSİN VAZİFE VE SALAHİYETİ 
Madde 30 - Reis kulübe müteallik bilu

mum muamelitı tedvir, kulübün idari ve 
fenni hususatta terakki ve tekimülüne ait 
tedabiri ittihaz etmekle mükelleftir. Reis 
kulübün icra kuvetini temsil eder. Reis 
nez.di kanunda kulübün sallhlyeti tammeyi 
haiz mümessili olup kulüp namma mahke
melerde her nevi deaviyi ikameye, mukave
le, ve kontratolar aktine ve mahkemelerde 
bulunmi\ğa salahiyettardır. Reis kulüp ni -
zamnamesine, umumi heyet ve idare heyeti 
mukarreratma, kulübün menfaatine muha· 
lif iördütii ahvalden dolayı icap edenlere 
talimatı Iblme ita eder. Reis muamelatı 
naktiycde muhasebeci ile beraber imza e
der. Makbuzatta vemedarm im7.UI bulun-
ması ıarttır. 

Reisin emri itnsını havi olınıyan hiç bir 
masraf bedeli tediye olunamaz. Kulübün 
resmi mühürü reisin nezdinde bulunur. Mu
lıaberata. müteallik h~r n-cvi evrak ve mu
harrerat lzaya verilen hüviyet varakalan 
ve her nevi ibra mazbataları reis tarafın -
dan imu olunur. Reis idare heyetine riya
set eder. İcabında idare heyetini fevkalade 
içtimna davet eyler. Reis görülecek lüzum 
üzerine fenni heyeti de içtimaa davet ve 
riyaset eder. 

İKİNCİ REİSİN VAZİFESİ 
Reisin gaYbubetinde ona vekllet eder ve 

birinci reisin salahiyetini haiz olur. 
UMUMİ KAT1B1N VAZİFESİ 

Umumi kitibin vazifesi berve9hiitidir. 
Madde 31 - Kulübün ve idare heyetinin 

bilumum kalem ve yazı işlerini ifa ile mü
kelleftir. Umumi heyete ve idare heyetine 
ait evrakı c:emi ve ihza: eder. Kulübün bil
cümle muharrcratını sıra numarasiyle kop. 
ya defterine geçirir. Evrakı varide ve ıadl
rcyi keza sıra numarasiyle dosyalarında 

hıfzeder. 
Madde 32 - Birlik idare heyetinin tuta-

cağı defterler ıunJardır: 
A) Aza defteri, 
8) Karar defteri, 
C) Gelen ve giden evrak defteri, 
D) Varidat ve sarfiyat defteri, 
E) Plfi.ns:o ve lıaesabı kati defteri, 
F) Faal iza~ mahsus sicil defteri, 
Bu defterleri tutmak vazifesi idare he

yetine ait olup heyet basından kimler ta
rafından tutulacağı idare heyeti kararlyle 
tesbi t olunur, 

MUHASEBECİNİN VAZİFESİ 
Madde 33 - Muhasebecinin vnifesi ber

veçhlitidir. 
ı - Muamelatı naktiyeye tealluk edcrı 

bilumum kuyudat ve defatiri esasiyeyi imli 
ve tanzim etmek. 

2 - Azlnın teahhüdatma ait defteri tut-

mak, 
S - Ad. teabhüdatmm muntazaman tah

sil ve cibayetini temin eylemek. 
4 - Sarfiyata mahsus tediye varabl& -

rmı imll etmek (itbıı tecU-· - ... ı., .... mtt. 

ULUS 

hucbeel taı-afmdan imli edilerek muame -
lltı tudlkiyesi ikmal edildikten sonra vez
nedara tevdi edilecektir.) 

5 - Tediye varakalarmm dip koıranlan
m hüsnü muhafaza etmek. 

6 - Mutemet merun olduğu ve yahut 
fazla meşll.'Ul bulunduğu zam&n vazifesine 
yardım etmek. 

7 - Muhasebeci muhasebeye ait muame
Ulttan heyete ve reise karıı mesuldür. 

VEZNEDARIN VAZİFESİ 

muhterem birer ıııhsiyet olarak tanrr. 
MÜRAKABE HEYETİ 

Madde 56 - l<lare heyetlerince yapılan 
sarfiyat ve varldau mlirakabe etmek ve 
senelik kongreler müdellel bir rapor ver -
mek üzere üç kişilik bir mürakabe heyeti 
v&rdır. Mürakabe heyeti kulübUn hesap 
defterlerini her zaman tetkik edebilmek 
ııalihiyetini haizdir. Şu kadar ki muameJS .• 
ta müd3.h0.le edemez. 

Madde 57 - Müra.kabe heyetl kongreler 
Madde 43 - Veznedar nukudun muhafa- tarafından intihap edilir. 

zuma ve talimatnameye tevfikan aarhna SARFİYAT 
memurrlur. Vukubulacak tahsilat ve tevdiat Madde 58 - Bilumum &arfiyat idare he-
için muhasebeci ile mü:ttereken imza erle - yeti Jrarariyle yapılır. Sarfiyat iı;in eshabı 
ceği müselsel numaralı matbu bir makbuz matlupt&n evrakı mtisbite almak şarttır. 

kesmesi şarttır. Bilumum tediyatı idare he- Ahvali mÜ5tacclede reisin emri itasiylc rnu
yctinin kararı ve reisin emri itasını muh • tcmet yirmi beş liraya kadar mübayaat ve 
tevi müselsel numaralı matbu tediye vara· sarfiyat yapabilir. 
katarının tevdii mukabilinde veznece tcs - Madde 59 - Her nevi mübaya.at ve sar· 
viye olunur: Veznedar bu tediye varakala- fiyatın tediye varakasının imlası ile idare 
rını eshabı matluptan alacası ıenCdat ve heyetinin ltararına iktiran etmesi ve evra
VC!laika nıpten sıra numarasiylc dosyasın • kı müsbiteye raptedilmesi earttır. 
da hıfzetmiyc mecburdur. Madde 60 - Evrakı müsbite alınması 

Senet alınması mümkün olmıyan husu - mümkün olmıyan mübayo.at ve sarfiyatın 
ııııtta mutemedin tediye varakası ziri.nıdeki evrııkı müsbite&i mutemet tarafından veri
imzası evrakı müsbite makamına kaim olur. lir ve bu evrakı müsbite esbabı matlup ta-

Madde 35 - Veznedarın nezdinde bulun- rafından verilmesi lazımgelen evrakı müs
durıblleceği mebaliğin haddi azamisi idare bite yerine kaim olur. 
heyetince tesbit edilir. Bu miktarı teca - BÜTÇE VE MESAİ PROBRAMI 
vüz eden meblağ rclslc müştereken banka - Madde 61 - İdare heyetleri intihaplıırı-
ya tevdi olunur. nı müteakip ıpor ve idari faaliyetlerine ait 
Veznedarın tutacağı kuyut bcrveçhiati • senelik bir mesai programı ile varidat ve 

dir. sarfiyat muhamminelerini gösterir bir büt-
1 - Hllı:siz, silintisiz bir kasa defteri çe tanzim ederler. Zaruret göriılmedikçe 

(işbu defterin bir tarafına mııkbuzat diğer bu program ve bu bütçe tadil edilemez. 
tarafına metfuat tediye ve makbuz varakd- Spor programının tamamii tatbiki umumi 
la.rının müııclıel numaralariyle ıeı;irilecck· kaptanın bütçenin tatbiki ise veznedar ve 
tir.) muhasibin cümlei vazaifindendir. 

2 - Tediye varakalarına merbut bulu. BİRLİÔİN VARİDAT MENBALARI 
nan ıı4'rfiyat evrakı müsbitesi dosyası. Madde 62 - Birliğin varidatı berveı;hi-

3 - Banka hesabı cari defteri, atidir. 
İDARE MÜDÜRÜ 1 - Aza.dan alınacak duhuliye ve senevi 

Madde 3'> - Kulübe ait bilumum demir
baş eşyanın spor levıı.zımmın hüıınü muha
fazası idare müdürUnUn vazifesidir. 

Madde 37 - Ku!Upte mevcut olan ve mü· 
bayaa edilen e~yanm demirbaş defterini tut
mak ve tanzim etmek idare müdürünün va
zifesidir. 

Madde 38 - Kulüp binasının intizamına, 
t~zyinatma, kulüp dahilindeki eoyanm hüs
nü tertip ve tanzimine idare müdürü me -
murdur. 

Madde 39 - Kırılan ve tamire muhtaç 
olan eşyadan mütemedi haberdar etmek ida. 
re müdürüne aittir. 

Madde 40 - Kulüp namına verilecek 
müsamere ve ziyafetlerin ihzan idare mü
dilrünün vazifesidir. 

Madde 41 - İdare müdürü kulüp odacı
sını daimt nezareti altında bulunduracak 
ve kulüp binn~···· · nezafet ve intizarnma 
ve kullanılan e&Yn .n sırılmamasına ve bu 
hususta ırrnr.1eTcn ı:eJbirleri ittihaz ile i
cap edenleri lnzıbata memurdur. 

Madde 42 - İdare müdürü demlrbae eş
ya meyanında gayri kabili istimal olup ta 
imhaııı icap edenlerin bir listesini çıkarıp 
bir tezkere ile riyasete verecektir. Riya -
ıet cayri kabili istimal &ördüğü eşya liste
ıini idare müdürünün tezkeresiyle idare he
yetine tevdi edecek ve imha karan iıtih
sallndcn sonra dernlrbat defterine kararm 
tarih ve numarasiyle ı;erh verilecektir. 

Madde 43 - İdare müdürü azaya verece. 
ği spor leva:z:mıı için bir imza veya mak -
bu:r; alacak, ve.rdiii eşya için muayyen bir 
miiddet te&blt ederek makbuz veya imza 
varakaıımda. bunu tasrih edecektir. Her 1-
za idare müdürü tarafından kendisine tev
di edilen eşyayı müddeti hitammda tcelim 
ırtmiye mecburdur. 

Ma.dıde 44 - Kulübe alt olan eşya muay· 
yen olan oyun veya teabit edilen zamanın 
haricinde hiç bir lza nezdinde kalam.az. 
Kulüp ~yasını billsebep nezdinde bırakan 
ba muııhaze ve muul tutulur. lcabmda eı
ya bedeli tazmin ettirilir. 

Madde 4-5 - İdare müdürü temizlenmeıi 
icap eden ve muhtacı tamir buluru:uı etYBYI 
kulüp mutemedine tevdi edecektir. 

MUTEMEDİN VAZİFESİ 
Madde 46 - Kulüp mutemedi, kulüp na

mına vukubulacak her nevi mlibayaatı ifa 
etmek, lzanm teahhlidatını tahsil huıua.un
da muhasebeciye muavenet eylemek, kulü
be ait ~yayı tamir ettirmek; bilumum spor 
levazanmı yıkatmak mutemedin vazifesi • 
dir. 

Madde 47 - Mutemet mübayaatı reisin 
vereceği Kllhiyet ve müsaadeye tevfikan 
ifa eyler. 
UMUMİ KAPTANIN VAZİFESİ 

Madde 4-8 - Umumt kaptan, kulüpte mev
c:ut bilumum spor faaliyet ve harckltmm 
umumi nazımıdır. 

Madde 49 - Umumi kaptan; lzayı faale
nin ıpor ha.yatında yükıelmeııini temine, 
birliğin spor hayatının terakki ve inkişafı
na müteallik bilumum tedabiri ittihaza me
murdur. 1.dm.anc:mın terfi hakkı umumi 
kaptana aittir. Umumi ve hususi maç ve 
eir.eraizlcri kabul ve ifa etmek umumi 
kaptanın vazifesidir. Kısım kaptanlarını 

heyeti idarenin tensibiyle umumi ki\ptan in
tihap eder. 

Madde 50 - Birlikte tatbik edilen her 
spor ıubesi için bir kısım kaptanı intihap 
olunur. 

REİSi HAMİ, REİSt FAHRİ, 
REiSİ UMUMİ 

Madde 51 - Hamt reis, Gençlerbirliği 

spor kulübü teşkllitı umumiyesini hima • 
yel lliyesine alan zattır. Hami üç senede 
bir umumi kongrenin ekseriyeti aülüsan 
lrasiyle intihap olunur. 

Madde 52 - Reisi fahri; birliği riyaseti 
fahriyesindc bulunduran zattır. Birliğin 
reisi fahriliiini kabul eden zat birliğe kar
tı maddi ve manevi müzaharet ibrazını, ri
yaseti fahriyeyi kabul etmekle kendisine 
vicdani bir vazife a<!dctmiıtir. 

Madde 53 - Reisi fahri iki senede bir 
olmak Uzere kongrenin ekseriyeti ııülüsanı 
lraııiyle intihap olunur. 

Madde S-4 - Reisi umumi, kabulün te
rakki ve inkiıafma muavenet ve mtizaha· 
ret etmek, liz .ım gelen mesaiyi ibraz eyle
mekle mükelleftir. Reisi umumi icabında 
idare heyetine riyaset etmek üzere divet 
olunur. Reisi umumt her ııene umumi kon
grenin ekseriyeti sülüsan Arasiyle intihap 
olunur. 

Medde 55 - BUtUn birlik mensubtnl ha
mt. fahrl . ve umum! reislerini yüksek ve 

<teahhüdat, 
2 - Müsamere, balo, piyaniO ve emsali 

teşebbüsat hasılası, 

3 - Resmi müessesat tarafından vaki o-
lacak tcberruat ve muavenetler. 

-4 - Mücsstfiatı hususiyet ve e$has tara
fmdan vaki olacak teberruat ve muavenet· 
ler, 

5 - Saha hasılatından elde edilecek me -
nafi 

6 - Neşriyattan vaki olacak varidat, 
UMUMİ HEYET 

Madde 63 - Birlik umumi heyeti seno
dc bir defa ve temmuz ayı zarfında topla -
nır. 

UMUMi HEYETE İŞTİRAK 
Madde 64 - Azanın umumi heyete i§ti· 

rak edebilmesi için bilumum teııhhüdatını 
vermi:ı olması ıarttrr. Umumi heyetlere 
(adi ve fevbllde) tekarldüm eden mü.d -
dete ait malt teııhhüdatını tamamen verme
miş olan banın umumi heyetlere iştirnk et
mesi caiz olmadığı cibi bu clbi banın ida
re heyetlerinde ve buna mümasil vazi
felere intihabı da caiz değildir. 

Madde 65 - Umumi heyetlere duhul için 
kulüp huvlyct vamkuının gösterilmesi mec 
buridir. Htiviyct varakası gösteremiycn i -
za umumi heyete iştirlk edemez. 

Matlde 66 - Umumi heyette nisabı ek
seriyet iıtirll: hıık1unı haiz olan faal ha
nın nısfından bir fazlaslyle tahak'kuk eder. 
Umumi heyet ancak bu nisap ile küşat edi
lebilir. 

Madde 67 - İlk is:timada nisabı ekseri -
yet hasıl olmazsa içtima asgari bir hafta 
müddetle talik olunara.k keyfiyet cazetc -
!erle illn edilir, İkinci içtimada nisabı ek
ııerlyet aranmryarak kongrede ıisbatı vü -
cut edeın lza ile kilıat edilir. Her türlli mu
karrerat ittihaz olunur ve intihabat icra e
dilir. 

UMUMİ HEYET 
Madde 68 - Umumi heyet idare heyeti 

reisi tarafmdan kü&at edildikten sonra bir 
reis ve iki kltipten mürekkep olmak üze
re kongııe divan riyaseti intihap edilir. 

Umumi heyetin va.ıilesi atideki mevattır: 
l - Umumi heyet divan rlyaacUnin in

tihabı. 

2 - Geçen sene muaınelt\tına dair he· 
yeti idare raporunun tel.kiki. 

3 - Geçen sene hesap lglerine dair he
yeti idare hesap raporunun teUdkl. 

4 - İdare heyeti tı:ı:.tuıı ile Şam!, Fahri 
ve umumt reislerin intihabı. 

IS - llu:ı:na.ınedekl mevadın mUzakeresl. 
Madde G9 - Senelik umumi kongre her 

hangi bir sebeple muayyen zamruıda içti· 
ma edemez ve yahut kongre lçtlmııı her 
hıı.ngi bir sebeple teehhllre u,!trıyarak idare 
heyeti intihap edilemezse mevcut ve mUd· 
delini ikmal etmiş olan idare heyeti yen! 
heyetin intihabına kadar vazifesine ayııl 
sclllhlyetıe devam eder. 
Şu kadar var ki kongrelerin teehhUrU bir 

kongre devresini tecavüz edemez. 
Fevkaltlde umumi heyet toplantısı 
Madde 70 - Ahvali mtihlmnıe ve fcvkal· 

Meye binaen idare heyeti knrariyle fevkal
tıde kongre aktedlleblleceği gibi tızAnın 
beşte birinin talebiyle de umuml heyet 
toplanır. 

Madde 71 - Fevkaltıde kongrelerde yal
nız daveti lcabeden mesele mllzakrre edl· 
Ur. Ancak mevcut htının yirmide Mri ta
ra!ından mUzakeresi iıtenllen maddeler 
ruznameye konur. 

Madde 72 - Kararlar mevcut tızAnın ek· 
ıeriyetlylc verilir her a.zn.nın bir reyi var
dır. 

İNTİHABAT 
Madde 73 - BilQnıum intihabat reyi ha

fi ile icra edilir. Mahl\Za reyi hnfl ile ya
pılması Jfl:r.ım gelen intihabat kongrelerin 
vercceA'I ekseriyeti slllllsan ara kararı ile 
aleni ve i§arl reyle yapılablllr. Kongre 
divanı rlyn.sctintn reyi lşıırl ile intihabı ca
izdir. 

.Mndde 74 - Reis, ekseriyeti slilUsnn arn 
ne diğer idare heyeti tızAsı ekseriyeti ınut
latl\ ile intihap olunur. İdare heyeti l\.zt\.lı
t"tının mntcber olması için mevcut i\z:l rey
lerinin dörtte birinin tahakkuk etmesi 11\
zımrlır. 

iS1'İ1''A, İNHİLAL, .ME:ZUNIYBT 
Madde 7/i - İdare lıeyeU tızfunnd::ı.n hl· 

rlsl istifa eder veya her hangi bit· seb<"ple 
lnflkl\k edecek olursa yeıine yedek tızfıdan 
en çok rey alan A'eçcr. Ahvali zarurlyeye 
binaen Uç ayı geçmemek ti~f're idare lıcyetl 
fl1.Asınn mezuniyet verilebilir. Bu suretle 
mezun Azllnın vazifesi nizamname mucibln 
ce idare heyetlno mensup arkaclaşlan ve ya 
hut idare heyetinin karRrtyle yedek l\zA 
tarafından ıra. edilir. Vekfllctcn ifası :r.aru· 
rt olan vazife vazife! asliye hllkmUndedlr 
ve onun ahkAmına tevfikan rUyet olunur. 

:Madde 76 - İdare heyetinin nısfından 
bir far.lası istifa ederse heyeti idare lnhl· 
lfll etmiş addolunur. Bu suretle yeniden 
lnt!hıtp yapılır. 
AZANIN .MtlTALEA VE TEKLİFLERİ 

l\ladde 77 - Her a.za. kuJUbUn terakki 
ve hık.lıe.fına nizam ve intizamına, kulUbe 
müteallik bildmum huausata alt mütalcat, 
tenkldat ve tekllfatını tahriren ve mazru-

Temizlik malzemesi alınacak 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 

3250 50 Damacana Tuzruhu takribi ve safi kilosu 
500 Kilo Beyaz taranmış üstüpü 
800 Kilo Arap sabunu 
100 Adet İyi cins hasır süpilrgc 
50 Kilo Soda 
10 Kilo Kaol 250 şer gramlık kutularda ti! 
Yukarıda yazılı temizlik malzemesine ihtiyaç vardır. Taliple ir 

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

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
Sekiz senevi taksitle ve açık artırma ile 9. 7. 940 salı günii si 

lacak emlak 

Esas No. Mevkii ve nevi 
258 ~llsakı Mllll Mab. Aralık Sok. (Gözgü Sok) Kadastronun 

l iO ada 3 parselinde 150 M2. arsa ( Uzerinde Hacı Babanın 
fuzulen yaptırchğı 5 No.lu ev ve bahçesi vardır) sooo.-

481 Yenlhayat :&ıah. kadastronun 801 ada l parselinde kayıUı 
3070 M.2. arsa (3,5,7,10 • 13 No.lu evlerin arnsındadır) i95.-

488 Yenihayat Mnh. kndnstronun 802 ada 1 parselinde kayıtlı 
12630,50 :M2. arsa (210, 211 Taj No.lu evlerin arkasındadır) 2526.-

493 Yenlhayat Mah. kadnstronun 803 ada l pnrııelinde kayıtlı 
3355 :M2. ars:ı. (207·208 No.lu evlerin nrkıwnda.dır) 671.-

726 Yenihayat Mah. kadastronun 823 ada 1 parselinde • kayıtlı 
1165 M2. arsa <Yen!hayat ilk mektebinin arkn.sındn ve 17 
taj No.lu evin yanındadır) ' 2330.-

773 Doğanbey Mah. Mescit Sok. kadastronun 162 ada 8 parse
linde kayıtlı 181 M2. arsa (EmlAk Bankası arkasında, Sııfa 
oteli hizasındadır) 3620.-

Sekiz senevi taksitle ve açık artırma ile 12. 7. 940 cuma giitlıı 
blacak emlak : 

842 Çankın kapıeı, Sarıkı§la yolu Uzcrtnde kadastronun 1602 
ada 11 parselinde kayıtlı 480 M2. arım (bu arsa Fernh kah· 
vesl arkasında ve turuncu H.UsnUnUn işgalindedir) 1440.-

845 Atıfbey Mah. kadastronun 1848 ada 2 parsellnde kayıtlı 832 
M2. arsa (bu arsa B. İzzet Ulyinin evinin altındaki derenin 
kıı.rvı sahilindedir) 832.-

87S Yenihayat Mııh. kadastronun 828 ada 1 parselinde kayıtlı 
1 64,50 M2. arsa (32 ve 32·1 taj No.111 evlerin arknsındndır) 1865.-

962 Misakı Milli Mıı.h. Bolu palas nrluuıında, kadastronun 168 
ad:ı 26 pnrsellnde kayıtlı 134 M2. arsa 2010.-

975 Cebecinin topraklık civarında. kadastronun 1025 nda 1 
parselinde kayıtlı arsanın 665 hissede 265 hissesi (tı:unıımı 
665 1>12. olup 400 hlaesl hususı rnuha.sebt'ye altlir) 530.-

1126 Etllk 8.§ağı eğlence rncvkllnde, kadastronun 1751 adıı. 3 par-
selinde kayıtlı 22181 J.12. tarla (polis Ömcrin bağının yn- ıt 
ııındadır) 5545.-

1145 Etlik yukarı incirlik mcvkllnde kadMtronun 1796 adn 8 
pars'ellnde kayıtlı 2752 M2. bat (üze rlndo Mltat Sarı Yö· _ l 

rUk'tin fuzuli evi vardır) 835. lllt 
l - Yukarıda mevkileri ve mcsııhaları yazılı em!Ak, bedeli sekiz sene 

ödenmek Uzere açık artırma ile satılıktır. ıerfPI 
2 - Artırmaya lştırllk eıJecekler içinde nıUhUr kullananların mnııUr ~ 

den tasdik ettirmeleri ve mUzayede ııırnsında vcrllen bedel mukadder ~ ı 
tlğt takdirde, taliplerin depozltolıırını nlsbet dairesinde tezyit eyleme~ 

3 - İhrıle, yukarıda gösterildiği Uzere, birinci kısım için 9. 7. l!J40~st' 
on dörtte, ikinci kısım için 12. 7. 1940 cuma gtinU saat on dörtte c 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gUn depozito akçesi. hüviyet 
iki vesika fotoğrafı ile Emltlk servisine müracaatları. (3218) 

fen riyasete blldlrir. Reis meselenin ehe· 
mlyet ve mahiyetine göre keyfiyeti ya biz
zat halleder ve yahut hC'yetl idareye tev
di eyler. Bu suretle tekllfatta bulunan A.· 
ztıya reis ıızaml on beg gün zarfında neti· 
ceyi bildirmek mecburiyetindedir. Tahriri 
nınlılyette olmıyan her nevl mUtaleat ve 
tekllfat nazan itlbare alınmaz. 

MtlZAKEHE VE KAHARLAR 
Madde 78 - Heyeti idare nısfından bir 

fazluslyle icrayı müzakere ve ltlhazı ka
rar eder. İdare heyeti içtlmaında nıeap ha
sıl olabilmek için idare heyeti dzlisının 
nısfından fazlasının mevcut olmuı lflzım
dır. Bu suretle hasıl olan nısapla idare he· 
yetı içtima ederek ekseriyetle mukarrerat 
ittihaz eder. Ruzname! müzakerat lçtlma
ındnıı evet reis tara!ında.n tanzim olur. 
Heyeti idare ll1.Aın ruzname ile alrıkası ol· 
mıyan tekliflerini talirlı1 olarak içtimadan 
cvel veya içtima esnasında reise verecek· 
tir. 

Madde 79 - Bllt'lnıum mUkarrerat ek
seriyeti Artı He ittihaz olunur. Tesavll Ari\ 
vukunda reisin tara!ı ekseriyeti ihraz eder. 

Madde 80 - İdare heyeti nizamnamede 
muearrah olmıyan mevat hakkında mUna
sip görd!lğii tarzda ittihazı kararda ser· 
besttir. 

İÇTİMALAR 
Madde 81 - İdare heyeti onbcı gllndc 

bir içtima etmek mecburiyetindedir. Yev
nıl vo saati içtima heyeti idnrece kararla§· 
tınhr. Bu suretle içtima gün ve ııaatl ta
karrür etllklcn sonra heyeti idare A.zA.sı
nın vakti muayycnlnde lsbatı vUcut etme· 
ııi ıınrltır. İçtima için aynca mıı!Qmat ve
rilnıez. Reis muayyen içtlmaların hıı.rl· 
clııdc heyeti idareyi fevkall\de olarak içti
maa tlııvet edebilir. 

:Madde 82 - tlç tçtıme.cla blltunnzcrct 
lsbatı vücut etmiyen A.7A mUstnfi addedilir. 
İçtlmaa gelmlyen t\zA lc:tımadan e..,·el ma
zeretini reise bildirmek mecburtyetlnde
dlr. ~iazeretlnl bildlrmiyen 11.zfının b!IAha
ra ecrdcdcceğl itiraz mesmu olmaz. 

YlWEK AZA 
Madde 83 - Heyeti idareden mnacla ay

rıca bel} kişiden mllrekkep yedek n.za. kon
grece intihap olunur. Heyeti idarede inlıl· 
un vukubuldukça yedek t\zAdan en çok rey 
alanlar heyeti idare A.zfllığına geçerler. Ye
dek &.za. mUsavl rey almışlarsa lı;:lerlndcn 
birisi kura ne tefrik ed!llr. 

HEYETİ İDARE MÜDDETİ 
Maddo 84 - Heyeti idare bir sene ınUd· 

delle lfayı vazife eder. Azayı sıll>ıkanın 
yeniden intihabı calzdlr. 

MF.VADDI CEZAİYE 
Madde 85 - Nizamnamede musaıTııh 

mcvat ve ahki\ma muhalif ahval ve hare
kAtta.n dolayı kulllp tıztuıına tatbik edile· 
cek cezalar bcrveçhl atldlr: 

1 - İhlar 
2 - Bir liradan beş liraya kadar cezayı 

nakdi. 
3 - Muvakkat veya mUebbet boykot 

(muvakkat bqykot müddeti onbeo gUnden 
bir seneye kudıırdır.) 

4 - Terkini kayıt. 
Mnılde 86 - İgbu cezalar cezayı mUstel· 

zem olan ruıvale nazarım idare heyeti ka
rarlyle verilir. 

Madde 87 - Terkini kayıttan maada ce
zalar ekseriyeti mutlaka ile terkini kayıt 
cer.ası ise ekseriyeti sillUsa.nı 11.rA ile hUk· 
molunur. 

ı.tadde 88 - Hakkında boykot cezası 
verilen 11.zA (boykot mUddetlnee) müaaba
kalnra, idlU'e heyetlerine, kongrelere lı1ti· 
rtık edcmiycceğl gibi bu gibi lgler için do 
intihap edilemez. 
VAZİFEDEN İMTİNA VE İSTİNKAF 

Mııdde 89 - Gerek idare heyeti ClzAsın
dan ve ı;erek diğer kulilp menrrublnlndcn 
her hangi bir zata her ne suretle olursa 
olsun tevdi edilen vazifenin ifasında göste· 
rllen lake.ydl ve teseyytipten dolayı o zata 
riyaset tarııfında.n şifahi ve tahrlrt 1hta· 
rat ifa olunur. Reis tarafından vaki olan 
ihtar müsmir olmaua keyfiyet esbabı mu
cibcslyle tahriren idare heyetine hlldlrlllr. 
İdare heyeti meseleyi tetkik eder. Uhde
sindeki vazifeyi ita etmlyen ve denıhte 
ettiği vazifede lakaydl ve terahisi görli
len AzAyı müstafi addeder. Bu suretle mUI!· 
tati addedilen üA idare heyeti Utısından 
ise yerine yedek hadan en çok rey alan 
geçer. 

MtlESSİSLER 
Madde !JO - Birliğin mUess'sl 

lan ı:ıunlardır: 
Fazıl Erim, Haydıır Erlfll•:ıJ 

Mazlum, Veli Orhan, LUt!i. S,J 
Nuri Erim, Mazhnr Atacanlı. ıo 
Namık Knt, Nusret sagnnakkc~ 
Ali Faik, Gafip Adntepe, 
Kurt, Ali. il' 

Fanl ve fahri lh:adan kulUbe 
ve inkişafı hususunda fcvl:.sl~dı 
gl:lrUlen zevat mevcut ve iS!fı~ 
edilen mUesslslerln nısfı tar ııt 
bulacak teltlifi üzerine umu~ V 
receğl ekseriyeti sUlUsan tu" 
müessis namım alır. 

Madde 91 - Müessis Azanı0 v• 
dan fazla. hiç bir hakkı yoktur· 
da vald olacak hak ve lddlıı.lart' 
maz.. tJO> 

Madde tı2 - Aa~nrl üç aY f,şljf 
siyle tecziye edilen ve bu ec ,of<' 
heyetin tnsdiklrlo ilüıran cd~ 
dan doğnıya umumi heyet diJC~ 
derece bir C('Ul ne tecziye c .;t 
tan istifa eden, ttuıhhüdatını 1ıı 
dolayı kaydı terkin edllrn ~:P' 
llk hakkı kendiliğinden kato 
gibi tıza mUesslsllktcn çıkaı"·Jlı 

BİltLİGİN FES e L 
Madde D3 - Birliğin feshlll ıı 

umumi heyet llzalarının en :fı,,rJ 
le kanır vernır. KulUbun i p 
malları devlete intikal cde!;ııtıi 

MEVADDI MtlTEFr, ~ıı. 
Mnddcı U'1 - lttifn.k, ınıııt 11-oıl~ 

rlne intlhnp edilecek muraJıbıJ 
yet ve nılıcssesııtı saire lçtll11 Jtl~ 
lcro gönderilecek heyet ,.c ııJs' 
intihabı ldnrc heyeti tarafı ıı; 
Ahvali mUstacelcde işbu nıtı~ ti 
blz:ı:nt intihap etmek sel~hlYııır 

Madde D5 - Birliğin hlÇ t.I~ 
kulllplenn mUsabııkruıına l!I 08 I' 

Madde !J6 - Birlik ııcr sr t>Cı 
arıısında sporun muhtelif şu,c" 
cllllt mUsabaknlıı.nw yapnr cd' 
bnlmlarda blrlncıllği ihr~ 
at madalyalar verir. ı\!l 

Madde D7 - HnsbellcaPtiil1 > 
flkAk eden kulUp h!ı.sı git j)ll 
bir kulllbcı intisap ed ın .t6ct e .• < 
fikt\.k edip de bll!ıhanı ıı.v ıtl cll"' 
teraldın aidatım vermek 
diri er. bir 

Madde DS - Birliğin ı ıd 
olacaktır. KUtUphaneuln e:fı11c1 
bl umumlnln clımlci veza il ~~ 

Madde 99 - Hlrllt"c Af'ıııııır 
sekiz y~ını bitirmiş bU ..,ı 
dır. ul' ' 

Madde 100 - Birliğe TP 1,ıııt J 
dil';! r.ıı.ınnıı birlikten ç11<a i t1! 

Madde 101 - Birlikten ıı ' 
aldııtı mUtcraklmesinl ve ııet 
sını veımediltçe kendisine 
mar.bııtıısı verı lem ez. 15tlf~.p 

Madde 102 - Blrllktr~ır ııY 
dı terkin olunan Aza hiç eti 
iddia edemez. ııl 

Madde 103 - Blrllti 
kırmızı ıılynhtır. ~ 

Madde 101 - Heyeti ~~ rııt1' 
ya ücretsiz yUzde mlln~trııeıı 
kl\tlp, odacı istihdam <'ıd 
haizdir. Kt\.tipllklc taJı 1 

uhdesine tevdi oluı al ıtl[ı~ 
Madde 105 - l{ult b 

olan 14 mart gilnil lnıl ıp•ll' 
bayramıdır. Bu glln rniln 
temlan teslt edilir. ıJl ~ 

:Madde 106 - J{ulUbC 
1 

ııJll 
mlrb!I.§ e~yn, kitap vp ıı.wt " 
retlyle verilmesi ve lnıl k8d 
rılmnsı memnudur. Al tı 
mUsııade veremez. ıınsn roP 
den ayakkabı, forınıı. c;~ 1 
zemeııi idnrc heyeti ktıT 
den tar:r.da vcrllebllir. 1~ ,. 

Madde 107 - KııHIP ııl r 
defter, kuyudat ''C do!'IY 
ne çıkanlanıaz. ıııfl1~ 

Madde 108 - 1şbu 11~ r 
edilmemiş olan 3512 nd ıılfl 
kanunu ve kanunu ınc ur· to' 
alt a.hkt\..mı tatblk oıun ~ " 
İ3bu nizamname ;ıs 

1 
Jle>'e 

hinde fevkall\de urrıunı 
kabul edllınlııtır. 



I ~ÜDAF AA VEKALETi 
ç,dırı k 1 ve sedyelik bez 
- 1' alınacak 

'l:.f/er · s 1 atrn Alma Komisyonun. 

llırtres· 
Oftıı nıaı:ne tahmin edilen fiyatı 114 

ıı illet ruu Çadırlık bez evsafında 
te1ı:1ı;~_5edyelik bez satın alınaca

t b rlık Jn 1710 litalık ilk teminat
~, ltınte teklif mektuplarını kapalı 

llt 'rııb' Yapılacak olan 11-temmuz 
saat e gunıı saat 11 den bchema -

'"eli k atına k ne adar Ankara'da M. M. 
0

• na vermeleri. (3001) 
13025 

P·· 
it. "~1c'.latna alınacak 

alet· s 1 atın Alma Komisyonun-

latıınına tah . d·1 f ' 'k ' 0ıı b' mın e ı en ıyatı ı ı 

rıı~- 111 takım pijama 10-temmuz
~ iu .. 

lat111 1 
ııu saat 1 l de kapalı zarf u-

il( teı:.rnacağından isteklilerin 1500 
r..._ Lnatları ile birlikte teklif 
. .. il elı: · ı 

'"·· ıı tnıe saatinden behema -~heli 
lJıııa l{ ile kadar Ankara'da M. M. 

0
• na vermeleri. (3002) 

8- 130Z6 

-· 1',~niye alınacak 
eti Satın Alma Komisyonun-

5.000 
~ • ~et battaniye pazarlıkla satın 

ti t ~haınmen bedeli 47.500 lira 
iı29~t mikdarı 7125 liradır. 

._ ~lıtı cumartesi giinü aaat 10 
l~rı •lrııa komisyonunda yapıla -

ı.. OfJtd1artnaıne evsaf ve nümunesi 
"'llıi.ı,. en tonra 238 kuruş mukabi -

tlbı Ondan alınabilir. İsteklilerin 
eti "e saatte kati teminat ve lı:a

>'le komisyonda bulun.malan. 

~ 13044 
~Irk . 

-· ır elbıselik alınacak . 'l•ıeu <" · ~atın Alma Komisyo-

llıeır • 

1 
tilı tsıne tahmin edilen fiyatı 

So.OOO~tuz uç kuruı yetmiı aantim 
lıtı l'uz elli bin metre :ru:lrk 

· liıtı ~larlıkla münakaşaya kon • 
dır~1 211·6-940 cumartesi tünü 
~ >'ii illi teminatı (22.555) yirmi 

(l~ elli beş lira.dır. Evsaf ve ... :s) on lira bet kuruı mu -
'lııı_1>'1: V. satm alma komisyo -
~ teı 1 ır. İsteklilerin kanunun em

...... ,,_ ..... ,, Crle 'h 
(a11 

1 ale saatinde Ko. na 
- !I) 13139 

~~ diı malzemesi 
lf 11,

111 
alınacak 

: 'fi Satın Almı Komi:syo-

t~~iıı edilen fiyatı 3200 lira o-
'lıreıl)J ıt nam ve hesabına açrk ek -

d' e Batın alınacağı illn edilen 
• ~ı~lzemeslne eksiltme gUnü 
~ ~it .. dan eksiltmesi 2 - tem -
· '-tııı liinü aaat 11 de Ankara'da 

23Q •lrna Ko, da yapılacağından 
'- ltzıı~ir~lık ille teminatlan il~ 

. (ll ilin ve saatinde Ko. da 
~ 40) 13144 

-· "••4' 1~ bez alınacak 
' 'fı Satın Alma Komisyo-

-..._ ,e,· 
ı..'~ bir ı..ı_ne tahmin edilen fiyatı 
~t .-;lll'Uı olan (130.000) yil% o • 

1 ::'lllııı larlık bez pazarlıkla müna-
'1 "-t ~r. İhalesi 3-7-940 ~arşam
~ /O dadır. Kati teminatı 

ı, 1 140 °kaan bet liradır. Evsaf ve 
~--\tıı >"iiı kırk kuruı mukabilinde 
~ ~atına Ko, nundan alınabilir. 
'ltı.ınun emrettisi belgelerle 

0
• na relmeleri. (3141) 

~ 13145 

lf. "••4ı=· 'bez alınacak 
1 Sı.tın Alma Komisyo-

llıttreı· 
bir ~e tahtnın edilen fiyatı 

~ '•~tltıı rııı olan 400.000 dört yüz 
lt~t\r l bez paazrlrkla münaka -

'r: k halt11i 2-7-940 sah rünü 
>'lit l.i att teminatı (10.900) on 

~>'lit )i ra~ır. Evıaf ve ıartnameei 
llıııa ~1 kuruş mukabilinde M. 

'~.~l\lln °nıisyonundan alınabilir. 
-~ l<.o uıı emrettiği belrelerle 

. na relmeleri. (3142) 
~ .. _ 13146 

~ -~ .. ı11c 1.. 
"'l'• 0 ez alıncak 

'"'et• 1 Satın Alma Komisyo
llı 

rıı. ttrea· 
~ otaıı ı~e tahmin edilen fiyatı 

il\ b 400.ooo) dôrt yilz bin 
-ıo ~bale~ Pazarlıkla milnakuaya 

ılır ~ 1·7·940 pazartesi ıünli 
~ ~ >iiı İir :u teminatı (10.900) on 

't rı >iiı a .ır. Evsaf ve ıartname-
1.. "'ltıı l'ırıni le .. 
."'lıı 'lıtıa uruı mukabılınde 
~ •ltrhı it koınisyonundan alına -
) ' laaıın:'unun emrettiği bel -

t,_ ){o, na r;elmeleri, 

~' 13147 ~. lr .... , l. • ••a. oeıı alınacak 
t '"''ti s 

atın Alma Komisyo-

'l~tıil\e 
-, ~· •tı1 lt tahınin edilen fiyatı 
'') )tdi U~ı ıekıen beı aantim 

\ 11'!1 Patar~z bin metre arka çan· 
t. \ rd taı 2'iı.:ltla b\Ünakasaya kon -
ı~ ~ tdır. ıc." 1 940 cumartesi r;!inü 
'" do1t,q u .. teminatı (44.936) 
~~~tıi 

2
'1üz otuz altı liradır. 

\. ~ 1~ t,ı l,40 :Yirmi üı; lira kırk 
'·~•tı tı"'-bi!'. M. V. satm alma ko
"' u..... ~leeı ır. İsteklilerin kanu • 

"""'~le ihale saatinde M, 
~ 1•Yonurll gelmeleri. 

~. ı,~·1 13148 
"41 11{let ı 

~; .s., a ınacak 
•' ~ 111 Alına Komisyonun-

.... ~ iıı ed'l 
~,oıo_ilt~ en. fiyatı: 8.005 lira 

'-tızı ot ıle 3 adet yedek 
•lnı.acakttt. Pazarlı-

ğı: 417/940 perıembe günü saat 11 dedir. 
Kati teminatı: 1200 lira 75 kuruş olup oart
nameei komisyonda rörülilr. Taliplerin 
muayyen vakitte M . M. V . Sa. Al. Ko, da 
bulunmaları. (3175) 13178 

4 Motosiklet alınacak 
M. M. Velca/eti Satın Alma Komisyonun

dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 3.700 lira 

olan 4 adet motosiklet pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlığı: 3/7 / 940 çarşamba gii • 
nü saat 11 dedir. Kati tem inatı: 555 lira o
lup ;>artnamesi komisyonda görülür. Talip
lerin muayyen vakitte M. M. V. So.. Al. Ko 
da bulunmaları. (3174) 13177 

ldrofil pamuk alınacak 
M. M. VelcB/eti Satın Alma Komisyonun

dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 170 

kuruı olan 1500 kilo Rule İdrofil pamuk 
4/temmuz/ 940 perıeınbc gUnü saat 10 da 
Ankara'da M. M. V. aatın alma Ko. da pa· 
zarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
382,5 liralık kati teminatları ile birlikte 
pazarlık gün ve saatinde mezkur Ko. da 
bulunmaları. {3180) 13179 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Elektrik ölçÜ aletleri alınacak 
M. M. VeH/eti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
ı - 6 kalem elektrik ölçll Aletleri pa

zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bede 
11 (1700) lira olup kaU teminat mlkdarı 
255 liradır. Pazarlığı 2. 7. 940 sah günU 
ııaat 10 da hava salın alma komlııyonun
da yapılacaktır. idari ve fenni şartname i
le Ilııte her glin öğleden sonra komisyon
da görüleblllr. İsteklilerin muayyen glın 
ve saatte katı teminat ve kanuni belgele· 
rlyle komisyonda bulunmaları. 

(3062) 13094 

500 güderi alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
ı - 500 adet benzin sUzmeğe mahsus 

gtlderl pazarlıkla ııatın alınacaktır. Mu
hammen bedeli (3000) lira olup kati temi· 
nat mlkdan (450) liradır. Pazarlığı ı. 7. 
940 puarteııl gUnU saat 10 dR hava satın 
alma komlııyonunda yapılacaktır. İdart ve 
fenni ııartname her glln öğleden sonra ko
misyonda görlilebillr. İııteklilerin muay
yen gün ve saatte kanunt belge ve katı te
mlnatıarlyle koınleyonda bulunmaları. 

(3063) l3091S 

Kontrplak alınacak 
M. M. Vekileti Hava Satın Alma Komis

;ronwıdan : 
1 - ı kalem lı:ontrpllk pazarlıkla r.aıtın 

alınacaktır. Muhammen bedeli (4500) lira o 
lup kati teminat miktarı 675 liradır, Pazar
lığı 11-7-940 perşembe cünli ıaat 11 de ha
va aatm alma komisyonunda ;rapılac:aıktır. 
ldart ve fenni prtrıame her &\in öğleden 
sonra mczkQr komisyonda cöriileb!tir. ls
teklilerin muayyen &iin ve saatte kati te -
minat ve kanuni belr;eleriyle komisyonda 
bulunmaları. (3157) 13175 

Palaska kayqı alınacak 
M. M. Vekileti Hava Satın Alma Komis

yonundan : 
ı - 600 adet palHka b)'I1ı pazarb:'lda 

aatın alınacaktır. Muhammen bedeli 900 
lira olup kati teminat miktarı 135 liradır. 
Puarlıiı 29·6-940 cumartesi ıünü saat 10 
da hava satın atma komisyonunda yapıla -
caktır. Nlimun8i her cün öileden eonra 
komisyonda &örülebilir. İsteklilerin muay
yen rün ve ıaatte kati teminat ve kanuni 
belıeleriyle birlikte komisyonda bulWlml -
lan. (3228) 13189 

Kablo alınacak 
M. M. VeUieti Hava Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - 1815 metre yeraltı kablosu ve tefer-

nıatı paazrhlı:la ıatm alınacaktır. Muham • 
men bedeli (7400) lira olup, lcatt teminat 
mikdart (1110) liradır. Puarlıiı 1-7-940 
pazartesi r;ünü ıaat 10.30 da hava satm al
ma komisyonunda yapılacaktır. ldart ve 
fenni ıartname her ıün öileden sonra ko
misyonda &örülebilir. İsteklilerin muayyen 
ıün ve saatte kati teminat ve lıcanunl bel -
r;eleriyle komisyonda bulunmaları. (3209) 

13182 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Muhtelif inıaat 
D. D. Yolları satın alma ko. 
Muhammen bedeli 21656 lira olan 

Alpullu ve Çereke.zköyde bire.r su 
hazine ve su kulesi ıle ponpacı bınası 
inşası işi kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. Münakasa.10.7.?40 
çarşamba günü saat 11 de Sır~ecıde 
9 İşletme binasında A. E . komısyonu 
tarafından yapılacaktır. İlteklilerin 
teminat ve knuni vesaiki ihtiva ede
cek, kapalı zarflarını aynı gün . aaat 
10 a kadar komisyona vermelerı 11 -
zımdır. Şartnameler 108 kuruı muka
bilinde Sirkeci veznesinden temin e-
dilir. (5103/3068) 13096 

Kömür tahmil ve tahliyesi 
D. D. Y. 8 inci işletme Komisyo

nundan 
Muhammen bedeli (20400) liradan 

ibaret Alsancak ve Halkapınar depola 
rına bir aenede gelecek tahminen 
( 40000) ton kömürün şartnamesi veç
hi le tahmil ve tahliyeai kapalı zarf u
sutiyle eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 16. 7. 940 ıalı günü saat 115 
da Atsancak da İşletme binasında ko
misyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin (1530) liralık M. Te
minat makbuzlaryile teklif mektup -
tarını aynı gün saat 15 e kadar komia
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnamesi İzmirde 8, Ankarada 2 
ve İıtanbulda 1 inci iıtetme kalemle
rinden bedelaiz alınır. (2335/3107) 

13173 

ULUS 

Ankara Lv. Amii·li;, , Sa. AJ. 
Ko. na gönderilen httriç aıkert 

kıtaat ilanları 

Et alıancak 
Aydın Ask~ıi Satın Alma Komisyonun-

natlannı ha.zırt~ aynı si& Te ... tte 
komi•:ron• müracaatla mw.lru&ya İ9tirllc 
edeceklerin .artnameyl ıörmek Te okumak 
istiyerılerin de Mardin'de aatm alına Jı:o -
misyonuna müracaatlan ilin olunur. 
(~12) 13184 

dan: Ü Ü 1 Kuşadası birliğinin ııenellk ihtiyacı için G MR K VE INH SARLAR v. 
36000 kilo sığır veya keçi veya koyun eti 
kapalı lPlarfla elcsiltmeye konulmuııtur 
Hangisi ucuz olursa o cins etin lhaleııl yıı,. Tesviyei turabiye ameliye.İ 
pılacaktır. Bu üç clnR ete her talip tara· lnbi:sarlar Umum Müdürlüğünd~n : 
fınrtıın bir zar.f içeriııinde olmak ll:r.erP her 1 _ fduemizin Sivas bq.mtidürlüğtine 
llçllne de ayrı ayrı f iyat teklif edilebilir 
ihale 9. 7. 940 sah gtlnll ııaat 15 te Aydın- bağlı (Hargün) tuzlasında l 70 metre tu -
da MkC'rt satın alma komisyonunda yapı- Hinde olan ve üzerine deokovll rayı döıene-
lacaktır. cek olan kısmın tesviyesi türabiye ameliyo-

Sığ"tr etinin muhammen bedeli 9360 11 - k k - k 
radır. Keçi elinin muhammen bedeli 9000 si açı e sıltmeye onmuştur. 
ııradır. Ve knyı.ın etinin mııhammen bede- 11 - Bu ameliyenin muhammen bedeli 
li lHOO liradır. Sığır etinin ilk teminatı 4019,12 liradır. 
702 lira keçi etinin ilk teminatı 675 ve ili - Eksiltme evrakı 1stanbul'da, Ga -
koyun etinin ilk teminatı 10 O liradır. lata'da yolcu salonu karıısında inhisarlar 

(3043) 13041 
umum müdürlüğü tuz fen ıubesinde ve Si-

y oğurt alınacak vas'ta inhisarlar başmüdürlüğünde görüle-

lstanbul l.evaum Amlrlili Satın Alma bilir. 
Komisyo nundan : 

117550 kilo yoğurt almacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 8-7-940 pazartesi giınli sa
at 15 de Tophanede İstanbul Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tab. 
min bedeli Z3510 lira ilk teminatı 8763 lira 
25 kuru5tur. Şartnamesi komisyonda görü. 
lür. İsteklileri nkanuni vesikalarlyle Mra. 
ber teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir ıaat evci komisyona vemıeler:i. (303.8) 

13037 

Kösele alınacak 
Balıkesir Kor. Satın Alma Komisyonun-

dan: 
1 - Kor ihtiyacı için 20 ton ıiyah ve 2 

ton sarı ıabunlu kösele pazarlıkla satın a -
hnacaktır. 

2 - Siyah kgselenin 10 tonu ihaleden ıs 
gün ve 10 tonu da bir ay ve sarı kösele bir 
hafta içinde teslimi lizımdır. 

3 - İhalesi 29-6·940 cumartesi gtinU saat 
11 de Balrker.ir kor satm alma komisy0 -
nunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin muayyen olan saatte ko
misyona müracaat etmeleri. (3185) 

. 13~6e 

iV - Eksiltme 10 temmuz 940 çarıtam-
ba rünü ögleden sonra saat on bette Si • 
vas'ta inhisarlar başmüdürlüğü binasında 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

V - İıteklilerin bu kabil islerle me11ul 
olduklarına ve ticaret odasına kayıtlı bu
hmduklarına dair vesika ibraz etmeleri 11-
zımdır. 

VI - Muvakkat teminatı yüzde yedi bu
çuk hesabiyle 302 liradır. Teminat için 
milli bankalardan alınacak mektup ile bor
sa rayiç fiyatlıırından yüzde on beş noksa -
niyle milli esham kabul edilir. 

VII - Eksiltmeye ittirak etmek isti -
yenlerin yukarda kaydedilen gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunmalan ilin olunur. 
(5142 - 3081) 13079 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Memur alınacak 
P. T. T. Uumumi Müdürlüğündt!n 
İdaremize yükaek, lise ve orta o -

kut mezunlarından müsabake ile me
mur alınacaktır. 

Bu mUubakaya ittirak için arana-

Et alrnacak cak veaikaların nevi ve mahiyeti her 

Aydın Asileri Satın Alma Komisyonun. velayetin P. T. T. Merkez Müdür -
dan: iliklerinden öğrenilir. 

Aydın birliğinin senelik ihtiyacı için İmtihanlara vitlyet merkezlerin -
90000 kilo eıgır veya keçi veya koyun etl 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur d'!, orta okul mezunları için 3 tem-
Hangisi ucuz olursa o cins etin ihale~l Ya- muz 940 çarpmba, lise mezunları için 
pılacaktır. Bu tlc; cins ete her talip tl\ra- 5 temmuz 940 cuma ve Yüksek okul 
fından bir zart ic;eriılnde olmak Uzere her 
Uçline de a~TI ayrı fiyat teklif ~llebillr. mezunları için 8 temmuz 940 pazarte-
İhale 9 temmuz 1940 sah gtlntl saat 11 de si günleri ıaa.t 9 da baılanaca.ktır. 
Aydında a.skert ııatın alma komisyonunda T t'l • 
yapılacaktır. Sığır etinin muhammen be" a ı erın evrakı müsbitelerini ta-
deli 22500 lira ve ilk teminatı 1687 lira 50 mamtayıp villyet P. T. T Mlidilrtük
kuruştur. lerine müracaatla iıim ve adreıle -

Keçi etinin muhammen bedeli 22500 U-
ra ve ilk teminatı 1687 lira W ktırutlur rini kaydettirmeleri lüzumu illn olu-
Koyun etinin muhıımrnen bedell 86000 11- nur. (3147) 131215 
ra ve ilk teminatı 2538 liradır. Şartnameııı 
Aydın ıuıkerl 8atın alma komisyonu ile 
Ankara ve İııt.anbul Lv. A.mlrllklerl utın 
alma komisyonlarında ıtörtllebll\r. Talip· 
ıerln tekli! mektuplannı kanunt vellflcala
riyle birlikte komisyona vermeleri. 

(SOU) 13039 

109 Araba alınacak 
Kayst!rl ICor. Satın Alma ICo. : 

BAŞVEKALET 

3500 aandık yaptmlacak 
BaıveHl« l•tatistilı Umum Jlüdürlülü 

~bilt--. Antırma .... lllal• 1Comi•,011rm-
da11: • 

ı - MUteahhtt nam ve huablna beher 
adedine tahmin edilen fiyatı 1~ liradan l - Açık eksiltme ve ihale usuliyle 1940 
109 araba acık ek~ltmesinden ıarfınuar ıeneei umumt nüfus uyunı evrakı matbu
edilerek pazarlıkla 28. 6. 940 saat 16 da umm eevki için (dııtan dııa) 36,5 x 18 x 
Kayeerl Kor. satın alma komlııyonunda a- 21 ebadında 3SOO adet kontropllktan ean-
hnacaktır. (3182) 18180 

dık ~Ptıntaca.ktır. 
Sade Yağı alınacak 2 - Tahmin olunan bedel 2450 liradır. 

tstanbul Levazım Amirlili Satın Alma '° 7,5 hesabiyle 1&4 liralık muvakkat temi-
Ko. : nat Terllmeei llınndır. 
ı - 130 ton sadeya,tı alınacaktır. Kapa- S - tha!e 1940 senesi temmus aymm 10 

lı zarfla eksiltmesi 15. 7. 940 pazartesi gll· 
nU saat U'i de Tophanede btanbul LT. l· unc11 ı;arıamba ciintl aut 15 de İstatistik 
mirliği satın alma koml8)0 onunda yapıla- umum mtidiirltitii binasmda «ıptanacak o -
caktır. _ lan k'Otttlı:ronda ,.apılacaktrr. Nümune dai-

2 - Tahmin bedeli 149500 Ura IJk tenıt rede 16rllliir Te ba bapbıld --·-• L.0 _ 
natı 8725 llrlldır. Şartnameıt 747 kurUf& ,,.... ~ '" 
komlııyondan alınır. İlteklllerln kanun! ve· mitl)'Oft kltiplitindfn lstenebuk'. NOmune 
ıılkalarlyle beraber tekli! mektuplarım ek· İstanbul villyeti nüfus m6dtirltiftlnd• de 
slltme ııaatlnden bir ııaat evet komlııyon& rörlllebiHr. (30U) 13072 
vermeleri. (3230) 13190 

Arpa alınacak 
Tümen Satın Alma Ko. : 
1 - :Malatya garnizonu için 600.000 ki-

A. LEVAZIM AMIRLICI 

lo arpa kapalı zarfla ııatın alınacaktır. Buğday naklettirilecek 
2 - :Muhammen bedeli 36TM lira ve tlk 

teminatı 27M lira 25 1runııtur. Anhra Levurm Amir/ili Satıa Alma 
s _ Ekııntmeıl 12. 7. 940 cuma güııU...., 1Comiı7onundaıı : 

at 9,30 da Wmen binasında satın alma ko- 1 - Anbra silolanndan almam •öfte. 
misyon blnasındR yapılacaktır. • 

' _ şartnamenin bir 11\lreU tümenin _. rilecek detirmene nakledilecek 5800 ton 
tın alma komisyonu dalreııtnde vardır. i• butda1'Dl nakliye açık eksiltmesi 21-G-040 
Uyenler müracaatla görebilirler. aaat 15 de Ankara LT, lmlrliii •tm alma 

ıs - isteklilerin belll günde ekstıtme 11&-
atlnden bir saat eve! kanunun tarifleri da- komlı:ronunda ,.apılacaktır. 
ireslnde tanzim edecekleri teklif mektup- 2 - Muhlllllllm bedeli 4640 Ura l1:1ı: te -
larını komisyon reisine vermıı bulunmala- minatı S4a liradır. Şartnam•l komi.,-on -
n JAzımdıt. <3213> 13186 da r;Örillür. İsteklilerin bmJnl Tealkalula 

Kuru ot alınacak belll vakitte komiı}'Oftda bulanmalan. 

Maraş Aıhrl Satın Alma Ko. : (2851) 12144 
1 _ Birlikler hayvanatı için 38f.OOO ktlo 

kunı ot kapalı zarf usııllyle ekllfıtmeye 3 Demir direk alınacak 
konulmuıtur. Anbra Lnurm Amlrlili Satıa Alma 

2 _ şartnamesi İstanbul, Ankara leva· Komiqonandan : 
zım Amirlikleri ve Marqta askerl ııatın al· 
ma komlsyonlanndadır. İsteklller ıartna· 1- Uırerinde el4*trHE teeiaaıtl?M beraber 
meyi komlııyonlarda görebilirler. S demir direk puarldrla alınacaktır. Pa -

3 - Muhammen tutarı 18240 llradır. ır.a.rblr 21-G-940 •at 11 de Ankara Lv. l -
4 - İlk teminatı 1868 liradır. mirliti 1&tm alma komis;ronunda yapıla -
5 - Kapalı zarf usullyle ekııııtmul 13 alctn-

temmuz 940 tarihine teaadllf eden cumar- c • 
teli gllnU saat 11 de Marqta ııub&y psl- 2 - Mubammm ketif bedeli 150 lira, lra
noeunda yapılacaktır. ti tenıinatı 23 liradır. Ketfi komi~nda 

6 - İstekliler teklif mektuplanm en ıörilUlr, (3%17) 13187 
son 13 Tem. 940 cumartesi günU ıaat 10 a 
kadar askeri satın alma komisyonu riya- Satılık tenekeler 
setine gönderecek veya verecektir. Bu ea- Anl:ara L-··ım Amı'rli"i Satın Al-· 
atten sonra gelen mektuplar hakkında bfr ... ~ • .... 
muamele yapılamaz. (3211) 13183 Komisyonrınden : 

l - ı 75 adet boı cu:ratı ve vuetm '8 
Sığır f}li alrnacak nekesi 28-8-940 ıaat 14 de Ankara LT. l 

Mardin Satrn Alma Komisyonundan : mirlifi •tın alma komisyonunda satılacak 
l - Mardin hudut ta.bunJLıur. ihti,.aeı i- tıT. 

ı;in ve 12-temmuz-940 cum.a r;tinll kapalı 2 - Muhammen bedeli 19 lira 25 kunıt
zarfla ihale yapılacak ve 70 ton ııfır eti 1 tur. İstelclilerin satıı bedeliyle lcomısyona 
alınacaktır. Te tenekeleri r;önnek ilzere J"eOi kıılada a-

2 - Muvakkat teminatı 1155 lic-adır. 11&7 LT, m4ldUrlllftJne mtiracaatlan. (3216) 
3 - İsteklilerin münalcaaa:ra siNC:eklerin 13186 

2490 aayılı kanunun isteklerine 16re temi· ---·------·-------

Sade ""' yagı ah nacak 
Midyat Ashrl Satın Alma Ko. : 
Midyat birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan (16.000) ktlo ndeyatıDlll qai'ıda 

~cı.zıh ıekll ve zamanda lbaleat icra edilecektir. 

ASKERi FABRiKALAR 

' 200.000 metre torbalık bez 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (80.000) lira olan 
200000 metre torbalık bez askerl fabrika
lar umum mlldUrlU@ merkez ııatın alma 
komisyonunca 8. 7. 1940 pazartesi günU 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname ( 4) lira mukabilinde komlııyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan ( 52501 lirayı hıı.vi tekllt mektuplarını 
mezkQr gtlnde ııaat 14 e kadar komlııyonA 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunım 2 ve 8 . maddelerindeki vesalkle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu f§le alı\
kadar tüccardan olduklanna dair ticaret 
odası veslkasiyle mezkQr gün ve ııaatte 
komiııyona milracaatları. < 2965 > 13023 

50 Ton % 99.5 &afiyette parça 
halinde kükürt alrnacak 

Ar.kert Fabrikalar Umum Müdürlüiü 
Merkez Satın Atma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (12.900) lira olan 
yukarda yazılı 50 ton kükürt A&keri fabri· 
kalar umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 8-7-940 pazartesi giinli saat 
11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak- komisyon.dan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 967 lira 
(50) kuruıu havi teklif mektuplarmı mez
kilr günde saat 10 a kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis· 
yoncu olmadıklarına ve bu iıle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odaıı ve • 
sikasiyle mezkiır &iin ve saatte komiıyona 
müracaattan. (3102) 13068 

6 Ton tutkal alınacak 
Askeri Fabrikalar ' Umum Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan 6 

ton tutkal A erl fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satm alma komiıyonunca 

9-7-1940 aalı günü saat 14 te kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola -
rak komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (337) lira (50) lroruı 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3, maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları • 
na ve bu iıle ala.kadar tüccardan oldukla -
rına dair ticaret odası vesikasiyle mezlı:iır 
&\in ve saatte komisyona mliracaatlarL 
(3103) 13069 

600 - 1000 ton yerli Linters 
pamuğu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmtn edilen bedell (280.000) lira 
600 - 1000 ton yeril llntenı pamuğU aske
rt fabrikalar umum mUdllrlUğU merkez ea
tın alma komisyonunca ıı. T. 1940 ı>erıem
be Jr{lnü aaat 15 te kapalı zarfla föale edl· 
lecektır. Şartname (14) lira mukabilinde 
komlııyontlıuı verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (H.9M) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde ııaat 14 e kadar 
komlııyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki \'eaalkle koml8}'oncu olmadıkları
na ive bu tıle alA.kadar tllccardan olduk
larına dair Ucaret odası vesikaıılyl~ mez
kiır Jr{ln ve saatte komlııyona m\lracaatlan. 

(3030) 13089 

20 ton F erre krom alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü 

llerkez Satıcı Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (200.000) lira 

olan 20 ton ferre krom askert fabrikalar 
umum mUdUrlUğll merkez satın alma ko -
miayonunca 12. 8. 1940 pazartesi g{inU ııa
at 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (10) lira mulcabUlnde komlııyon
dan verUir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (112:50) lirayı havi tekllt mektupları· 
nı mezkQr lf(lnde ııaat U e kadar komlS)'O· 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 1&· 
yı.lı kanunun Z ve 3. maddelerindeki veu.
lkle knmlııyoncu olmadıklannıı. ve bu itle 
a!Akadar ttlccardan olduklanna dair Uca
ret odaııı veatkaıılyll! mezkar gUn . ve ııaat-
te komisyona m\lracaatlan. (3041S) 

13090 

30 ton ara.p sabunu hakkında 
Askeri Tabrilcalar Umum Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
ıs. 7. 9f0 cuma gUnU 11aal 15 le kapalı 

zarflıı. ihale edileceği 19 ve 21 haziran 940 
tarihlerinde HAD edilen 30 ton arap sabu
nunun ~5 tona 1bl1A' edilerek yeniden lift.
na verileceğinden mezkQr gilnlerde çıkan 
lllnlar hUkUmsüzdUr. (3145) 13125 

40.000 Metre ipek kumat 
alınacak 

Aıhrl Fabrikalar Umum Müdürlülü 
ll~rkez Satın Alma Komis7onundan : 

Tahmin edilen bedeH (124.000) lira olan 
40000 metre ipek lnunat A•eri fabrikalar 
amam müdürlüiü mtıritu atm atma komia
,.onunca 12-7-940 cuma r;ünll saat 15 te ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname (6) 
lira (20) kunıı mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teırniıı.a.t olan 
(7450) li"'yı havi teklif mektuplanru mez
kilr giinde aaat 14 de komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 nmnaralı kanunun 
2 Te 3, maddelerindeki vesaikte komisyon
cu olmadıklarına ve bu isle ali.kadar tile -
cardan olduklarına dair ticaret odası vesl
kasiyle mezkilr gün ve 9114tte komisyona 
müracaatlan. (3100) 13171 

OKULLAR 

Talebe alınacak 
Deniz Gedilıli Erb•ı Orta Olıul Müdür

lüliJnden : 

t - Bu yıl Deniz Gedikli Erbaı Orta o
kulunun her üç smıfına da talebe alma • 
aktır. 1stanbuldan iıtelrlilcr dotruca Ka
sımpaas'dalri mektep müdürlüğüne, diier 
mahallerde bulunanlar Askerlik ıubelerl -
ne müracaat edeceklerdir. lstidaya tunlar 
bağlanacaktır: 

a - Fotoirafh nüfus cllzdaıı.ı veya no • 
terlikçe musaddak sureti, "yas düzeltenler 
ve:ra tashih ettirilmiı nüfus cüzdanı kabul 
edilmez." 

b - Set smıfh ilk okul sehadetnamai 
veya orta okul tasdiknamesi "dofrudan 
doğruya smıf geçmek ve ıehadetname ven 
tudiknamenin tizMinden bir seneden faırla 

Tallplerln 2490 sayılı kanunun bu hUIUll için latedll'f teraltte ve ihale saatinden 
bir saat nel zarflarını Midyat aatın atma komisyonuna vermtı bulunmaları. 

Klkdan EUlltm• Teminatı M. bedeli İhale T. Saati ıraman geçmemle olmak lbımdır." 
Kilo leJcl1 Lira Kr. Lira Kr. 

ıa.ooo JC; urt 1126 oo uıooo 00 !5. uo cuma 10 
,(J861l 1Jl'8 

• 
e - Uzerinden bir aene ıeçmemlı çi'elr 

&il kltıdı. 

-7-

d - Gerek kendisinin, ıerekse sılsilesl
nin türk ırkından olması, kötü ahJ:.k ve fe
na şöhret sahibi olmadıklanna ve mahkil -
miyetleri bulunmadığına dair hıisniıhal kl
ğıdı, 

2 - Birinci sı&ıf için yaş 12 yi bitirmit 
ve 16 yı bitirmemiş bulunmak, ikinci ve ü
çüncü sınflar için de birer yaş farklı bu
lunmak lizımdır. 

3 - BQ y~lara ait boy ve atırlık had • 
!eri mektep müdıirlüğunde ve Askerlik ıu
belerindeki askeri lise ve orta okullar ta • 
limatırun 71. maddesi ozlerine uygun olma
lıdır. 

4 - İsteklilerin bu şartla ., maada d• 
niz hastanesinde yapılacak 11hf muayene -
de sağlam çıkması ve yapılacalc ıeçme aı
navrnda kazanmalan da lizımdır. 

5 - Yukardaki şartları haiz talebelerdea 
birinci sınıfa kaydolunmak istiyenler 1 • 
hazirandan itibaren ve ikinci, iiçüncü smıf
lara kaydolunmak istiyenler bu srnıflarm 
940 tedrisatı erken baslıyacağrndan - be • 
men evrakiyle birlikte mektep müdürluğii
ne müracaatları ilan olunur. "4524-2637" 

12639 

ASKERLiK İŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara Yabanoı Askerlıl Şubesinden: 
328 ve 329 doğumlu ihtiyatlardan her 

sınıfa mensup olanlarlyle ııakat ve gayri 
ls!Am erat talim makııadlyle aevkedllece -
ğlnden Ankarada bulunan bu doğıımlu ~ 
bancıların hemen §Ubeye mllracaat etmel~ 
rl ltızımdır. 

Gelmlyenler hakkında kanuni takibat 
yapılacngı UA.n olunur. (3180 13170 

POLİS 

Ankara Polis Entttitüıü ve 
lıtanbu) Polis Mektebine 

talebe alınacak 

ı - Bu yıl Ankara Poliı Enstitü
sü ilk tahsil kısmı ile İstanbul Potiı 
mektebine askerliğini bitirmit orta 
mektep mezunlarından polis stajyeri 
alınacaktır. 

2 - Tahsil müddeti 11 aydır. Ta· 
lebe meccanen iaşe ve ilbas edilir. 
Kendilerine her ay için ayrıca harç
lık verilir ve tahsillerini ikmal eder 
etmez 20 lira asli maaşlı poliı memur· 
luklarına tayin olunurlar. 

3 - Tedrisata 1 eylül 1940 tarihin
de başlanacağından talip olacakların 
hem müracat şekillerini ve hem de 
kabul şartlannı öğrenmek üzere illn 
tarihinden itibaren nihayet 10 eün 
zarfında bulundukları mahalli emni· 
yet müdürlük veya amirliklerine mü· 
racaatları ilan olunur. 

(3148) 13149 

ZlRAA T VEKALETi 

Y eıil yonca alınacak 
Etlikte Veteriner Baituiyolojı ve s .. 

roloji •ünseani Dirdtörlütünden : 
l - .Müeaaeaede mevcut tecrıibe hay

vanları ile ııerom beygirleri için 50.000 lll 
60.000 kilo yeııll yonca açık eksiltmeye 
konulmu§tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1800 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 185 lira olup 

banka mektubu veya vez.ne makbuzu ve 
devletçe kabule §ayan hazine tahvlli temi
nat olarak kabul olunur. 

' - İhalesi 28. 6. 940 cuma günll aut 
15 tedlr. Buna alt oartname mtleaaeaedea 
bedelsiz olarak verilir. 
ş - 2490 aayılı kanunda yazılı prtla.n. 

haiz olan isteklilerin muayyen gün ve ... 
atte Ziraat Vek!letl muhaaebe dlrektörlU
ğtlnde toplanacak olan aatın alına komi• 
yonuna müracaat ebneleri. 

(2845 12840 

Ecza vesaire almacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve s .. 

roloji Müessesesi Direktôrlufündea: 
l - Müteahhit nam heııabına mUeııseae 

ihtiyacı lçn 61 kalem ecza ve mevaddı mU
levvene \'e analiz maddeler açık eksiltm~ 
ye konulmUJtur. 

2 - T1lhmln edilen bedeli 2119 lira 90 
kurugıtur. 

8 - Muvakkat teminatı 159 lira olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
devletçe kabule ıayan hazine tahvili temi
nat olarak kabul edlUr. Tahvillerin de ha
zineye teslimi ıarttır. 

4 - İhaleııl 28. 6. 9f0 cuma güııU aaat 
15 tedlr. Şartname& mllesseaeden bedelsls 
olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı ıartıan 
haiz olan fııteklllerln tayin edilen gün ve 
saatte Ziraat Vekaleti muha.aebe mUdUrlU
ğilnde toplanacak olan satın alma komla
yonuna mllracaatları. (2949) 12951 

KAZALAR 

Gaz yağı alınacak 
Siverek Belediyesinden : 
Belediyemizin 250 teneke ve develi 

marka gaz yağına ihtiyacı bulundu • 
ğundan ıs. 6. 940 gününden itibaren 
on bet gün müddetle a~ık eksiltme u• 
autü ile münakasaya b1rak1lmı1 ve be
her teneke bedeli 360 kuruıtur. Talip
olanların belediyemiı:e müracaatları. 

13204 

Muhtelif yağlar alınacak 
Bergama Belediyesinden 

1 - Açık eksiltmeye konulan bin ae 
kiz yüz kilo kuru buhar silindir yafı i 
ki bin kilo makina yağlama yağı, kırk 
sekiz kilo üstüpüye talip çıkmama· 
sından eksiltme on gün temdit edile
rek ihaleleri ı. 7. 940 tarihine rastla
yan pazartesi günü saat 15 de beledi
ye dairesinde yapılacaktır. 

2 - Alınacak bu malların muham
men bedelleri iki bin sekiz lira, mu
vakkat teminat miktarı yüz elli bir 
li~adır. Şartnameleri belediye kale • 
minden parasız alınır. 

3 - Taliplerin 2490 sayı1ı kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıtı 
vesikaları hamilen mezkur gün ve ıa
atta belediye riyasetine müracaatla· 
rı ~5257/3200) 13193 
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VlLA YETI.ER 

Kamyon karoaeri alınacak 
lstanbul Beledıyesınden: 

Muhtelif evler yaptırılacak 
Kayseri 1skin Müdürlüğünden 
Pınarbaşı kazasının Potoklu kö • 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 22-6-940 vazİY 
Mezbaha ot nakliyatı işlerinde kullanıl • 

mak üzere lüzumu olan 14 adet uzun ve 6 
adet kısa kamyon karoııerisi kapalı zarf u
auliyle eksiltmeye konulmuttur. Mecmu · 
unun tahmin bedelı 19 000 lira v~ ilk temi
natı 1425 liradır Şartname 48 kurut muka
bilinde fen işleri "'' ı lıırlüğün.den alınacak
tır Thale 1-7-940 pazartesi günü ııaat 15 de 
daimi encumende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları. 940 
yılına ait ticaret odası vesikalariyle 2490 
numanıh kanunun tarıfatı çevresinde ha · 
ıırhyacakları teklif mektuplarını ihale tii· 
nu saat 14 de kadar daimi encümene ver · 
meleri 11.zımdn (4818-2838) 12836 

Ahir inşa ettirilecek 
Konya Harası Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli (20458) lira 83 . k?nı!i o!~n 
inek ahın inşaatı 15-6-940 tanhınden ıtı
baren on beş gün müddetle ve kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (1534) lira (41) ku· 
ruş olup hara vezn~si.ne yatınlnı:ak. ve-~~: 
ailtme ln/94-0 tarıhınde pazartesı gunu 
uat lS.30 da Konya hara merke7.inde mü· 
te$ekkil inşaat komisyonunda. Y~.lll!!"~?-ktır 
Proie ve şartrıameleri hara mıldurlugunden 
- 'Konya vilayet veteriner müdürlügünden 
lnr lira bedel ile verilir. 

1ıteklilerin teklif zarflarını ve 2490 18· 
J"llı kanunun 2. 3 cü maddeleriyle ııa.rtnR· 
mede yaıılı vesaiki eksiltme sa~tınden 
bir saat evet komisyona vermelerı. belli 
sün ve ıaatta hara merkezinde hazır bu· 
lunmalan. (2867) 12884 

111 Ev yaptırılacak 
1zmir Vil§yeti lskan Müdürlüğün-

den 
1 _ Vilayet dahilinde kereste~i 

yünde yaptırılacak beheri 832 lira 40 
kuruş bedeli keşifli tip 8 den 44 te~ 
ve Boran köyünde ayni tip ve beöelı 
keşifli 50 tek kargir evlerin kapa~ı 
zarfla ihalesinde talip zuhur etmedı
ğinden 2490 sayılı eksiltme kanunu · 
nun 40 ıncı maddesine tevfikan bir 
ay zarfında pazarlıkla yeniden ek • 
siltmeye konulmuştur. İhaleleri 940 
yılı temmuzunun l, 8, 15, 22 inci gün
lerine müsadif pazartesi saat 15 de 
İskan dairesinde teşekkül edecek ko
misyon tarafından yap1lacakt1r. Ta
liplerin ihale gününde yüzde yedi 
buçuk teminat mektup veya makbuz
lariyle komisyona müracat emeleri 
ilan olunur. (3224) 13203 

Parke ve bordür taşı eksiltmesi 
hakkmdca 

Bursa Belctliyesinden 
Belediyemiz tarafından alınacak 

150000 tane parke ve 800 metre bor-
dür taşları bir şatname ile kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. 

AKTİF 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 

71.721,362 

Altm 1&fi kilogram 6.691,890 
Altına tahvili kabil serbest dövi7.ler 
Diğer dövizler ve borçlu klirinıı:: 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karsılıtı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

5enedat Cüzdanı: 
Ticarf ııen!'!tler 

Esham ve Tahvilat Cii7danı: 
)Deruhte edilen evrakı nııkı1i venln 

A - (karsılııii• e~ham vr- tıoh v illit (İti
)bari kıymetle 

B - Serbest esham ve tahvılit 

Beher parkenin muhammen bedelı 
8 kuruş ve bu beher metre bordür ta
şının muhammen bedeli 100 kuruş • 
tur. Eksiltme işi 8. 7. 940 pazertesi 4 vanılar: 
günü saat 15 de Bursa belediyesinde Hazineye kısa vadeli avans 
Yapılacaktır. Şartname sureti istiyen- Altın vt döviz üzerine 

Tahvillt üzerin«: 
lere bedelsiz gönderilir. Muvakkat 
teminat 960 liradır. Şartname a&lını His8edarlar 
görmek için her iş günü ve saatte Be Muhtelif 
lcdiye muhasebesine ve kapah zarf · 
tarın 2490 sayılı kanuna ve şartname-

Lira 

100.881.833,62 
10.344.941.-
1.898.622.18 

-

441.585.73 

9.412.678,10 
58.283,08 

21.464.767,93 

1158.748.M3.-

19.310.196.-

2152.151.844.78 

48.247.858.93 
8.265.882.28 

8.547.000,-
8.620,18 

7.808.722,-

Yekt\n 

Lira 

113.125.396,80 

"1.586,73 

30.9315.679,11 

139.438.367,-

252.1151.8.H, 78 

~.1518.741,21 

16.864.342,18 

4.1500.000,-
20.472.1111,73 

633.943.568,64 

PASI F 
Sermaye 

ihtiyat akçesi: 

Adt ve fevkallde 
Hu11111 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakl nakdiye 
Kanun11n 6-8 inci maddelerine tev
fikan hu!ne tarafmcfan vaki tedivıt 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakly~l 
Kar$ılığı tamamen altm olarak ilive
ten tedavüle vaıedilen 
Reeskont mukabili iliveten tedavüle 
vazedilen 

Mevduat:: 
Türk l.irası 
Altrn : Safi klır. 

Oövi:r. Taahhüdatı: 

1515.Ml.930 

Altmı tahvili kabil dövizler 
Direr dövizler ve alicaklı klirinı 
bakiv~leri 

Muhtelif 

Lire 

6.188.666,15 
6.000.000.-

158.748.563,-

19.310.196,-

139.f38.367,-

17.000 000.-

195.500.000,-

32.1537.678.156 
78.12U67,90 

. 3.298,46 

29. 7H.936.31 

Yekh İskan dairesinden verilmek ve sa~r 
malzeme ve bütün işçiliği müteahhı
dine ait olmak üzere Bergama'nın 
Zeytindag nahiyesi merkezinde ıs. 
Sığancı 62, Dündarlı köyünde 40 ve 
Dikili merkez kazasında 30 ki ceman 
ıı ı evin inşası hakkında evelce ka • 
palı zarf usuliyle yapılan münakasa
ya talip zuhur etmediğinden 2490 sa
yılı kanun hükümlerine ~~re bu • e'!
lerin inşası 23. 6. 940 tarıhın~en ıtı • 
ren ıs gün müddetle açık ebıltmeye 
konulacaktır. 

ye uygun olarak vaktinde Belediye 
Riyasetine verilmesi ve ~siltme sa- 1 Temmuz 1938 tarihinden itihnen~ f111<onto haddi o/o 4 Altın üzerine avaııl 

2 - Yaptırılacak evler x No. lu 
kargir tipte olup beherinin keşif be
deli 47S lira 78 kuruıtan ceman S2811 
lira 58 kuruştur. 

3 - Bu evlerden Dündarlıdaki 40 
evin 10. 7. 940 günü saat 10 da ve Sı· 
ğancıdaki 26 evin aynı günde saat 15 
de ve Zeytindağdaki 15 evin 11.7.940 
günü saat 10 da ve Dikili merkezi~ • 
deki 30 evin aynı günde saat lSde ı -
haleleri İzmir İskan Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyon tarafından ya-

• pılacııctır. 
4 - İsteklilerin yüzde 7,5 tan mu· 

-.akkat teminatlariyle 2490 aayılı ka
nuna göre icabeden vesikaları hami • 
len muayyen gün ve saatlerde ko -
misyon reisliğine müracaatları 

S - İşbu inşaata ait plan ve evra
kı saire her gün İzmir İskan Müdür
lüğünden görülebileceği ilan olu • 
nur. (2385/322) 13201 

Harita yaptınlacak 
Kayseri Belediye Riyasetinden 

Kayseri şehrinin hali hazır haritası
ıun ikmal işi yapılan teklif haddi U.
yık görüldüğü takdirde 14.6.940 cuma 
günü saat 14 te kapalı zarf uıulile ek· 
ıiltmeye konulmuı ise de talip zuhur 
etmediğinden arttırma eksiltme ve i
hale kanunun 40 ıncı maddesi muci -
hince bitiş tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmasına ·ka
rar verildiğinden taliplerin 14. 7. 940 
tarihine kadar belediye encümenine 
müracaatları ve tartnameyi İstanbul 
belediyesi Fen heyeti ve Ankara be
lediyesi imar heyeti fen şefliğinde 
görebilecekleri ilan olunur. 

(5256/ 3199) 13192 

T opografik harita yapmak 
hakkında 

Bursa Belediyesinden 
Büyük bir kısmı gayrimeskun arazi 

olmak üzere, Bursa şehrinin tark ve 
garbinde takriben 250 hektarlık ara
zinin topografik haritasının yapılması 
işi. kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur.Beher hektarın muhammen 
bedeli ıs lira olup muvakkat teminat 
282 liradır. Eksiltmesi 8. 7. 940 pa • 
zartesi günü saat 16 da Bursa Bele • 
diyesinde yapılacaktır. Şartname ör
neği istiyenlere bedelsiz gönderilir. 
Şartname aslını görmek için her it 
günü ve saatinde Belediye muhase • 
besine müracaat edilmesi ve kapalı 
zarfların 2490 sayılı kanuna ve şart
nameye uygun olarak eksiltme aaa • 
tinden bir saat evetine kadar Beledi
ye Riyasetine verilmesi ve taliplerin 
:ksiltme saatinde belediye daimi en
:ümeninde hazır bulunmaları ilan o-
lunur. (3220) 13200 

atinde Belediye Daimi encümenini · 
de hazır bulunmaları ilan olunur. 

(3219) 13199 

ANKARA BELEDiYESi 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Tamirat yaplmlacak 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vele§· 

/eti Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

MALiYE VEKALETl 

Matbaacılara 

Maliye VekMetinclcn: 

Aıitsulfürik alınacak Müdürlüğünden: 1 - Matbaa kağıdı, mukavva, mü· 
Ankara Belediyesinden 719 lira 7S kuruş keşifli. kalorifer cellit bezi. kaplık kağıt ve anbalaj ka-

l - Belediye nakil vasıtaları aki- dairesindeki tamirat, satın alma ko- ğıdı v.ekaletten verilmek üzere iki bin 
mülatölerinde kullanılacak 2300 kilo misyonumuz tarafından, pazarlıkla iki yüz adet üç nevi kitap 16S5 adet 
asitsülfrik 15 gün müddetle açık ek- vapılacaktır. Muvakkat teminatı (S4) dokuz nevi defter 5140 adet yedi nevi 
sltmeye konulmuştur. liradır. koçan beş yüz seksen bin varak dört 

2 - Muhammen bedeli 1380 lira- Keşif ve şartnamesi ayniyat muha- nevi cetvelin baskt ve teclidi açık ek-
dır. sibi mesullüğünden istenilecc;ktir. Pa. sıltmeye konulmuştur. 

3 - Teminatı 103,S liradır, zarlık 28 Haziran 1940 cuma günü sa. 2 - Muhammen baskı ve cilt bedeli 
4 - Şartnamesini görmek istiyen- at 10,30 dadır. Taliplerin komisyona ~n üç yüz kırk üç lira yirmi bir ku-

lerin hergün encümen kalemine ve mür,acaatları. (3197) 13191 ruştur. 
3 - Muvakkat teminatı yüz lira isteklilerin de 12. 7. 940 cuma günü 

saat 10, 30 da Belediye Encümenine yetmiş beş kuruştur. 
VAKIFLAR UMUM Md. 4 - Şartnamesi Ankara'da Maliye müracaatları (

32
0

6
) 

13196 
Vekaleti levazım müdürlüğünde lstan 

Nakliyat yaptırılacak Kazan alınacak bulda maliye vekaleti evrakı matbua 
Ankara Belediyesinden Vakıflar Umum Miidürlüğünden: anbarında göriilebilir. 
1 - Geredenin Çamh köyünde ka- S2 lira bedeli keşifli, Erzurum ma- 5 - Eksiltme 12 temmuz 1940 cuma 

ratat mahallesi civarında ormandan halleainde 172 vakıf -yıb ev.11 ~an eünü ... t ıı de Maliye Veklleti le
üç metre tulinde ve 12,15 devresinde konmas ı işi paz~\lıkfa eksiltpıeye ko- vazını müdürlüğünde müteşekkil ek-
30.000 adet gürgen ve kalın kazıkla- ~ulmuştur. İhalesi 28-6-1940 cuma gü- siltme komisyonunda yapılacaktır. 
rın kesme ve Ankaraya nakli işi on n ü saat on beşte ikinci vakıf apart- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
beı gün müddetle açık eksiltmeye manda vakıflar insaat müdürlüğünde ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
konumuştur. yapılacaktır. Taliplerin yüzde on beş )er muvakkat teminat makbuzu veya 

2 - Muhammen bedeli (3000) lira- teminat paı:alariyle birlikte müracaat- banka kefalet mektuplariyle birlikte 
dır. lan. (31S8) l3li6 muayyen gün ve saatte komisyonda 

3 - Teminat 225 liradır. bulunmaları. (3149) 13174 

4 - Şertnamesini görmek istiyen- HARTA G. DIREKTÖRLÜGÜ 
lerin hergün Encümen kalemine ve 
isteklilerin de 12. 7. 940 cuma günü .. 
saat 10,30 da Belediye Encümenin Sığır eti alınacak 

e Harita Genel Direktörlüşündcn : 
müracaatları. (3207) 13197 1 - Harita- kıtası cratırun senelik ihti -

Makina yağı alınacak yacı olan a~ari (8.000) azami (12.000) ki-
lo •ıgır eti açık eksiltme 1Uretiyle muka -A nlrara Belediyesinden 
veleye bağlROacaktır. 

1 - Su işleri için alınacak olan 2 _ Eksiltme 15-tcm.-940 pazartesi gü • 
2000, 2200 kilo makine yağı 15 gün nU .aat ıo da Cebeci'de Harita genel direk
müddetle açık eksiltmeye konulmuş- torlüğü satın alma komisyonunda yapıla -
tur. caktır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 lira- 3 - Muhammen tutan (4.200) lira olup 
dır. muvakkat teminau (315) liradır. 

3 - Teminat 90 liradır. 4 - Taliplerin yukarda yazılı gün ve sa-
4 - Şartnamesin görmek ıstıyen- attc2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddeleriy-

1erin hergün encümen kalemine v le istenilen vesaik ve teminatları ile müra-
. k ·ı e caatları. (3189) 13181 ıste lı erin de 12. 7. 940 cuma günü 
belediye encümenine müracaatları 

(3208) 131998 D. DENlZYOLLARI 

MAARiF VEKALETi 
İzmir aralık postası 

Devlet Denizyolları /~!etme U
mum Müdürlüğünden 

Tamirat yaptırılacak 2S haziran 940 salı gününden iti-
Maaril YeJcaletinden: baren İstanbulla İzmir arasında ilave 
Vekillik blnRBının bazı yerleri ke§if ve bir aralık posta yapılacaktır. Bu pos

oartnamestne Jröre pazarlıkla tş.mlr ettlrl· taya tahsis edilmiş olan (KONYA) 
lecektır. Keolf bedeli 1877 lira 76 kuruş· vapuru her sah saat 19, da Tophane 
tur. Pazarlık 8. 7. 19-&0 pazartesi JrilnU sa- rıhtınundan İzmire kalkacak ve İz
ııt 10 da vekAlette mUtcıekkil komisyonca mirden cuma 19 da hareket]e pazar 
yapılacakpr. Muvakkat teminat 103 lira saat 7 de Tophane rıhtımına dönecek
otuz ~I kuruııtur. Taliplerin muayyen gUn · 

tır. ve aantte komlsyonıı müracaatları IUUı o-
lunur. '3106l 13071 Bu posta gidiş ve dönüşünde Ge-

libolu ve Çanakkaleye uğrıyacaktır. 
(5293/ 3203) 13194 Zayi - Hamil olduğum (Petir 

kestane) yazılı mühürümil zayi ettim 

yenisini alacağımdan zayi olan mil - Sayın Halkımıza Müjde 
hürün hükmü kalmadığını ilan ede • 
rim. 

Mecidiye bağlarında (2) No. lu 
evde Petir Kestane 

Yol inşaatı 

ilfillknlar caddesindeki terbiyevi IŞIK 
oyııncak mağa7.ası bu defa Anatl,U'talarda 
MODA pazarında da.ha zengin çeıııtıerlnl 
ucuz fiyatla sayın mllştertıerlne arzeder. 

2332 

Beyoğlu Birinci Noterine 

Dairenizden re'sen tanzim ve tas
dik edilen 6. 5. 940 ve 27. S. 940 tarih
li ve 6005 ve 7143 numaralı iki senet 
mucibince, taksitlere merbut bedel -
]erinin istifasına kadar muhafazai 
mülkiyet şartiyle, Bcşiktaşta Mura
diye mahallesinde Deryadil sokağın
da 42 numarada oturan şoför Bahri 
Yelen ve Fatihte Karadeniz cadde· 
sinde Şair Nabi sokağında 6 numara
da oturan şöför İsmail Hakkı Sür -
git'e satmış olduğum Şevrole mar • 
kalı ve 1632 plaka ve 1026438 motör 
numaralı bir otomobil ile Şişlide Ha
nımefendi sokağında 63 numarada o
turan şöför Halil Yeşiler'e satmış odu 
ğum Plymouth markalı ve 1631 pla
ka ve 123771 motör numaralı diğer 

bir otomobil Üzerlerindeki bu hak
kımın üçüncü şahıslarca bilinmesi i
çin bu ilanın Ankarada çıkan resmi 
gazetede basılmak üzere, mezkur ga
zeteye gönderilmesini dilerim. 

İstanbul Beyoğlu Aynalı çeı
me Atlama sokağı Sivas a
partmanı No. 8 Şoför Yani 

Strakaris 

Zayi mühür 

İsmim: ve Soyadım yazılı tatbik 
mühürilmü zayi ettim bulanlar lüt
fen adresime getirsin işbu mühürle 
kimseye borcum vesairem yoktur. Bu 
lunmazsa yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

At pazarı Pilav oğlu 
Hancısı Salih Tanılgan 

Zonıuldalı: Daimi Encüm•nind•n: 
l - VllAyet dahlllnde olup birinci eksiltmede talip zuhur etmlyen ve qagıaa gUzergah, muhammen keıtf bedeli, muvak

ut teminat ve ihale gün ve aııatl yazılı iki yolda yapılacak teavfyet tUrabiye yeni ve gırvye ıose, 1stlkıat ve ıınaı fmalAt 
ııı vahidi fiyat üzerinden kapalı zıırt uıu llyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale daimi encümende yapılacaktır. 
3 - Eksiltme ıartnameel ve ıair mUt eferrt evrakı ZonR"Uldak natıa mUdUriyetlnde ve daim! encümen kaleminde görUleblllr. 
f - İstekliler her lk yola birden veya blnne talip olabilirler. 
5 - Eksiltmeye girmek hıttyenler ihale tarihinden sekiz lf{1n eve! vtlAyete müracaatla bu ıııe aft alacakları ehllyet vesl

kuiyle 940 yılına mahsus UelU'et odası ve muvakkat teminat makbuzu veya b_anka mektubu ve teklifine alt mektubunu muh
tevi 2490 sayılı kanun hükümlerine ıröre hazırlanacak kapalı zarflarım muayyen 4h ale aaatındeıı blr saat evellne kRdar daimi 
er.::Umen reisliğine vermeleri lllıı olunur. (15111/8071) 1306\i 

Yol Muhmmen llUTakkat 
bedeli ketif temlD&t 

Devrek . Tefen 
Beyeuma - Çaycuma 
Kokakau - Bar..ua 

Lira ICl'f. Ltra ICl'f. 
175898 64 99915 00 

18100 00 

İhale tarihi 

8. 7. 940 pazartesi 

.. ,_ 940 "O&ZllJ'teııl 

Saat Bedelinin aurett tedfyeal 

11 940, 941 bUnçelerlndeu 

u 

• 

ULUS - 21 inci yıl. - No. 6788 
İmtiyaz sahibi 
lıkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı lıleri Mildilril 
Mümtaz Failı FENiK 

M:Ueaaen MOdUrU: Nqlt ULUG 

ULUS BUllDeYi ANKARA 

.:!.111111111~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ---
~ Ambar inşaatı -
~ Toprak mahsülleri ofisinden -§ 1- Fakılı istasyonunda yapılacak anbarlar, idare ol' = aile buna mü tef erri işler götürü olarak kapalı zarf uı 
§ eksiltmeye konulmuştur. ( Ke.ıif be~eli 73983.50 " = üç bin dokuz yüz seksen üç lıra ellı_ ~uruştur. ,,. udi := 2- Eksiltme evrakı 5 lira mukabılınde Of ıs Uın 
:= dürlüğünden alınabilir. nk 
- 3- Eksiltme, 1. 7. 1940 tarihinde saat 15 de A ~ 
§ Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarn~ı .ha 
=: lar makbuz mukabilinde Ofisin muhaberat servısıne = edilecektir. = 4- Muvakkat teminat mikdarı 4949.17 liradır. • 

§ 5- istekliler tekl.if evra~ı mey~n~na .. eksiltmey~ :: ... 
:= mek için ihale tarihmden nıhayet 1k1 gun ~v~l Ofıı ı := cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 3204,, 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Birinci mıntoko e!ibbo odası ~e~_sliğin7~ Oda umumi heyeti 28 Hazır~n 1940 cuma gunu saat 1 ~ 
nitehi~ ~ı~ılay genel. ~erkezı salo::unda toplanacağın l 
üyelerımızın gelmelerı nca olunur. 3223 ., ...... 
.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı --------- Memur alınacak --E Belediye Reisliğinden : 
~ Belediye lktıaat lıleri Müdürlüğünde münhal bul~ 
E ri (85) lira ücretli katipliğe ve diğeri (75) lira ücretlı 
: loluğa memurin kanununa tevfik~n iki mem_ur Rl~na I 
: Katipliğe alınacak memurun lıse ve daktıloluga a 
E memurun da en az orta okul mezu,nu olmalan şarttı~: 
: Arzu edenlerin 9. ?· 9~ tarihin~ m~aadif ~.h_gil!'~ci't 
: cak olan müsabaka ımtıhanına gırebılmelerı ıcın 1~ 
: kıta fotograf ve evrakı müsbiteleriyle birlikte 8.7. ti 
: akşamına kadar mezkur müdürlüğe müracaat etme~ 
: mu ilan olunur. (3124) 1311 

1 - ıı ':iıııııııııııflıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

Yol inşaatı 
lstanbul Belediyesinden 

Keşif İlk Keşif ve 
şartname 

bedeli teminatı bedeli 
90287,15 S764,36 4,52 :lalkah • Nalbant Çeşme -

21986,22 1648,97 I,10 
iltisak yolu inşaatı . Jdıı 
Topkapı Maltepe • Hal 
esaslı tamiri. . -~ 

Keşif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 2 P-';..ı 
şaat ve tamiratı ayrı ayrı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye ~o 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri gene], hususi ve fe1111ı d• 
proje keşif hulasasiyle buna mütefe ferri diğer evrak hizaıar1"1e 
len bedeller üzerinden Nafia müdürlüğünden verilecektir. th•,~ 
cuma günü saat 15 de İstanbul belediyesi daimi enciımen o.d•~e 
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbıız veya mektupları. ıh'ı.r 
den 8 gün evci Nafıa müdürlüğü ne müracaatla ataca~ 
ni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalariyle 2490 Jlll •

11
,JI 

nun tarif atı çevresinde hazırlıyacak lan teklif mektuplarını ~zf 
saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. (S227 3 

~====================================:::;::::::;......-

YENİ SİNEMA· HALK SİNEMASI SUS siME~-~ -· 
Bu gece sMt 21 de 

KARMlt'.:Lrt'A 
Baş roldt! : Lupe Velez 

Bu film Ankarada 
ilk defadır 

Saat: 14.30 - 18.30 
seanslarında 

DUımıın Çocuktan 
Saat : 16.30 aeanatnda 

BUYUK DANS 
Saat : 12.115 te ucwı 

matine 
8ABTI: ŞOl'ÖR 

Bugün bu ıı:cce 

25 kııııınlık macera 
tekmlll birden 

Ölilm Maklnrsl 
Dehşet - korku • ctiı:et 
Seanslar 88at : 14 - 17 • 

ve 20.80 dıı 

Fiyatlar : Balkon 35 -
Salon 20 

Cebeci Yeuldotıın 
'ttMtD 8ARKISI 

Ttlrkç. aöaltl 


