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Besarabya meselesi 

ovyetlerin Romanya·ya ültimatomu! 
Besarabya ile şimali İ3ukovina1nın 
kendilerine verilmesini istediler 

ralhk meclisi Besarabya'yı ve Bukovinanın · 
• 
ı sancağını Sovyellere terke rıza gösterdi 

Meclis toplantısından •• once 

Kral Karol Alman ve 
İtalyan elçileriyle görüştü 
Bükreş; 27. a.a. - D. N. B. bildiriyor : 
Şimdiye kadar tekzip edilmiyen bazı haberlere nazaran, 5ovyet Rusya hü

kümeti Rumanya'nın Moskova elçisi B. Davidesco'ya müddeti bu akşam sa
at 22 de bitecek olan bir ültimatum tevdi etmiştir. 

Bu ültimatum Besarabya ile §imal Bukovina'nın Rusya'ya verilmesini ta
lep etmekte ve bundan başka ayni ültimatomda Köstence ile bazı Tuna Ji. 
manlarında Rusya'ya üsaübahriler verilmesi talep olunmaktadır. 

••• 
Bükre~: 27. '11.a. - " Stefani ,, ajansı, Moskova'daki Rumanya elçisi dün ııa

at 10 da B. Molotof'tan bir nota almıştır. B. Molotof, bu notasında Roman
ya'dan Besarauya'nın tamamının ve Bukovina'nın da şimal kısmının tama. 
miyle iadesini talep etmektedir. Romanya hükümetinin bu akşam Sovyet hU
kümetine cevap vermesi icabetmcktedir. B. T atare3ko 

iirkiye 
,..~ife, aini 

Rumen matbuatı buglln için akdi mt.
karrcr olan kır&lhk mecllainin içtlmaına 
inllzaren harareuı istıoarelerde bulunmak-1 
tadırlar. Bu esnada sovyet tayyareleri hJç 
11Upheslz dıplomasl faaliyetine sovyet u
kert kuvcUcrlnln muzahir olduğunu göı • 
termek için talep edllmlıı arazi üzerinde U· 
-""tal•r Vll.DlJUllctadtr. 

Romanya aJyası mih&fııı, .tevkallde ye-

Milli müdafaa mükellefiyeti 
nizamnamesi kabul edildi 

Cl.1>ıyor 
~ Fcılih R~lkı ~TAY 
~ Baıvekilin Millet Mec· 

. ' ltlr·'•ııatı, Türkiye'nin va· 
' , 

1 derece sarahatle teabit 
>, lı 

l~e girdiği zaman bütün 
'- ,li'rlc ll~kiye üstünde toplan• 
~~İ: l:ıe__•ırı.. zihninden geçen au· 
~-ıc llrkıye teahhütlerine aa

t'-h .~arbe girecek midir, 
lt-:'~lc ... hutıerirı.de sadakatten 

~'''>i b~~ .. ? f,"' 0 Yle vazedenler maat· 
~ :uahedeyi, ne de Türki-

'-'ld11i ll11.hedeye göre üıtüne 
tlt '1dtıi'U "azife ve meauliyetle-
Ol~~llu tetkik ve iki numa· 

~~İt o]d d~ Üç tarafın dahi ka
l'İto~t 't Ugu. kayıtların manaaı• 
~ • iıı~~rı.ııı olanlardır. 

ltiltt 1 ız • fransız muahede
, · "• t~ arı. ruh içine Balkanlar, 
• ~'il e \>e Şarki Akdeniz böl

·~ ,:;.~İt bir aaha içinde le· 
~ t •çilld •Yet teaanüdüdür. Bu 
' \',le e 'fürkiye'nin Balkan

._~ltı,.,.iıı"' • tark alemi kadar 
~ ı, h,'l> de menfaatine olan 
~ &it- tehlil,eainin bu taraf-

~ 'ıl.ııi •Yet dairesini genialet
'-1>,PI 01.rııaktı. Türkiye'nin 

'-..!'t-illi e ~vyct Rusya ile mü· 
'd ~le rr.~tkülata düıürecek 
' '>i · davet eedilmiyeceği 

llitlt~lıı.11':'21l edenler tarafından 
~~.1>e h ıçt11. kabul edilmi§ti. 

is ve fiıtur içindedir. 
Gazeteler bu bapta hJç bir havadlı ver

memektedirler. 
Alınacak kararlan tahmin etmek müm

kUn değildir. 
Kırallık meclisi toplandı 

BUkreı. 27 a.a. - Kırallık meclisi bu. 
gün saat 12,30 da kıratın riyaseti altında 
toplanmıgtır. Kıral içtimaa girmeden eveJ 
eve!A alman elçisini ve mllteaklben İtalya 
elçisini kabul eyleml§tlr. İçtimadan sonra 
hiç bir resmi tebliğ neırolunmamııtır. 

( Sonu 5. ıncı .say/adı ) 

İstanbul'a giden 
vekillerimiz 

İl'ltanbul, 2f (Telefonla) - Sıhlye Ve
klllmlz B. Hult\111 Alatq, Nafıa Vekilimiz 
General Ali Fuat Cebesoy, GUmrtık ve İn
hltarlar Vekili B. Raif Karadeniz İıta.n
bul'a geldiler. 

İnhisarlar Vekilimiz 8tleden evel lnhl
aarlar umum mtidUr!Utllnde çalııtı. Ötle
den sonra da tetkiklerine devam etti. 

Cebelüttarık
1

ta 

Hududa askeri 
müfrezeler 
yerleştirildi 

İspanyollar CebelüHa11k'lı 
diğer yerlerdeki isteklerden 

gene bahse baıladalar -;'• "e ': teahhütlerinc, hem 
~ t1aıı ol eauJiyetlerine tama • 
i._ t\rl> ' 11 bu kararını verme· 

İlb~' ''-8' Cephesindeki harp va· Madrid,27 a.a. - Stefani ajansından: . 
l.~li l il hir b"r t · Cebelüttarık hududu servisine memur ın 
~ o ... "' ı esır yapma- . . ··f 

ı.. "t>L .;•••Yan fu 1• b' .. d ııili:ı polis kuvetlerı yenne ordu mu reze-
~ , ou1 .. zu ı ır mu a- . cd"l • · 

ti!,· • Unde b I "d" b led ıkame ı mııtır. 
t. ı ıhq~ u unıa ı ı, u· 
l' .. Su i~ -~1!1ra ıebep olacağı D. N. B. Ajanıına gör~ ~~iyet 
~İ:t lılatları ve onların Madrid, 27 a.a. - D.N.B. bıldırıyor: . . ~.'liıı; değil, temas ve mü- Cebelüttank'a girmek çok müşkulleşmıı-

dlt ~lll e hulunduğumuz mil- tir. İngiliz askerlerinin hudut zabıuıı ye
'-'i" •r~edec:eg~· t hl"k 1 · rine ikame edilen askerlerin iıle-

"'c '- ı e ı e erı b.. "k t h 
' L. eıır hiç k" kt rinde tecrubeıiz olmaları uyu ee -

~~~ ~rllber ı~ıe yo ~r. hürlere sebebiyet vermektedır. Siyasi ka-
,ı,h etti ~~ terem ~f-ına.atleri dolayııiyle her rün Cebehittarık'a 

tehlik iı .uzere, bu bol- gitmekte olan amele ve meyva 1.&tıcılannın 
fa01211 esınden masun adedi azalmııur. 

J, iılcii uy/adı) (Soaıı 1, iiadi aqllllı) 

Nizamname kadın, erkek bütün valanclaıların (eıitli 

mükellefiyetlerini geniş ıekilde izah ediyor 

Eski Amerikan Cılmlıurrclsl llrıo\'cr Avru· 
pa'nın bUyUk bir açlık tehlikesine mtınız 
bulunduğunu söylemiitlr. Hoover'in beya
nau 3 Uncu ııaytamızdadır. 

............................ 
Hindi(ini 

meselesi 1 
Japon hilltUmetl

nin aldığı son ted
birler ve Fransız 

Hlndlçlnlsine gön -
derdiği kontrol me
murları sayesinde 

1 

Çunklnıı;·e malzeme 
nakliyatının azal -
masına mukabil 
Hong - Kong yolu 

ı 
ile nakllyat artma
ğa baflamıvur. Fran 
ıız Hindlçlnlsl muh 
temel bir fstllAya 
karıı tedbir alırken, 
Japonlar Horıg -
Konıı: clvannda da 
askeri harekAU ıı:e· 
nıvıetmektedlrler. 

Yandaki harta frao· 
sız Hlndlçlnlslni, 
Hong - Kong ve ci
varını cöıtertyor. 

(Haberlerimiz 3 Un 
CÜ 1&yf&dadır.) 

İcra Vekilleri Heyeti, milli müda -
faa mlikellefiyeti kanununun tatbik 
§eklini gösterir nizamnameyi kabul et· 
miştir. Nizamname, kadın erkek bUtün 
vatandaşlara terettüp eden mükellefi
yetleri geni§ bir şekilde izah etmekte
dir. Nizamnamenin miıhim bazı kısım
larını bugün ikinci sayfamızda bula -
caksınız. 

Koordinasyon heyeti 

dün toplandı 

Koordinasyon heyeti, dün saat 10 da 
Baıvekalette Başvekil doktor Refik 
Saydamın riyasetinde toplanmıı ve 
ruznamesinde bulunan meseleleri gö· 
rüşerek bazı kararlar almııtır. (a.a.) 

sisfA OsRASOV 

Pİ1ESTI O 

YUGOSLAVYA 

BULGARİSTAN 

Baarabya ve ıimali Bukovina'nın vaziyetini göaterir 
Rumanycı hcıritcaı 

Aziziye tüneli açıldıktan sonra 

Aydın hattı da 7000 Km. lik 
devlet şebekesine bağlandı 

Normal vagon ve lokomotifler de bundan 

sonra bu hat üzerinde işleyebilecek 
İzmir, 27 a.a. - Şehrimizde bulun· 

makta olan Münakalat Vekilimiz Çe· 
tinkaya dün öğleden sonra bazı ziya
retler kabul etmiş ve daha sonra ma
kamlarında valiyi, mevki komutanını, 
belediye ve parti reislerini ziyaret ey
lemittir. Münakalat Vekilimiz Veka
leti alakadar eden muhtelif işler hak
kında İzmir gazetelerine yaptığı be
yanatta deniz nakliyatının halen İz. 
mire kadar icrası tensip edildiğini, 

hava nakliyatının da Ankara ve İstan
bul hava meydanlarının asfaltlanması 
dolayısiyle muvakkaten tatil edildiğini 
Ankara ve İstanbul arasında elektrik
li tren işinin mevzuufıahs olmadığını 
söylemiş ve sözü Aziziye tüneline nak 
lederek demiştir ki: 

••- Aydın hattının Selçuk ve Çam
lık istasyonları arasında mevcut bü • 
yük ve küçük Aziziye tünelleri İz· 
mir'den Karakuyu ve Egirdir'e kadar 
devlet edevatına yani beynelmilel nor Münakalat Vekili B. Ali 

Çetinkaycı mal vagon ve lokomotiflere geçit ver
mediğinden bütün şebekeyi ikiye a
yırmak suretiyle mühim bir arıza nok-1 
tası teşkil etmekte idi. iM l " k d 1 · 1 

Bundan 80 sene evel inşa edilen bu Uta re e O ayısıy 8 
tüneller hem inşa tarzı bakımından 
mukavemetini kıran hem de binde 28.S Bütün Fransa 
gibi bUtün devlet demiryollarında mis 
li olmıyan bir meyil üzerinde bulun-
ması dolayısiyle artık devletleşen bu- t t 
günkü demiryolları §ebekesinin iktı- ma em yap 1 
sadi inkişafına ve trafik kesafetine 
cevap verecek kıymetten düşmüş bu
lunuyordu. Bu itibarla 1937 senesin
de bu tünellerin tecdidine karar veril
di. 1000 metre tulünde olan büyük A
ziziye tüneli ile yeni Çamlık istasyo
nu bu suretle Nafıa Vekiletince bir 

(Sonu 5. incı say/adı) 

Bordea.ux, 27 a.a. - Havaa: Matem gG. 
nU mUnaaebetiyle, Bordeaux bUytlk ktlıee
&lnde bir fi;>in yapılıruı ve bu lyinde ea
cüm.le relelcUmhur B. Lebnın, ba§vekil 
marqaı Pet&ln, Ayan ve mebusan reilleıi 
BB. Jeanneny ve Herrtot, bqvektl mua.. 
ı.•ini B. Chautemps, nazırlardan seneral 
Veygand. BB. Lav&l, Marguet, Laurent• 
Eynac, Marln, Thelller, sabık ba,veldl B. 

(Sonu S. üncü sıyf ıdı) 

FRANSIZ MÜSTEMLEKE İMPARATORLUGU 
İNGİLTERE SAFINDA HARBE DEVAM AZMİNDE 

ı Kumandanlar General de 
Gaulle'le temasa girdiler 
Fransa, istif- eden Londra el~isi yerine 
yeni el~i tayin etmek niyetinde değil 

Londra, 27 a.a. - Resmt mahafil, 
Bordeaux hükümetinin B. Corbin'in 
·stifasını kabul ettiğini zannetmekte
dir. 

Corbin inçin iıtilcı etti 
Londra, 27 a.a. - Reuter: Reuter'

in dipl,oma1ıik mWMtrririain azmetti· 

ğine göre, B. Corbin'in istifaaı sefirin 
şahai bir karariyle alınmıştır. B. eo,_ 
bin bütün hayatını bir ingiliz • fran-
111z itbirliği fikrine tahsis etmiıti. Ye
ni siyaai inkiJıfların vazifesinin ifa
ıını his değilse resmi bir makam it-

(So•u S inci ıl7f ıda) 
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Harp ekonomisi : 

İtalya ve iktısadı 

Alplerd~n Sicilya adasına kadar gi
rinti ve çıkıntılarla uzi'n'l•1, Akdeniz'i 
ikiye bölen, İtalya ya. ıuıatlasının ta
bit güzelliği veriminin üstündedir. 
310.177 kilometremurabbaı arazisinde, 
- umumi harpten evel 280.000 idi • 
1937 tahririne göre, 43.578.000 nüfus 
beslenir. Kilometrernurabbaına 140.5 
insan düşer. Sıra ile Belçika, Hollan
da, Britanya adalarından sonra Avru
pa'nın en kalabalı'k ülkesi 1 ... 1815 te 
16 milyon nilfusu bir asırda - 1918 de· 
38 milyon olmuştur. Bu müddet zar
fında dışarı hicret edenlerin yekunu 
da 10 milyonu aşmaktadır. 3.850.000 
kilometre murabroındaki sahip oldu
ğu müstemleke topraklarından geniş
liği nispetinde bir fayda temin ede -
memektedir. 

Nüfusunun % 75 i ziraatle uğraıır, 
1856 da me~ruti bir idareye bağlanan 
hükümet §ekli Benitto Musolini'nin 
Milano'da kurduğu "Fascio di Kom
battimenti" cemiyeti 1922 de iki kol -
dan Roma'ya yürüyerek zaptetmesiy
le fa§izm rejimi tesis edildi. 1925 dan 
ıonra da parHinıentarizm kaldırılarak 
yerine hükümetin bir nevi murakabe 
ve müşavere heyeti olan senato azalı
ğı ile idare tarzı tercih edildi. 

İtalya'nın ekonomi durumunu 1938 
ıenesi harict ticaret bilançosunda o -
kuyabiliriz: 11.124.000.000 liret olan 
umumi itharnt yek\tnundan: 

% nispeti 

Sanayi için iptidai madde 
Sanayi için yarımamul madde 
Mamul madde 
Hayvani ve gıdai maddeler 

47.63 
21.74 
17.85 
12.78 

100. 
teşkil etmektedir. Aynı senede mağ
den cevheri için tediye ettiği para u
mumi ithalatının % 17.38 nispetinde
dir. En ziyade muhtaç olduğu cevher
ler, kömür, demir, bakır, petroldilr. 
Ayda asgeri takriben bir milyon ton 
mağden kömürüne, ıcnede dört mil -
yon ton petrol, altmış, yetmiş bin ton 
kadar bakır ithil etmek mecburiyetin
dedir. Demir sanayiini ayakta tutabil
mek için iıtihlakinin % 65 ini hariç
ten tedariki icabetmektedir. 35.000 ton 
raddesinde olan çinko istihsalitı, i ... 
tihlakini kar§ılamaktadır. Kurşun is
tihsali de 1939 da 40.000 ton olup is
tihllki 52.000 tondur. 1939 da 4.750 
ton olan kalay sarfiyatı deniza§ırı 

memleketlerden getirilmi§tir. 
Bakır, kurşun, linyit mağdenleri 

Toakana ve Sardunya'da bulunmakta
dır. Alpulian'da çıkardığı boksit cev
heri aluminyom aanayiinin ihtiyacını 
temin etmektedir. 

Yukardaki rakam azametinden anla
tılacağı Uzere, İtalya ııanayi ve iktısa
dının en mühim derdi mahrukat me
ıelesidir. 

Bu mahrukat ve muharrik kuvet 
derdini tahfif etmek İtalya'da en ehe
miyetle üstünde durulan bir mevzu • 
dur. Fabrika ve demiryollarını i§let
mek ilzere memleket dahilindeki su 
kuvetinden mühim nispette istifade 
temin edilmektedir. Şu kadar ki inki
ıaf etmekte olan sanayii yazdığımız 
ithil adedlerinin küçülmesine mani 

Yazan : Sadreddin ENVER 

olmaktadır. Son zamanlarda harice 
daha az muhtaç olmak üzere çok zayıf 
olan linyit damarlarının da istismarı
na germi verilmiştir. Kömürden pet
rol istihsali için de sentetik fabrika
ları kurulmaktadır. Yalnız komşusu 
ve müttefiki Almanya gibi terkibi 
petrol istihsalinde muvaffak olması, 

iptidai maddesi, kömürU kafi olmadı
ğından, beklenemez. 

ltalya'da petrolün tarihi 1865 te 
433 tonluk istilısatat ile başlar. Bu ta
rihten itibaren muhtelif şirketler pet
rol aramağa başlamışlar, 1891 de Emi
lie vilayetinde Veleia mevkiinc.le bu -
lunan petrol ile 1910 da "7.090", 1911 
de de "10.390" tonluk istihsal yapıl -
mıştır. Fakat bu istihsal rakamlarının 
İtalya ihtiyacı karşısında bir manayı 
tazammun etmiyeceği şüphesizdir. 
Faşizm rejimi İtalya dahilinde pet

rol istihsaline çok büyük ehemiyct 
vermiş, 1926 da teşkil ettiği "Azienda 
general italiana Petroli" şirketinin 
gayretleriyle 1933 de istihsaUit 27.046 
ton olmuştur. MezkCır şirket halen 
"Po" vadisindeki ııondajlarını 3.0CO 
metreye kadar uzatmaktad1r. 

Gene mezkur "A. G. t. P." şirketi
nin 200 milyon liret sermaye ile t c 
kil ettiği şube Arnavutlukta 280 I" ~ 
rol kuyusu açmıştır. 
İtalyan jeoloklarının iddiasına gö

ie Devoli'de kuyularında tesbit edi
len rezervlerin yekunu 12 milyon ton 
olup senevi istihsal kabiliyeti 250.000 
tondur. İstatistik cetvelleri bu nokta
yı tevsik eder mahiyettedir. İtalya'· 
nın petrol istihsali 1938 senesinde 
- Arnavutluk ile beraber - "78.491" 
1939 senesinde de 219.080 tondur. Ar
navutlukta istihsal olunan petrolün 
cinsi fena olmakla beraber gene İtal
ya'nın 4 milyon tonluk ithal mecburi
yetini de gidermemektedir. 

ltalya'nın ihracatı 1938 senesinrle 
"10.379.000.000" liret olup başlıca ih
raç mataı kuru ve yaş meyva, pamuk
lu kumaşlar, suni iplik, mamut sanayi 
maddesidir. İhraç ettiği mağden cev
heri kükürt, civa ve mermerdir. 

Acaba 1talya'nın harbe ve binnetice 
iktısadi abluka hududu içine girme
si harici ticaretini ne dereceye kadar 
aksatabilir? .. Cevabı istatistik cetvel
lerinden alalım: İtalya'nın 1939 sene
si yedi ayında ithalatı 5.914.000.000, 
ihracatı da 4.734.000.000 lirettir. Eğer 
denizaşırı ticareti katcdilmi§ olsaydı, 
bu müddet zarfında i t h a 1 a t ı 
1.914.000.000, ihracatı da 1.289.000.000 
liret olabileceğini münasebette bulun
duğu memleketlerin gümrük istatiı -
tiklerinden istidlal edebiliriz. Demek 
oluyor ki, İtalya iktısadi abluka yü. 
zünden harici ticaretinin laakal (% 
60) ını kaybedeceğini söylemek adet 
şehadetine istinat eden bir hakikattir. 
Bu da bize İtalya'nın da Almanya gi-
bi harbi seri bir neticeye bağlamak 

mecburiyetini anlatır. Yalnız İtalya. 

nın muharebenin devamı müddetince 
hiç bir malzeme sarfiyatı olmadığı, 

bilakis dokuz aylık ticari faaliyetiyle 
mühim bir stok biriktirdiği, kazançlı 
harp ticaretleri ile de mali vaziyetini 
sağlamlaştırdığı unutulmamalıdır. 

Ordu' da 
zehirli gaz kaçı I a1 

n ı ı.~~~~~~~!!.~~. sto!!.., • _ 
u rs a rl flsl tarafından !stanbulun lhtlye.cı için 

verilen unlardan b8"ka İstanbul değirmen
lerinde 1500 ton ıtok vardır. Ordu: 27. a.a. - Her devresi bir 

hafta devam etmek üzere vilayet mer
kezinde 4 devreli iki ;:ehirli gaz kur
ıu açılmıştır. 15 yaşından 60 yaıına 
kadar bütün şehir halkı dereleri takip 
etmek için tehaliikle bu kurslara alaka 
ıöstermektedir. 

Para,ütçülüğc dair konf eranı 
Kaş: 27. a.a. - Bugıiı;ı paraşütçülük 

hakkında kalabalık bir halk önünde 
bir konferans verilmiştir. Bu konut • 
malara ıık ıık devam edilecektir. 

ULUS 

C. H. P. tarafından 
olunan tertip 

konferanslar 
Niğde; 27. a.a. - Parti idare hey -

etinin tertip ettiği propaganda ve pa
raşütçüler mevzulu konferanslara hal· 
kımız büyük bir alaka göstermektedir. 
Diğer taraftan Halkevi'nin GölcUk, 
Misli ve Ovacık nahiyelerine bağlı 
köylerde yaptığı konuşmalar köylü -
müz üzerinde çok iyi tesirler uyan -
dırmı§, köylünün esasen fevkalade 
yüksek olan maneviyatını cilmhuriye
te, cümhuriyet hükümctine ve hc.ssa -
tan Milli Şefi'ne olan bağlılığ1nın sa
mimi tezahüratına vesile olmuştur. Bu 
konferanslara devam edilmektedir. 

Tekirdağ' da 
Tekirdağ; 27. a.a. - Parti tarafın -

dan tertip edilen ve zamanımızın en 
ehemiyetli harp silahları ile bunlara 
karşı muhafaza tedbirleri hakkındaki 
üç konferans halk tarııiından takip o
lunmuştur. 

Samsun' da 
Samsun; 27. a.a. - C. H. P. vilayet 

idare heyetinin tertip ettiği konferans 
lar köylere kadar her yerde verilmek
te ve halk tarafınd n büyük bir alaka 
ile takip edilmektedir. Bu konferans
lııp Milli Şefimize kar§ı milletımizin 

nıı l111aı: b.ıf;lılıgının ve milli bera • 
t ;imizin tamlığının yeni tez:ahilr

lerine birer vesile teşkil etmektedir. 

İlk mektep muallimlerinin 
maa~ları ve terfileri 

Maarif Vekaleti yeni barem kanu -
nuna ilk mektep muallimlerinin maaı 
ve terfileri hakkında yapılacak mua· 
meleyi tesbit etmiştir. Vekalet'in bu 
hususta alakalılara yaptığı tebliğatı 

yazıyoruz : 
" 3556 sayılı kanunun neşri tarihin· 

de müstahdem bulunan memurlar için 
bu kanunun 6 ıncı muvakkat maddesi 
ile bir istisnaiyet tanınmış olduğun -
dan bu vaziyetteki öğretmenlerimizin 
de tahsil derecelerine bakılmaksızın 
bir defaya mahsus olmak üzere üç yıl
lık terfi müddetini doldurmaları ha -
linde bir üst derecedeki maaşa geçi -
rilmeleri lazım gelmekteciir. Bu hil -
küm, kanunun neşri tarihinde alınan 
maaşlara şamil ve bir defaya münha -
sırdır. Öğretmenlerin bundan sonraki 
terfilerinde kanunun 7 inci maddesin
de saptanan ( tahsil derecelerine göre) 
3 veya 4 yıllık terfi müddeti cari ola
caktır. Kanunun ne~ri tarihinde müs
tahdem öğretmenlerden, intibak neti· 
cesinde maaşları yükselenler de dahil 
olma'ı üzere, maaşlarını filen aldıkları 
tarihlerden itibaren 3 yıllık terfi müd
detlerini dolduranların tanzim edile -
cek terfi cetvellerine ithali gereklidir. 
( Bu duruma göre 1936 eylCılü itiba -
riyle terfi ettirilip 1937 eylCılünden 
itibaren maa§ farkını alanlar bu cet
vele ithal edileceği gibi, 1938 cetveline 
adı yazılıp da ba§arısızlığı yüzünden 
terfi ettirilmiyenler de dahil edile -
cektir. ,, 

iktisadi faydalan kabul olunan 
müesseseler 

Teşviki aanayi kanunu mucibince 
ikinci sınıf muafiyet ruhsatnamesini 
haiz bulunan veya ileride bu suretle 
ruhsatname alacak olan kamyon, kam· 
yonet ve otobüs karoserisi imalathane
lerinden karoseri iJinin tahta, demir, 
saç, boya, döşeme ve buna müteferri 
bütün imla.tını tam olarak yapan mü -
esseselerin iktisadi faydaları İktisat 
Vekltetince kabul edilmi§tir. 

Tekirdağ hasta. bakıcı kursu 

Tekirdağ; 27. a.a. - Askert hasta -
hanede açılan gönüllü hemşire kursu
na 40 Bayan devam etmektedir. 

Yeni benzin ve gaz 
yağı fiyatları 

lesbH olundu 
Ticaret vekBlctindeıı teblil edilmiştir 
1 - Zl nisandanberi cari benzin, gaz

Yaiı: ve motorin fiyatları, mezktlr tarihten 
sonra Romanya'dan gelen malların Eiyat
lannın dBha yüksek olauııma binaen, muk
tnzi zamlar yapılmak suretiyle 29 sayılı 

Milli korunma kararnamesine istinaden ye
niden tespit edilmiş ve 28 haziran cuma gü
nünden itibaren meriyet mevkiine konul
mu~tur. 

Benzin, gazyağr ve motorinin İstanbul, 
İzmir ve İskentlerun depo esas fiyatları 
şunlardır: 

Kuruş 

Beruin, dökme, kilosu 31.15 
Benzin, dokme, litresi 22.74 
Benzin, çift büyük tenekede 865.85 
Gazyağı, dökme, kilosu 18.34 
Gazyağı, çift büyük tenekede 628.13 
Motorin, dokme kilosu 10.83 
Motorin, çift buyük tenekede 41.2.00 
2 - Benzin ve gazyafmın An.ltarn, İG· 

tanbul ve İzmir'de dokme olarak azami ı;a. 
tı;ı fiyatları §Unlar<lır: 

Benzin Gaz:yağı 

Litresi kuruıı kilosu kuruş 
.<\r.kara 27.50 
İstanbul 25.- 19.55 
İzmir 25.0S 19.70 
3 - An!mra, hta.1bul ve İzmir'de tene

keli benzin ve gazyağı aza.mi satış fiyatla
rı şunlardır: 

~ .!d ,.ı,ı .:s 
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1'11 ... ı:: nı .ld r. 
~ ·- " o ·- u o " ., ...... .... .., .. .., 

Ankara 1005 775 113 

İste.nbul 925 660 97 
İzmir 925 670 101 
4 - Dicer yerlerde gazyacı ve benzinin 

satı:ı fiyatları yukarıda bir numara altın
da gösterilen depo esas fiyntlan11a nakliye 
ve teıılim masraflarının, mahalli rilsumun, 
!iİrkct bıı.kıyelerine verilen karın ve liste
si vcık6.lete tevdi edilen yerlerde ise pera
kcn<le satıcı iskontosunun ilavesi suretiy
le tayin ve tespit olunur. 

S - Her yerde halen cari motorin az:a
ınt satış fiyatlıuma 3828 aayılı kanunla şi
mendüfer nakliyatına yapılan zamdan 
baı;ka, 

Dökme kilo baliın.a 
Çift büyük teneke başına 

illl.ve e<lllmiştir. 

1.01 kuruş 
43.81 kuruş 

6 - Bu Hyatlar eirketlcrin bayileri bu
lunan mahallerdeki en büyük mülkiye me
muruna, fiyat murakabe komiıyonlarma ve 
mıntaka ticaret ve iktısat mil<lürlüklerinc 
telp-afla toblii ed11mltılr. 

Tuna'dan gelen gemiler 
sayısı sekseni buldu 

fetanbul, 22 (Telefonla) - Tunadan 
gelen gemilerin sayısı 80 1 huldu. Bunların 
bir kısmı Boğazda ııeyrUscferl gUçleııtire
cck kadar çoğn.ldıklan için Tuzlaya gidi • 
yorlar. 

Denizcilik bayramı 
kutlanırken bir de 

\ 
feneralayı yapılacak 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Denlzctlik 

bıı.yramı kutlanırken olmdlye kadar bildlr
dlklerlmden fazla olarak programda gece 
denizde bUtUn gemilerin ı~ttrA.kiyle btıttik 
bir fener alayı yapılacaktır. 

İstanbul' da bet 
yangın baılangıcı oldu 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Bugün ıeh· 
rin bet yerinde ya.n.ctln çıktı ve hepsi baa· 
ıe.ngıçta aöndUrüldU. 

Mesut bir düğün 
Dün Halkevi salonlannda, ıeçkin davet· 

liler huzuııını<h Müzeler umum müdürlüğü 
memurlarından Bayan Saime Öke ile B. 
Hayri Sağlamtunç'un dUiünleri yapılmr1-
tır. Genç evlilere uMletler dilorix. 

Milli müdafaa mükelle iye Dış 

nizamnamesi kabul edildi 
Nizamname kadın, erkek bütün vatandaıl~rm çe~illi 

mükellefiyetlerini aeniı ıe~ilde izah ediyor 

Nizamnamenin mühim kısımlarını 
İcra Vekilleri Heyeti, Milli Müdafaa mükellefiyeti kanununun 

~eklini gösterir nizamnameyi kabul etmi§tir. Nizamnamenin muhiıtl 
!arını yazıyoruz : 

Umumi veya kısntl seferberlik halinde 
ve fevkıılO.de hallerde yapılacak seferber· 
llk hazırlıkları ile kıtaların tecenunlilerl 
esnllSlnda ·alelade vasıtalarla temlD edile
mlyen bUtUn askeri ihtlyaçlıırı ve hizmet
leri milli mUdıt!aa milkelle!l:>·eti kanuniy
le bunn mll tenlt tııbu nizamname hllkUm· 
!eri dairesinde vcnneğe ve yapmağa her 
oalııa borçludur. 

Milli mlldafaa mUk.,lleflyetinln tatbikı· 
na başlanacağı ve nihayet bulduğU tarih -
!er ve hu mUkcllefiyetin tııtblk aah~ı İcra 
Vekilleri Heyeti kararlyle ta:>;n ve i!An O· 
lunur. 

lı1 ak buz ve tazminat 
).Illll müdafaa mtikelleflyetl, mUkcllcf· 

lerln kuclret ve kabiliyeti ve mevcut men· 
buları göz önUne alınarak Adil bir nlsbet 
dairesinde tcvd cdlllr. Her teklif yru:ılı ve 
imzalı kO.tıllarla yapılır. Bunlarda nıUkel· 
lefıyetln mahiyeti, mlkdarı ve nı!imktln 
oldukça devam rnUddctı gö11tcrlllr. Yapılan 
mUkclleflyete karı;ıı bir ınakbuz verilir. 

Kanunda yazılı iatlenalardan b!l§ka ve
rilen her §ey veya yapılan her hizmet lı;ln 
sahibine değerince ta::mtnat verilir. 

Şalııi mükcllc/iyete tabi 
tutulmıyacoklar 

Şahel mlikell cflere verilecek vazifelerin 
tayinlndc bunların yaşları, cinsleri, sanat 
ve meslekleri, 11ıhat, kabiliyet ve istidat -
!arı göz iinllndc bulundurulıır. 

On be~ yıışını bllirnıemlş olanlarla 6~ 
yaşını tamamlamış olanlar ve malOI ve 11ı· 
hatı muhtel olanlarla bakıma muhtaç ço· 
cuğu olan ve gebe buhına.n kadınlar §aluıl 
mUkrllc!lyete tlı.bl tutulamazlar. 

On lltl yaşını bllinnenılş olan çocuklar 
bakıma muhtaç sayılır. 

Nakil va:utalan 
Tahrir h eyetlerinin mua~-yen olan jl'iln

de toplanma yerinde bulunmamalarındaıı 
ve ualdl vasıtalarının bu yerlerde bulundu
rulınamsmdan aiti.kalı mUJklye memurlan 
mesuldtlr. 

Nakil vMttalarını mAzeretıılz getlrml • 
yenler hakkında tahrir heyeti ve ihtiyar 
heyeti nıUşterel< mazbata yaparak kanunt 
takibat yapılmak üzere milli mUdataa mü
kellefiyeti komisyonuna. verirler. 

Nakil vıuntaıarı tahrir yerlerine her 
tUrlll tcçhl:ı:atlan, koşumlan ve yedek par
çalarlyle birlikte getirilir. Ve tahrir cet
vellerine vıuııtalnrlll birlikte bunlar da ya
zılır. Noksanlnn tııaret edlllr. 

Tahrir heyetleri toplanma yerine getl· 
rilen biltlin nakil \'runlalarını (orduya el· 
vcrl~ll olan, orduya elveriıll olmıyan ve 
istisna edilen) BUretlnde Uç kısma ayınr· 
lar. 

HayıJanlar 

Ha.vvanla.rdan Arıza Jr611termlyenl,.r ,.,._ 
duya elveriıll addolunur. Bu lnzalarla 
ın!lftl olanlarla, YS§ haddinden fula olan· 
lar elverlgll olmıyan kısma a.ynhr. 

Hayvan ea.f:'lık zabıtuı kanununun tes
blt ettiği hastalıklardan, beygir, katır ve 
eşeklerde ruam ve marazı cima. lle ·ınA11)1 
bulunanlar tahrtr edilmez ve orduya alın· 

mezlar. 
Lenfanjit, gurm. uyuz, plroplazmoz, 

IJ:ırbon ile maltu bulunanlar tahrir olunur
lar. Şl!ayap olduktan ve karantlne mUd • 
detin! ikmal ettikten aonra orduya alınır
lar. 

At, öküz arabaları ve kızaklar 
Kullanılmıyacak derecede hurda olan ve 

esaslı lusımla.rı bıılunmıyan arabalar ve 
kızaklar orduya elverlgll değildir. Ufak 
tefek tamirlerle kullanılabilecek nakil va
sıtaları orduya elverf<,.ıll haneııtnde göste
rilir ve noksruıları tesblt edilir. 

Motörlü vaııt~ar 
Mot6rlU ne.kll vasıtalanndan ı;ok kul· 

lanılmıı ve tamir edllmlyecek derecede 
uklmi§ olanlar orduya elveriıll olmıyan 
han.,slnde gösterilir ve ne için bu ııe yara
maz oldukları hizalarına i;,aret edlllr. 

Kara nakil vasıtalarına 
mükellefiyet tatbikı 

Ordunun thtıvacı olan her tUrlll na.kil 
vasıtalarına MIİll Mlldafaa VekAletln!n 
veya sala.hlyetll komutanlığın göstereceği 
lüzum üzerine mlllt müdafaa mUkelleflyeti 

komisyonları, yahut nahiye :mer:, 
nahiye mlldUrUnlin reislıği aıun 
ma komutanı, vnrsa beledi) e 
yoksa nahiye rnC'rkezi muhtatıll: 
lcrdc muhtarın reisliği aıtıııd:ı 
yetinden mürekltcp mm•akkat ~ 
yonl:ır vıı.ıııt.asıylc milkellefı;) et 10 lunuı·. FevltalCLde hallerde mahal { 
yiik komutanı tarafından mukell 
blk olunur. 

Kllyh:rde nahiye mUdllrl~ri ~e e 
Js.r, ıehir ve kasabalarda be!ed~~ 
bıta memurları, ı velce tahrir iç •Jfl 
memlıı olan kaçak nakil vasıtnı 
bunları da kıtnıllcn toplıyarak )1 
kellcfiycti komisyonu merkezin 
ğc mecburdur. Nnkll vnsıtaıarını 
getirir. Sahipleri bulunmıyan il 

0 taları ihU~·nr heyetlerinin taY1 

şPJnslar tarafından ~etırlllr. J\.S1' 
merkc7lnc veya tcsellllm heyrU

1 ne gellnciye kad'.11" hnyvaıılnrın -, 
motörlU vaı;ıtaların mevaddı 
vasıta sahiplerine aittir. 

Arabalar, lto~uın ve ha)-vıınl 1 
ilkte alınır. Koşum hayvanları ıı 
rabaların koıum ve hayvanları 
eek diğer arabasız ko;,um ve ıı e 
ikmal edilir. Develer devecııerl 
mUkellcfiycte ttıbl tutulur. 

Vasıtaların iacleıi 
Alo.t ve edevat, makine ve el~ 

kara, deniz ve hava vas1taıanııa t 
den !azla bir mtlddct için mukeıı 
blk olunduğu zaman alınmıuıd311 
lıı.nn hal ve vaınClıırı milli nıU 
kellcflyetl komi -'Onu ile bunlnı;' 
tarafından mUşt rek imzalı ve 
halinde bir zabıt varııkasiyle ~ 
nur. Hizmet görlildUktcn nonrıı. 
ler tamamen veya kısmen ind~ 
vıılt!t .. ıırıır yoltaa makbuz ıstı ı 
rnk vasıta sahibine yalnız hizııl ı" 
tini gösteren bir vesika. verııır. 
sa bunun ıekll ve mikdıırı ve 
hizmet mUddeU bir zabıt vııral<~ 
bit edilerek bir nUsluun vaslta p-·_ 
rlldlkten eonro. makbuz tsUrdllt 

Şahsi mükellefiyet 

Şahsi mUkolleflerin Y!llJları ııol 
yet cüzdanlarına gllrc ta:-; ın 
eUzdıtnları gösteremlycnlerln -~ 
muayene eden tabip tarııfınd...-' 
takdir ve tesbit edilerek haki 
mele yapılır. Mükellef nll!uıı ~ 
yahut mensup oldu~ı nUfuS 
kaydını getirdiği takdirde mu!Ul1 
olunur. 

Şahsi mllkelleflycte tllbl 
h!18ta.lık ve mııIOllyet iddıasıııd• 
lar muayeneye nevkedlllrler. JJU 
o.ekerl tabipler, bunların bulun 
!erde hükUmet ve belediye tab 
lar da yoksa serbest tabipler _'J 
yapılır. Tabibe glclemlyocelt ~t 
ve malQllerden tabibin bulundU1> r. 
lıınlnr .. vlerlnde muayene cd~ 
lardıı.n uzak köylerdekilerin ,. t 
c;Uk ınhat memurları veya aıJı!l 
vanıtaslyle tcsbit olunur. Mt: 
memur veya crbıışlnrın k6y Uı ri 
!eriyle birlikte truızlm edccltlC 
bata Uzerinc hastaya halin ıc 
mükellefiyetten devamlı vcY1\ 1 J:Cri kalma vesiknsı verilir. ıı: 
ten devamlı geri kalmıı.yı muc ! 
!ar ve mıılQllyellt'r nızamnıııne> 
veldc göt;tcrllmi§tlr. ıflll 

RM bir hastalığa musap o 
tarıifındıın verilecek raporla r' 
nln sonuna kadar mUkcllefi.Yet ıe 
lırlar. Tedavisi mahalli vcsıd~ 11 
görillcnlcrlc tcds.vlsi mUml< ıc 
nıll7.mln veya blhıyevt hastnl1

11 
hakkında da teda\'i imktınSıı 
eden (miikollefiyetten geri 1' 
böylelerin ynpnhlleceklerl rnuııP 
leflyetlerl gösteren (mahdut 
raporları verilebilir. ' 

Geb ilkleri tııblp rnporiyle t 
rıı., (mllkelleflyctten muv~8 

ma) vt'sllmsı verilir. ıııı,l 
Alıtmeti A§lkllr olmadığı 

iddiasında bulunıın kndınltıf ~ 
mlltehasınalnr tarafından ~~ f' 
rek alınacak rııporlarıı. gö tı 
tabi tutulurlar. Miltchns ıs ıtıl 
yerlerde tabip mporiyle bu ~t 
geçmemelt Uzere milltclleflYede 1' 
rakılablllrler. Uç ay bltım!ıt 
nı verirler. • JI 
Kadınlarda §aTısi miiP 
Kadınların şahst mUkeııe!U 

ııralar ve esruılar gözetııır: tt 

Trakya'da İzmir Fuarı'na 
hazırlık 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Çizme ve iskarpin!... Generalin 

esprisini nasıl buluyorsunuz? 

Sıra bcklernt'clen krndl ıs ıJY 
!er, 20 - 40 ya§ arnsınd:ıki l;t ,.şJ 
olmıyan dul kndınln.r, 20 - 4~ ~ 
ki e\•ll kadınlardan çocu ;ıo 
20. 40 yaş araaınd!lkl kndın'40 • 
muhtııç çocuğu olmıyantnr, dııld 
ara.sındakl kadınlar (yul<fll'l 

Edirne; 27. a.a. - İzmir Fuarı Trak
ya pavyonu komitesi r:le umumi müfet
tiı general Kazım Dirik'in başkanlı -
ğında dün bir toplantı yapmıştır. Ko
mite bu toplantıda şınıdiye kadar ya -
pılmıt olan hazırlıkları gözden geçir
miş ve bu sene zarfında yapılacak 

olan yenilikler hakktnda da bazı ka -
rarlar alarak dağılmı~tır. 

Denizyolları idaresinin 
kiraladığı şilepler 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Denlzyol -
lan idaresinin hububat nakli için Mersin 
hattına iki 11llep kiraladığı haber alınmııı· 
tır. 

Ufaklık para kanununun 
tatbikatı kadrosu 

İcra Vekilleri Heyeti, ufaklık para 
kanununun tatbikinda çalışacaklara 

ıit 12 aylık kadroyu tasvip etmittir. 
150 lira ücretli bir, 100 lira ücretli 3, 
90 lira ücretli 2 ve 80 lira ücretli 1 me
murdan ibaret olan kadro Darphane 
mödarlüğü emrine verilecektir. 

Uyanıkız ! 
"Memleketimizin emniyeti ve 

müdafaası için bir taraftan aakeri 
hazırlıklarımıza devam etmekle 
beraber, diğer taraftan her za· 
mankinden fazla uyanık durmak 
mecburiyetindeyiz." 

Sayın Ba~ekilimizin eve/ki gün 
Büyük Millet Meclisinde yaptığı 
veciz, özlü ve doyurucu beyanat 
içinde yukarıki kudretli cümle var
dı. 

Harp - sonrası dünyasında azmin, 
iradenin v; uyanıklığın nasıl mağ
lübiyeti galebeye, kölı:liği istiklale 
çevireceğini bütün milletlere ilk de
fa öğreten bir memlekette hükümet 
reisinin söylediği bu sözlerde büs
bütün ayrı bir mana, büsbütün yük
sek bir bel§gat bulunduğuna ~üphe 
edilebilir mi? 

Her zaman uyanık ve her zaman 
hazır! 

Eski bir söz, "fitne uykudadır; o
nu uyandırmayınız!" der. Fitneyi 
uy3ndırmak, uyanırsa ba~ını ezmek 

için de "her zamankinden fazla u
yanık" duracağız! 

••• 
Siyaıi nükteler ! 

Tayyare, bomba, ateş, duman, 
kan .... daha ne kadar müthiş kelime
ler var$a sıralayınız; gene dünya
nın içine düştüğü badireyi tR.\•sif 
edemezsiniz. Fakat buna rağmen si
yaset adamları bir takım nükteler 
yapmaktan, espriler savurmaktan 
geri durmuyorlar: 

Geçenlerde İngiliz Başvekili 
Churchill Avam Kamarasında söy
lediği bir nutukta lngiltere'nin 
Fransa ile ne türlü miınascbetlerde 
bulunacağına sözünü getirerek: 

"Hapisane parmaklığının arka
sından ne kadar konuşmak mümkün 
ise o kadar ... " demişti. 

Dünkü telgraflarda ingilizlerin 

Fransa sahillerine ihraçlar yaptığı
m öğrendiğimize göre ingiliz ziya
retçileri, Fransa ile temas için de
nizaşırı hapisancnin parmaklıkları
na yaklaşmışlardır! 

Eve/ki gece de Londra radyosun
da ahenkli sesi, güzel lransızcası ve 
kati ifadeleriyle konuşan general de 
Gaulle ihtiyar Mareşal Petain'in bit 
nutkuna verdiği cevapta kendini tu
tamıyarak ufak bir nükte yaptı. Ge
neral dedi ki: 

"Teslim edilmiş Fransa'yı, soyul
muş, yağma edilmiş, köle haline ko
nulmuş Fransa'yı gene aynı ahenk
le, Bay Mareşal, işine, gücüne, tek
rar başlamağa, kendini toplamağa 

davet ettiniz. Fakat Fransa'nın han-
gi hava içinde kendini toplamasını, 
alman çizme ve İtalyan iskarpini al
tında hangi nama kalkınmasını is
tiyorsunuz?" 

General de Gaulle daha yukarda 
mareşala hitap ederken §U cümleyi 
de sari etmişti: 

"Ah ... böyle bir köleliği kabul için 
BaY. Mareaşl, size, Verdun galibine 
ihtiyaç yoktu." 

Şu kadar var ki bu çok acı cümle
yi bir nükte diye vasıflandırmak e
limden gelmiyor. Çünkü bir kaleyi 
vermemek, 23 sene sonra bOtiln bir 
memleketi teslim etmek için bir se
bep olamazdı. 

13 rakamı! 

ita/ya 13 üncü harp tebliğini ne~
rettikten sonra İtalyanlarla lransız
lar mütareke yaptılar. Şu halde İtal
yanlar için 13 rakamını uğurlu say
mak 18.zımgelirdi. Fakat gene lran
sız harekatından bahseden bir 14 ün 
cü tebliğ neşredildiğini görüyoruz. 

Yazık, bu vesile ile olsun, batıl 
bir itikat ortadan kalkmıı olamadı/ 

T. t. 

sıralara göre), ııs 
50 • 65 yaşlan nrasındald re 1 

karıdakl vasıf ve sırall\I"a gil 
dan aşağı kız ve kndınınr. ,J .. , ır 

Kadınların yapaco$ 
1 )Cll 

Şahsi mlikelleflyett' t.'tb ıatı'' 
ğıda yazılı hizmetlerde itli! 1' 

Dlltim ve teı•zlllk, UtllcU ,-t 
metleri, lcvazım V'-" harp ~ 1 
ve içtiınnt ımın.venC't rrıtl ~ 1 
lt'rl, ynrdııneı hetT'11irC'lil<. 1 ~c 1 
mhlyeyc alt d no. fal)rt\tıı. 111 
h!zm,.tle'rl. p:ı.sl! korıınr. rı ı:ı ' 
mi ve mf'mlclı"t m ıcl -ı! ' 
esscsel rrde çalı•mnl"ı ıı 1,ı masından dolayı bo,'1 kaııın t rt 
pablleccklerl hl7mctırr ve t ı , 
olanın aile efradı), pn tıı. ' 
ton hizmetleri. mC'mlcl et ~rt· ıı 
nyan hueuet fnbrllmtnr 1

1 
r111 l' 

çiftliklerde askere gld ı:ı ve 1 
zirai iatlhealft.t lıılrrl, :> ?Aı>'l l 
(lttynt ve tahammtll kil;) vıı.'· , 
mlryolları hizmetleri, trıırl ( 
bUe ve sıılr nakllyııt i 1 tJ 
~öre), ahalinin ı~esi hl" er·' 

Mcslr.k sahibi ot!U'lle.T 8 ıst 
yeri oldukça, mes leki rıııd ti 
lirler. iiJ:e 

Erkeklerde fahsi rfl' 1 
Hava taarruzlannn it~ v , 

kllJerinde ve i§lcrlnde. ın~r'il t 
avenet mUesesclerlnde. rl1l ı ) 
belediye Amme ııızmeUc yfıP 
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rtsız imparatorluğu 
llıa,• 
d ıtırı alınan askeri kuveti 
:_ Yıkılııı, İngiliz impara

lla.ratıı l<>nra dünyanın en ge· 
eler' o~luğu olan franınz müs· 
eh 1111? rnukadderatını gü. 

~tadctltıyct li meacleai haline 
İlld ır, Filhakika Franıa'nın 

en · 
l~ğ d a:ıyade Fransa•nın im· 

lıa.ıy: i~r ki Almanya ve bil· 
tıı .. e Fransa araıırnda hal· 

tıiıı RorüJıniyen ihtilaflarm 
rıihıı.e •ebep olmuş ve bu ihti· 
~ı,.1e! Fransa•yı bu devlet· 

"'ıu "k , r:"r ru lemiftir. Bununla 
li~letj~ıa'ya karıı galebe te· 
Ilı.Ut U sırada Almanya ve 
lelte~:e~e §artlariyle fransız 
'tln' rı hakkında ağır şart

'ı. ,0
11 .. değillerdir. ltalya'nm 

le .,,,
11

'1.u olduğu malumdur. 
'ti L. llediliyor ki ailahlannı 
. oır ı d 
ile t 1 _ıra a İtalya Tunus'un 

ft111 :: 
1ınini esaslı bir müta

ıı..._-· arak ileri sürecekti. 1-
. ~"llQı Ya 

)e di ~ınadr. Yalnız Tunus, 
e ı,· &'er fransız müstemle

'tılrııır takım yerlerin ailah-

1 ı~:inı ,temin ile iktifa et• 
Ilı.il t Ya nın ve Almanya· 

1
)'11, k eınlekclcr meselesinde 
al, "l"fı bu derece mülayim 
l'rrı l"rna bakarak ondan ne· 
~ i~~~~ıdır. Almanya ve l

t111liı:n,'lırler ki Bordo hükü
tlet-iıı · 1 dernek, franıız müs

. aiıı, ın de teslimi demek de-
~·· t?ıalcyh evcla bunları 

' t •ıı. . lliıı d ~'Yen de bunlan ln-
. li'l.~l'lız kuvetlerinden kur· 

~ılj'l.I . dır. Filhakika bazıla· 
erın • 

~ 
1 

• Japonların ve Ame-
e l • d otrıı erın en kurtarmak 

J°ıtııı.ı 'Yac'lkhr. Fakat Ceza· 
:'"&t_;

1 
gibi Avrupa'ya yakın 

l ~e 
0 

ekeler, Bordo hükü-
t,•ıı "asıta ile Almanya'nın 
llı..ı I}\ l\"f ~"lttdd u Uzları al tına getiri-
~ eratları hakkında ni

'-tt~erilcbilmek için müta
~ rı~ bu müstemlekeleri 
~ıı, ;'' lazımgelirdi. Şu hal· 
·'•t ... ransa•sında tatbik edi· .. oı· · ltı• ıtıkası", müstemleke-

•· 'ilde • b' d. 1 . .... lelt • .ınce ır ıp oması 
lını almaktadır. 

• 1tl,., 
· ı:-,lc Çok eski müstemleke· 
~at at Fransa•nın bugünkü 
, ,,,~llı_lcke imparatorluğu 

liir 1kinci nısfından sonra 
~ .,_·~ l9 uncu asırdan evel

·~•re ~~te.rnleke İmparatorlu
i tı 1 e Nnpolyon Frllnaa'sı 

~it/u~ nıücadclenin içinde 
"a \ F ılhakika bu mücad e

lotı~~ a1:> aencsınde transız 
,, 'da t ... u. Hindistana yakın 

t.... t "f 'k , ~;-ıllhi rı a da bir avuç top-
t..:"'lr .A.ınerika'da bazı ad~
lotıllhı etıniıti. Yeni franaız 
!\tarı ~un kurulu,u, osman· 
lg3o U&ıına tabi olan Ceza

lar •erıesinde restorasyon 
• o._:fından iıtilasiyle bat

\ >ı.ıı-.. •~lı imparatorluğu bu ,h, ılıtilaH ve ac.ı'tra da 
1ıı.. Ce !'ebesiyle meıgul oldu-
. ..,~ lay'ır'' k k •• #'b ı urtarma ıçm 

'1lıt.dı. 
~ 

'ilde., •Polyon imparatorluğu 
•Jt .... Ua:ak-ıark'ta Koıen . .... ,,) b' 
la')ı e ırçok adaları ve 

~ ,~11 İ1ıı aldı. Fakat franaız 
ltç\i. .. c·· Paratorluğunun dört'd· ., u .. 

ı}rııi • cumhuriyet devrinde 

d tlır F . l 'iırt· · ransa ıle talya a-
) 'd,11 l bir ihtilaf mevzuunu 
~ 'lt'tlıt lll'Hıa 1881 senesinde 
ı 'l>'ııtığ alındı. Fransa lngilte· 
~d'· lıu 1 1904 anlaımasiyle 
• '>ir•d •urctle •İmali Afrika-

11) eııı.. " • 
ı '"•lc ro.ongo'ya kadar fa-
'li. ı:.ı Utanan fransız müa
~İt ı:.ı~•aha itibariyle Fran
lt" 1•li dah b " "kt'' V ~ .. llrç a uyu u. e 

i 11ı '"di tl~nın nüfusu da Fran-
11 ~~ordu Uf usunun üçte birine 

• Şi l'tıı11 ~j Bu geniı topraklar 
~ vltı'l'ldir ar çok sermaye dök-
~~' hirç erl':r ve yollar in,a 
.\~ tark•~lt ıınar itleri yapıl
'i trıı• • Fransa 1883 sene

t~ .. ~ld,, V 1884 senesinde de 
tırd·· e hu 1 • j 'ti )\. il arı vaktıyle e-

~iıı:~oıııa 0 tin ile birlcıtirerek 
~llıQ?1Çİl\i ~~ tecavüzüne uğrı
~ ~ ~eg· Uateınlckcsini kur
l&os l>al'llto'~de franııızlar Siya
, .. 'd'tl'lt/ llklarına ilave etti· 
ti t," llıı u'l'\d~ büyük Mada· 
~b ' .\)Ilı ıerıne himayelerini 

l 
0ldı.ı~ıı.nya 1914 harbinde 

L tıJt t\l 
~~. 11 elerj • Zarnan da alman 
,,h~ti.il\ ~1 İngiltere ile pay
,~ 'd ' itib r~nsız imparatorlu· 

~~'ll )'ir ~rıyle, Avrupa'daki 
l '~I. 11t d lltı tnisl' d h b" .. k " ...,d ll t.I ı a a uyu • 
qıı,.,,1"· hnıı ınilyona baliğ 
~~ ~orıuğ 
l"-· •le ..... UJl en b" "k k ~ 1- r-. uyu ısmı, 

~"d'ııı,11lı tııa arasında yapı • 
~tıı }:' ••ından sonra ku • 
'~•tı laıt.ıhllnsa, lngiltere'nin 
'- ~~tl kar 01rnuıtur. Ve bu 

tilı:t d 01'\ını:naaı da büyük 
011•ıunaıma terk• 
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Fransız Hindiçinisinden yapılan j Hindi\ini ve Honkong' da 
nakliyatın durmasına karşı 

Birmanya ve Hongkong yolile Japon askeri 
Çin'e yapılan nakliyat arttı harekôtı 

Japonya İngiltere nezdinde de . f eıebbüste bulundu 
Tokyo, 27 a.a. - Japon gazeteleri, ya

rın ve yahut öbUrgUn hariciye nazın B. 
Artta'nın Japonyanın şarki Asyadakl yeni 
ıiyasetınln ana hatlarını tarif eden btr be· 
yanname ne§redeceğınl hah"r vernıektr.dir. 

Asahl gazetesi, Japonya'nın İııgiltere
den Blrmanyaya mtlfeltl§ll'r g!Sndermcsl
nl istemi§ olduğunu teyit etmektedir. 

Çung-King'e nakliyat durdu 
Tokyn, 27 a.a. - Japon bııhrl nıahn!l

llnden verilen haberlr.re nazaran fransız 
Hlndlclnlsl tarikiyle Çunkln,ı;'e giden eş
ya nakliyatı hemen tamamen durmuştur. 
Buna mukahil n. N . B. nln verdi~l malO.· 
mata nazaran Hong • Kong ve Blrmanl ta
rikiyle yapılan nakliyat, cndloe verici mik
darlara hnll~ olmaktarlır. 

Bahriyenin flllz 11ttylemeğe aatAhlyettar 
memuru, Japonya'nın, İngiltere tarafından 
seri bir surette karar verilmesine intizar 

D. N. B. ajansı Çemberleyn'in 

bir sulh kabinesi 

kuracağım zannediyor 
Nevyork, 27 a.a. - D.N.B. bildiri

yor: 
Associated Press'in Londra'dan öğ

rendiğine göre, parlamento muhitinde 
B. Çörçil'in idare ettiği harp tarafta
rı parti ile B. Çemberleyn'in idaresi 
altında teşekkül etmekte olan bir sulh 
taraftarı partinin mücadelesinden hah 
aedilmektedir. Çörçil taraftarları, bir 
sulh siyasetinin Çemberleyn'i kabine
nin haricinde bırajcmağa teşvik edece
ğinden korkmaktadırlar. Bu takdirde 
Çörçil ancak Çemberleyn'in taraftar
larının mecmuuna muadil olan 200 
muhafazakarın reyiyle iktidar mevki
ini muhafaza edebilecektir. Bunların 
yardımiyle B. Çembcrleyn, Çörçil ka
binesini devirerek bir sulh kabinesi 
kuracağı zannedilmektedir. 

Associated Prcss, bazı ınahafilde 

aynı zamanda Çemberleyn'in yerine 
Llyod George'un Çörçil kabinesine 
girmesi ihtimaline i§aret etmektedir. 

Londra tekzip ediyor 
Londra, 27 a.a. - Selalıiyettar mahfiller, 

Almanva ile ıulh yapmak maksadiyle B. 
Çemberleyn'in riyasetınde Lonôra'da :ı>fr 
siyasi parti teşkilini bahis mevzuu eden 
yabancı matbuatın verdiği haberleri kati 
ıurette yalanlamaktadır. Sellhlyetar mah
filler, bütün inailiz ıiy11! partilerinin, 
"Mutlaka zafer,, dövizi etrafmda tam su
rette birlik bulundukları tebarüz ettiril
mektedir. 

Harbe deıJam azmi 
Londra, 27 a.a. - Royter: 
Muhafaza partisi lideri B. Çemberleyn, 

bugÜn muhafazaklr partisi teşekküllerinin 
milli birliği icra komitesi toplantısında 

ıöz almıştır. Bu toplantı sonunda mütte· 
(ikan ittihaz edilen bir karar ıureti ile, 
icra komitesi, .zafere kadar harbe devam 
hususundaki azlmlerinde B. Çörçil'e ve 
Çör~il hükümetine tam milzaheretini bildir 
miıtir. 

Komite, B. Çemberleyn'e de tam itima
dını yeniden teyit eylemi§tir. 

Alman kllalar1 
• 

Fransa - ispanya 

hududunda 
Madrit; 27. a.a. - Alman kıtaları, 

bu sabah Hendaye'de, Fransa - hpan
ya hududuna varmı§lardır. 

dilmiıti. Beynelmilel münasebetler
de İngiliz • fransız i§birliğinin hakim 
olduğu zamanların eseri olan bu 
muazzam İmparatorluk fransız ha
rici politikasının yeni oryantasyonu 
karııııında tasfiyeye uğramalı idi. 
Bunu müstemlekclerdcki valiler bil
dikleri içindir ki Bordo hükümetinin 
otoritesini tanımak istemiyorlar. Fil
hakika bu valilerin henüz kati bir 
vaziyet alıp almadıkları malUm de
ğildir. Fakat Fransa'dan gelen ha
berler, bir takım valilerin Bordo hü
kümeti tarafından azledildiklerini 
bildirmektedir. Bu da vaziyeti ma
hallinde daha iyi görüp takdir eden 
valilerin, Bordu hükümeti otoritesi
ne tabi olmak istemedikleri hakkın
da Londra'dan gelen hRberleri te • 
yit etmektedir. Anlaşılıyor ki dün 
Fransa•nın gururu olan geni, impa
ratorluk, bugün İngiltere, Japonya, 
Almanya ve İtalya arasında bir en· 
trika mevzuu olmu,tur. 

A. Ş. ESMER 

ettiğini bildiıiyor. Bu esnada Çlndekl va
ziyetin inkişafı bUytik bir dikkatle takip 
edilmektedir. 

Bit- japon vapuru tevkil edildi 
Tokyo, 27 a.a. - D. N. B. ajansı bildi

riyor: 
Sumatra Mn.nı ismindeki jııpon vapu • 

runun Kara.şl'de tevkif edilerek ıılmdll!k 
Bombay'a doğnı yoluna devam edemlyece
Ç;ı halJeri cfld\rı umumlyeyl c;:ok hlddctıen
dlrmııtır. 

Dlğ r bir haber, Hindistan hUktimellnln 
Hind limanlarını dlı:tcr d"vıetıer vapurlan • 
na bir haftalık bir müddet için Jmp Lmış 
bulunduğımu hildlrmrlttecllr. Hıılbıılti Ka
raş! ve Bonıbay·ın Japon pnnıuğı.ı ticareti 
için h\lyllk bir ehemlyeti vardır. 

Nlnı reııml Domel ajan ına nazaran, 
deniz scyrisr!erlne J;"etlrılcceı~ her mania 
ciddi bir vaziyet ihdas edecelttir. 

Avrupa' da 
açhk 

tehlikesi ! 
Hoover bu tehlikenin 
büyüklüğünü anlatıyor 

Filadelfiya, 27 a.a. - E~ki cümhurreisi 
B. Hoover gazeteciler toplantısında aşağı
daki beyanatta bulunmu§tur: 

"- Tarihin kaydetmediği en musibetli 
açlık heyulası Avrupa'nın üstünde dolaş. 
maktadır. Harp birkaç ay daha devam e
denıe milyonlarca Avrupalının i~e m~ 
leei, be§er ıstıraplarının tarihte benzeri bu 
lunmıyan bir hidise olarak kalacaktır.,, 

B. Hoover, yardım edilmediği takdirde 
Briiksel'in 30 ita 60 gilne kadnr yiyecekten 
mahrum kalacağını ihbar etmiştir. 

B. Hoover, açlık haline çare bulmak 
için üçüncü bir tarafın müdahalesine mü
uade almllk üzere, inglli:ı:, alman ve bel
çika hükümetleriyle temasa gireceğini, 
çünkü busust mU3venetler.in artık vaziyeti 
kar§thynmnracağmı söylemiştir. B. Hoo· 
ver, 1914 harbinde Belcikanın iaşesinin ay· 
da 25 milyona mal olduğunu hatırln.tmıt· 
tır. 

Amerika'ya sahlan 
.. Fransız alhnları 
Nevyork; 27. a.a. - National Bro.ad· 

casting kumpanyası diin akşamki neş· 
riyatında, Fransa tarafından Ameri • 
ka'ya satılan mühim miktarda altının 
Amerika'ya gelerek federal bankaya 
yatırıldığını bildirmi§tir. 

Bu altınlar her türlU tehlikeden ve 
halen çok agır olan naklıye ve sıgorta 
ücretlerinden içtinap için Amerika • 
nın Vincennes kruva1.örüyle nakledil

miştir. 

Altınların miktarı hakkında tam bir 
ketumiyet muhafaza edilmekte ise de 
federal banka bültcr.inin bir günde 
250 milyon doları geçen bir kasa faz
lası kaydetmesi çok mühim bir miktar 
mevzuubahis olduğunu açıkça göster· 
mektedir. 

Bu hususta gazeteciler tarafından 
sorulan suallere B. Corrlell Hull cevap 
vermekten imtina etmiştir. 

B. Jaspar Bel~ika 

hükumetinden 

ihra~ olundu 
Fransa; 27. a.a. - Havas : 

Belçika hükümeti, ~4 haziranda aşa· 
ğıdaki tebliği neşretmiştir : 

" Belçika sıhiye nazın B. Jaspar, ar· 
kadaşlarına haber vermeden vazifesi· 

ni bırakmış ve şahsi sebepler dolayı • 

siyle Londra'ya gitmiştir. Arkadaşları 
tarafından hükümetten çıkarılmı§ te
lakki edilen B. Jaspar, hükümet tara· 
fından herhangi bir beyanatta buiun • 
mağa ve yahut teşebhüs yapmağa me· 
mur edilmemiştir. B. Jaspar'ın iddiası 
hiH'tfına olarak, azası arasında sıkı bir 
biı lik buluMn Belçilca hükümeti Fran 
sa'd.adır ve sivil ve asker vatandaşları
nın mukadderatı ile meşgul bulunmak
taılır .... 

genişliyor 
Tokyo, 27 a.a. - Hindiı;lnt hududundan 

11lınan haberlere göre, 17 haziranda hare
kAta ba.şlıyan japon kll\·etlerl, 25 haziran· 
da Lunghl'yl almı~ ve diln Mlnklang'a ka· 
dar ilerlemiştir . .Japonlar, fren.sız Hindi
çinisi ile Çunklng arasında bUtUn mlinaka· 
ırı.tı kesmek niyetind,,dlrler. 

Japonya'nın Hlnçlnfyl lsUld için hiç bir 
niyeti olmadığı burada tcbariiz ettirilmek
tedir. 

lıtilaya karıı tedbirler 
Hongkong, 27 a.a. - Roylcr: Japonlar 

harektıtını Hongkong hududu boyunca tev
sle devam ediyorlar. Bo.tıdan gelen öncü 
mUfrezPler bu sabllh ynrım ndanın doğu 
ucunu iııgal etmişlerdir. Bununla beraber 
vaziyet ı;akindir. 

Hongkong Telgraph gazetesinin öt;
rendlğlne göre, Hlndlı;:lnl makn.matı muh· 
temel her tUrlll lstilA teşcbbUsilnU tart için 
bütün ihtiyat tedbırlerfni almaktadırlar. 
Umumi vali gPncral Catroux, hndııt böl· 
gclcrinde müşterek hlr Fransız. Japon po
lisi derpiş eden anlaşmııyı ta:nınuıı olmakla 
beraber. Bordeaux lıUkllmetlnclen müstakil 
olarak hareket edecektir. ı:lahllde ve Çin 
ile Hindiçlnl arasındaki hududa yakın böl· 
gede ikamet eden franı!IZ kadın ve çocuk
ları, japrın hıırekı'ı.tının Knan_gsl'ye mfln· 
hasır olduğu görülmekte olmaaına rağmen, 
dahile scvkedllmektedlr. 

Amerika donanması yola mı 
çıkmı§ ? 

Vqlngton, 27 a.a. - İyi maJQmat atan 
mahfillcl'de dolaşmakta devam eden fakat 
henilz teyit edilmemi§ bulunan haberlere 
J:"!Sre, Amt"rfka Birleşik Devletlerinin Ha
vay adalarındaki donanma.sının bir kısmı, 
hAlen cenubi .Amerlka'nın garp sahillerine 
gelmek llzere yola çıkmıııtır. Bu haber, ja
:ronlann Pasifikte cenubi .Amerika sahil • 
leri clv11r1nda manevralar yaptığına dair 
gene henüz teyit edllmemlıı bir haberle a
ldkadar bulunmaktadır. 

Ayrıca alınan ma!Omata g!Sre, Amerika 
Blrleıılk devletlerinin Rlo'da bulunan on 
bin toniltıtoluk "Vichlta,, ağır knıvazörll, 
pek muhtemel olarak .Montell.ideo'ya hare· 
ket etmiştir. Montevldeo'da, Amerika blr
l1?3lk devletlerinin Qunlcy kruvazörll de 
bulunmaktadır. 

Amerika' da 

Cümhuriyet~i parti 
kongresi inli ha bat 

programını neırelli 
Filadelfiya, 27 a.a. - D.N.B. ajansi bil

diriyor: 

Partinin Filadelfiya kongresi ta.rafmdan 
üç müukerattan sonra bugün neşrolunan 
cümhuriyet partisinin resmi intihabat 
programı B Ruzvelt'in kendisi ve harici, 
dahili ve iktısadi politikası hakkında ciddi 
bir tenkidi ilıtiva etmektedir. 

Mezkur programda bütün sahalarda a
kamete duçar olmuş bulunan B. Ruzvelt'· 
in milli kalkınma ıiyaseti ile har.ict ıiya
seti de tenkit edilmektedir. 

Bundan sonra cümhuriyet partisi, Birle· 
şik Amerikanın ecnebi devlet muharebele
rine karışmasını ııiddetle protesto ediyor. 
Bugünkü hükiımct şimrliye kadar 54 mil
yar dolar masraf ettiği halde teslihatın ta
mamen gayri kafi olduğunu itiraf etmeğe 
mecbur bulunmaktadır. 

Cümhuriyet parti,inin ıkatiyen talep et

tiği ~ey ıudur: milli müdafaa öyle tedbir
lerle takviye edilmelidir ki, yalnız Birle
şik Amerika ve müstemlekelerinin her tür 
lü tecavüze kar§ı müdaafa edilmesi değil, 
harp esnasında da Monreo doktrininin ka
tiyetle tatbik edilebilmesi temin edilmeli-
dir. / 
Diğer tl\raftan parti, Amerikan hükil· 

met rejiminin devrilmesine mani olmak 
için federal kanunu esasiye bir zeyl ilave 
edilerek, bir reisicümhura iki devreden 
fazla intihap olunmak hakkı verilmemesini 
tavsiye etmektedir. 

Ciimhuriyetçi fırkalar intihap 
Programı 

Cümhurlyetçi fırka konvansiyonu, inti
hap programını münakl'~ etmeksizin ve 
ittifak ile kabul etmiotir. Reisiciımhurluk 
için gösterilecek cümlıuriyetçi namzetle
rin iraesi hakkında nutuklar irat wilmiıı
tir. 10 -namzedin ismi ileri sürülmüştUr. 

İlk nutukta Nevyork'ta mukim cümhuriyet 
müdeiumumisi B. Dewey ileri sünilmüı
tür. 

Hollanda' da meclisler 
talil edildi 

La Haye; 27. a.a. - Resmi ceridede 
intişar eden alman komiseri Seyss. İn
quart'ın bir emirnamesi, te§rii meclis
lerin mesaisinin yeni bir emre kadar 
tatil edilmiı olduğunu beyan etmek • 
tedir. Şurayi devletin mesaisi de mu • 
vakkaten tatil edilmiştir. 
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Büyük Britanya silôh 
istihsalini arttırdı 

B. Monison'un Atam kamaras1ndaki be yanalı 

Nisana göre 

istihsali 

tank 
yüzde 

istihsali yüzde 115, top 

228 nisbetinde arttı 

Londra, 27 a.a. - Royter : Avam Kamarasında. malzeme meıelesinha 
müzakere edileceği gizli celseden evel beyanatta bulunan malzeme nazın 
Morrison, demiştir ki : 

"- Bir harp olduğu zaman Avnıpa'ya ı kat istenen vaziyete her cün daha ziyade 
küçük seferi kuvet gönderilmesi •İyaıeti, yaklaftyoruz. 
ancak 1939 ilkbaharında değiştirilmiıtir. İptidai maddeler hakkındaki vaziyeti
Bu tadil, ordunun ve malzeme itlerinin bü- miz, heyeU umumlyeal itibariyle oayanı 
tün bünyesinde tesirledni göstcrmilitİr. memnuniyettir. Amerlkaya ve daha diğer 
Ç .. k"" b d'l" 1ma b'' · k b' yerlere çok bU)1lk mikdarda iptida! mad· 

un u u ta ı ın yapı ıı uyu ır za.- de aiparl§lerl verilmi tı 
mana ihtiyaç göstermekte bulunmuştur.,, Nefal İnglltercde :n:klne ve llet fatih· 

B. Morrison, bundan sonra, malzeme ııall, yfü:de IS-O fazlalaşmıııtır. Senevi 80 
istihsalindeki tezayüdlcr hakkında taf&ilit bin makine ve illet yapılmaktadır. Fransa 

. . . hesabına Amerlkaya ve Kanadn.ya yapılan 
ve:m•li ve demlıtır kı: llç milyon ingillz liralık slpariıı de fngU. 

- Orta ağırlrkta tankların ve piyade tereye gönderilecektir. 
tanklarmm istihsalindeki teuıyüd, nisan a
yına nazaran, haziranda yüzde 115 dir. Top 
istihsalindeki fazlalaşma, yüzde 50 den yüz 
de Z28 e kadar ~rkmakta.dır. Portatif sillh· 
lar istihsali yüzde 49 .ile 186 arasında bir 
tczayüd kaydetmi&tir. Muhtelif cins mühim 
mat istihsalindeki tcza:yüd, yüzde 35 He 
420 arasındadır.,, 

B. Morrison, iKilerdc görülen yeni zih· 
niyete bir misal vererek demi§tir ki: 
"- 19 haziranda, bir nevi ıilihtan bir 

milyon adet sipariş verdim. Bu silihm iı· 
tihsali, haftada ıirndidcn 250 bini buldu. 
Bu istihsal. eskisine nazaran, dört hattl 
beş defa daha fazladır ve bu norm da 90n 

değildir.,. 

Tank ihtiyacı karşılanıyor 
B. M orrison, tanklar hakkında da ıunla.

rı söylemiştir: 
"- Bu husustaki bütün ihtiyaçlar, halen 

tam surette bildirilmi,tir. Bu ihtiyaı;lar, 
mümkün olan ıı.zamt süratle karırlanmak
tadtr. Umumiyet itibariyle istihsalin pya
nı memnuniyet oldufwıu söyliyemcm, fa-

Mühimmat ithali arth 
İmparatorluktan ve Amerlkadnn mu. 

hlmmat ithali de artmaktadır. Kanada, sı
kı surette bizimle i§ birliği yapmaktad1r. 
Son haftalar zarfında bt'§ milyon in .. Uz 
liralık &lparloler verllmlotır. Avusturah·a 
da, ara.lannda bomba ve top mermisi de 
olmak Uzere bize büyük mlkd!U'da mühim
mat g!SndermloUr.,, 

Amerlkadan alınan malzeme hakkında, 
B. Morrl8on. qağıdald tafsUAtı vermio· 
tir: 

"- Hemen derhl!ll lUzumlu lhtıyaçlıı.n • 
mıZl, mevcut stoklardan satın alıyonız. 
Bunlann arasında akır me.klnell tüfek, ha
fi! makineli tüfek, slttuı ve mUhlmmıı.t da 
vardır. Uzun vAdell ihtiyaçlarımızı ise, .A· 
merlke.da en !azla sürııtıe verecek y~rler. 
den tedarik ediyoruz. Tank ve top pro~ 
mımız için de bllytlk mikdarda makineye 
ihtiyacımız olacaktır. Amerlkadakl satın 
alma komisyonumuz bu tıılerle meııgul ol
maktadır. 

Öntimllzdekl ilk aylar zarfında, malze
me nezareti, faaliyetini derhal lllzumlu l• 
Uhııal üzerinde toplıyacaktır. Fakat, tedaı
filt hareket ic;:in olduğu kadar taarnızı ha
reket için de ha.zır olmak üzere, daha uza
ğı da göz önünde tutmayı da unutınuyo. 
nız.,, 

Cebelüttarık'ta Türkiye 
Hududa askeri vazife.sini 

müfrezeler 
yerleştirildi 

(Barı ı inci •ay/ada) 
Müdafaa tedbirleri ve yeni emirler bun

larm mesleki faaUyetlorlni CÜ!ilettirmiı· 

tir. Hududun kapatılması i'in ilk adım a
tılmıı bulunmaktadır. 

lıpanyol iıtekleri 
Madrld, 2i a.a. (Stefanl ajansından) -
Dilndcnberi Voz de El Puplo gazete!ll· 

nln ilk nU.shaları duvarlar& a.ınlmı§lır. Bu 
nllshalarda İspaııya'nın Cebelüttank, RI • 
tlnto, Oran, Ponnarcıja Ue diğer milli arazı 
üzerindeki lapanyol muta.lebatı izah ve lC3· 
rlh edilmekte ve iapanyol mllleU bu muta
lebatı ileri 8tirdtiğU zaman 11efl takip etme
ğe hazırlanma#a dAvet olunmaktadır. 

lngiltere ve lıpanya 
Madrld, 27 a.a. - D. N. B. ajanaı bildi

riyor: 
"Hiç blr IJJpanyalı İngiltere ile bir ittl· 

fak &ra!ltıracak bir harici politikayı tavsi
ye edemez ... .Alca.zar gazetesi, harbi umu
mi esnasında t.anınnuıı bir lspanyol slyul 
şahalyl!tl olan B. Vasguez de Mella tara -
fından söylenmlı olan bu sözleri hatırlatı
yor . 

l\!ezkQr gazete, .Almanya'nın İııpanye.'ya 
karşı dalma ııempatıııl olduğunu ve bu 
l'!enıpallnln yalnız resmi Almanya. tarafın
dan değil, mlllet efradı tarafından da gös
terildiğini mUııahede etmektedir. Almanya 
her zaman İspanyanın muhik mutaleba.tını 
bUytik bir anlayışla kar§ılamııtır. Bunun 
içindir ki, Almanya'nın muzafferiyeti, ıüp· 
hesiz İspanyanın cUmlel mcnfaatlndendlr. 

Bütün Fransa 

matem yaph 
(Başı 1 inci sayfada) 

Paul Reynaud hazır b11lunm11§tur. 
Dini O.ylndcn sonra, bUyUk bir kalaba

lıkla dolu sokaklardan geçilerek 19H·l918 
harp ölUleri lıhldeslnin bulunduğu 11 teı
rlnlsanl meydanına gldilmlııtır. Derin bir 
slikOt içinde, B. Lebrun, yanında Bordeaux 
belediye reisi ve devlet nuın Marguet ve 
A.yan ve mebuaan relıılcrl ve hhkilmet ua
sı olduğu halde, A.bldeye Uerleml§ ve mızı
ka matem marşı çalarken herkes derin bir 
8UkQt muhafaza etmlgtır. Bu dakikada he· 
men herkes ağlıyordu. Rclslcümhur ve 
mareşal, ayağa kalktıkları ıı:ame.n, hıçkı· 
nklarla boğuk bir ses, "yqasın Fransa,, 
nidası yUkseltmletir. 

Beyrut'ta 
Benıt, 27 a.a. - BenıUular Fransanın 

mUtareke şartlarını kabul etmesi dolayı
ılyle matem alı\metl olarak siyah kıravat 
bağlamışlardır. 

Me\'cudlyetıerl elr.ıun olmıyan sakin· 
terle 16 ya§ından aşağı kadın ve çocukla
ra Benıt'u terkederek dağlara çekilmeleri 
tavsive edllmlotir. 

Pazartesi g(lnllndrn itibaren Suriye ve 
Ltibnan'da benzin vesika ile satılacaktır. 

ltalya'ya giden lranaız 
delegasyonu 

Berne, 27 a.a. - Bordeaux'dan blldlrll
dlttne göre, ltalyan mlitareke komisyonu 
nezdlndekl fr~ız murahhu heyeti cuma 
gilnU İtalya'ya hareket edecektir. 

Bordo hükümetinin bir karan 
Bordeanx, 27 a.a. - Havu bl11:Urtyor: 

Ye.bımcı memleketlerde bulunım but fran
aır. tahsiyetlerin faaliyetleri sebebiyle, 
hUktlmet. devlet emniyetine kargı komplo 
tahkikatı aı.ııtmuına karar YermiıUr. 

yapıyor 
(Baıı 1 inci say/ada) 

kalması için Türkiye'nin iyi niyet ve 
gayretleri kafi değildir. Onun içia 
memleket var kuvetiyle askeri ha • 
zl1'lıklarmı tamamlamakta ve her 
zamandan daha fazla bir haaıaaİ· 
yetle büyük Avnıpa buhranmm in • 
kİ§aflarnu takip etmektedir. Türk 
siyasetinin ruhu kendi iati-kli.line ve 
içinde bulunduğu emniyet sahaama 
ait bir müdafaa davası olmaktır. 
Fakat tehlikeler bu ülkeyi alakadar 
ettiği zaman Türkiye'nin hiç bir za. 
man misli görülmemi§ bir mücadele 
azmi ile mücehhez olduğu aabit ola· 
cağına asla ıüphe edilmemek lazım 
gelir. Biz coğrafi vaziyetimizden. 
teahhüt ve münasebetlerimizden do
ğan yüksek vazife ve meauliyetimizi 
yapmakta devam ediyoruz. Bir de· 
fa daha dediğimiz gibi, maceralar 
bizim peıimize takılmazsa, biz hiç 
bir macera peıinde koıacak değiliz. 
Bu siyaset bizim, bir gün kullanmak 
lazrmgeldiği vakit, türk milletinin 
maddi mağnevi bütün kudretlerini 
tek bir irade ile hareket ettirebil
mek için ba§lıca mesnedimizi te§kil 
eder. Türk milleti, reis ve vekilleri
nin kendi mukadderatı Üzerinde en 
isabetH tedbirlerle uyanık olduğun• 
dan emin kalmalıdır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Henry Ford 
Tayyare molörü 
yapmıyacak 
Vaşington, 27 a.a. - Otomobil ima

l~tçısı Henry Ford, tayyare motörü 
imal etmiyeceğini hükümete bildirmiş 
tir. Milli mUdafaa komisyonu §imdi 
Packard kumpanyası mümessilleri ile 
bu hususta müzakerelere girişmiş bu· 
lunuyor. 

Bu reddin sebebini izah eden Ford 
şöyle demiştir: 
"- Her hangi bir ecnebi devlet i· 

çin tayyare motörU veya başka harp 
mühimmatı yapmak, birle§ik Ameri· 
ka'nın harbe girmesine yardım etmek 
demektir. Halbuki ben, birleşik Ame
rika'yı harp harici tutmak istiyorum." 

Ford'un bu kararı Kanada'da akis
ler uyandırmış ve Commonwealth ko
operatif federasyonu hasından Colcl
well Ford'un Kanada'daki bütün sınat 
menfaatlerinin hükümet vesayeti altı
na alınmasını ve Kanada'da Ford oto
mobilleri satışının menedilmesini A. 
vam Kamarasından ietemittir. 
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LONDRA'DA FRANSA iÇIN ÇALIŞAN ASKER ................................................ , ............................................................... .. 

Gen er de Gaulle ! 
Bundan iki ay evel generalliğe terfi elmiJfir 

General 

felôketi 
de Gaulle eserlerinde bugünkü 

. 
adeta sezmış gibi görünüyor 

B ordeaux frauız hUkUmetinin Al
manyaya teslim olmaBından sonra 

adını sık sık i§ltrncğc ~ladığımız ge
nertıl De Gaullc kimdir? 

Bir tarafta yıkılan ve yıkılırlu~n bU
tün bir insanlığı kederlendiren :Fransa 
ve onun ba§ına ycu1 geçen ihtiyar as
kerler hUküınetı, digcr tarafta tarihin 
en olmug milletlerinden biri olan fran
sızları kurtarmak ve şerefli bir iatikha
le ulaştırınağa çalışan Londrn lrnnsız 
komitesi ötekinin bn,1ındn eski bir za
ferin kahramanı ihtiyar bir mareşal, be
rikini kurınağn çnlı§nn gene bir gene
ral var. 

General De Gaulle 22 sontcşrln ısoo 
tarihinde Fransa'nın §imdi alman i!,ignll 
altında bulunan LHlc §chrinde doğmuş, 
bundan iki ay eve!, 25 mayıs 1940 tari
hinde albaylıktan g'en~ralllğc trrfi et
ml§tir. Onun bllhansa iyi bir Mk<'r ve 
muharrir olduğu, zırhlı kıtaların muha
rebelerinde yeni bir usullln mQcit ve 
:mUbeşşiri bulundu~ı söylenmektedir. 
Kendisinin son terfilerde ~··ncralllğe 
yUkseltilmesinde do her halde ll.Bkerl 
kıymet ve llynkatınln Amil olduğU mu
hakkaktır. Fran.sanın en buhranlı za
manlarında.. Reynaud'nun kabinesinde 
yaptığı son 6 haziran 1940 tarihindeki 
tadllAt ile hariciye nezaretiyle beraber 
mllıt mUdafaa ve harbiye nazırlığını da 
üstüne aldığı sırada mUdafıın ve haı1> 
nezareti mUstcııarlığınn tayin cdilml§ti. 
On gün sonra. Reynaud dli§UrUlmUş ve 
yerine yeni bir kabine lle ihtiyar ma
reşal gelml Ur. 

General de Gaullc İngiltere'yc geç
mıo ve oradan, Almnnyaya teslim olan 
fransız hUkUmetınc rağmen frıuuıızlan 
mUcadelo lçn etrafına toplnnmnğn dô.vct 
<ıtrnltıtir. 

İmzalanan çok ağır bir mütareke, ls
tllA olunan bir vatan, dağılan ve dağı
tılacak ordu ve donanma. 

Bu umumi harpten sonraki Osmanlı 
imparatorluğuna ne kadar benziyor. 
Sonra bir general bu vaziyete karşı mll
letin geri kalan enerji kaynaklarını yı
kılan vatanı kalkındırmak için toplama
ğa çalıaıyor. 

C harles de Ga.ulle fransız mllletınl 
ve onun asker! ihtiyaçlannı bu 

mllletln karakterindeki lruvet ve zUı 
iyi bilen bir muharrirdir. Umumi harp
ten sonra yazdığı "La Discorde chez 
1'ennemi,. ve bllllliarc t<'lif ettiği Le Fil 
de l'epee ve en nihayet Vers l'armee de 
metier adlı eserleriyle yalnız iyi bir mu
harrir olduğunu lsba~ etmemiş, uzağı 
gören ve çaresini bulan bir aBker oldu
ğunu da anlatmıştır. Bilhassa 1934 yı
lında çıkan son eserinde - Vore l'arm6e 
de mHler - Meslek orduımna doA"ru -
Fransa'nın bugün uğ"rndığı tlkıbete dUş
memeal için ne yaı rnası lazım geldiği
ni şayanı hayret bir açıklık ve doğru· 
lukla göstermektedir. 

Bütün Fransa'mn ve fran.ııız siyaset 
adıı.mlarının, emniyeti paktlarda, mu
kavelelerde aradığı ve nihayet Maginot 
hattı ile tesis ettiğine zohlp oldutu za
manlarda o, dalml lıtlhkClmlann kA!I 
olmadığını, Maglnot olsa bile ıimal hu
dudunun açık bırakıldığını söylUyor. 
Halbuki, diyor, nasıl tA cermenlerden
beri bUtUn istllft.lar Fransa•ya şimalden 
gelmişae yeni bir hareket de oradan ı:e
lebUlr. Arazinin dUz olması '\'e Paris'in 
hududa çok yakın olması bu kısmı son 
derece nazik bir vaziyete sokar ve bu 
Fransa için bir bUyük rnah7.tırdur. 
Fransız tnrlhlndC'n getirdiği birçok mi· 
sallerle tarih! lstlla. yolu olan glmnl cep
hesine bilhassa itlnnyı tavsiye ctmiıUr. 
.Almanlar için Franeaya yol Pnrls-Ber
lln demiryolunun ta.kip ettiği, Belçika
dan gec;en yoldur. 

General, derin bir gö~le, Belçikn'
nın mUdafaasına fazla bel bağlnmnmak 
lA.zım geldiğini yazıyor. "Her halde bizi 
müdafaa etmek için son nc!eslnr. kadnr 
~arpııacağını asıa. bc.klememellyiz,, di
yor. Belçika kıralı III. cU Leopold'Un 

teslim olması muharririn sözlerini acı 
bir tıı.rula lsbat etnıl1Jtir. 

Yıllardantıeri !rruuıız halkı l\faglnot 
hattının aşılmazlığı arkasında lam bir 
emniyette olduğuna lnandınlmıştı. O 
kadar ki btı emniyet, şimal cephesindeki 
tehlikeyi blle küçük göstermiştir. Hal
buki tabiatın zengin olduğu kadar gÜQ 
mUdafu edilir bir teşckkiihlc olduğu 
bu cephe bUtlin tarih tıo:nınca l•"rnn!'la i
çin tehlikeli olmakta devam etmiştir. 
"Ynnn dn aynı şey Cl'rcynn edebilir. Va
ziyetin icaplarını, on bir hattan seki?. 
hattt Thionvllle'ln şlıııallne mlintı'hi o
lan şinıcnıllfr.rlerlni tnkip t'deıı, Vest
phalle'nln ve Y."lnndrc'ln yolları '\'C Ruhr 
hnvzrunnın, Holland:ı'nın snyısız kıınru
lannın kıdrlne kapılan. İngllterc'yi nc
:r.arct altına almak sevki tabiisiyle An
vcra ve Galıılıı'ye do!:ru olan en ko
lay ve en kısa yoldan tanı knlbimi
zc vurmak nzmlnde olan cermenler bel
li başlı istikamet olarak, zırhımı7.ın zn
yıC olduğu Oise kaynaklarını takip et
mlyecek mi ? .. 

"Bflri tabiatın bu derece fcnn nıilda
faa ettıs:;ı bu millet hazır vaziyette nıl~ 
dir? ... Yirmi wıır hnyır diye cevap veri
yor.,. diyen de Gnulle feci bir m~IObl
ycte u~ınmak için 11admP kuvetf çok 
tıızla olnn bir meslek ordusu tavsiye e
diyor. ı--ramıa'nın ilk hücumda bUtUn 
J,udretlnl kullanabileceği bir ordusu ol
malıdır. Her ş<'yi bu öncü orduya bağ
lıdır. Mlıstııhkcm mevkilerin birçok 
mah7.urlnrınrlıı.n bnh11crtrn grnrnl "mü
dafaamızı ae<'ml rrler'in işgal ettiği la
tlhkAmlara istinat ettirmek abestir.,. 
diyor. 

I•'ralll!ız karaktrrinl iyi tanıyan mli
elllC sanki ilk bUylik darbede ş~ıran 
AdctA h:ışaız kalan Gaıııclln ordularının 
feci dağılışını biliyormuş gibi hesapla
rında yanlış hareket cılen kendi hakkın
da ve başkaları hakkındaki dil;ıüncele
rinde alete.nan, ilk hareketleri eırncriya 
beceriksiz ve yanltş olan frıınsızlurııı bu 
noksanlarını tamıunlrunak için böyle 
husu.si bir tAllm ve terbiye gormllş bir 
"meslekten ordu., lfızımdır. Ve bu ordu 
asrı hAzınn icabına uygUn olarak bir 
makine ordusu olmak icap eder, dıyor. 
Fraruıa'nın mağlOblyetlP neticelenen 
muharebeleri de Gaulle'U tamamlyle 
haklı çıkarmıştır. ReynılUd rla aynı tezi 
bundan beş sene evel mUdafıın elmlıı 
meclise bu hu.susta bir kanun teklifi bi
le yapmıııtı. 

G enerall iyi tanıyan bir muharrir 
bundan bir ay evel şöyle yazıyor

du: "Fakat albay de Gaulle'\ln dll~ilnce
leri birçoklannll pek acaip ve biçimsiz 
görUnmU§tU . ., Hllcume. istinat ettiğini 
söyledikleri bu sistemin en iyi müda
faa shıtcnıl de olduğunu bllmlyorlnrdı. 

Bugl.ln hemen henı,.n birçok noktslA
rı ayniyle tahakkuk eıkn bu kitap intl
ııar ctt.lğl zaman kimsenin nazarı dikka
tini cclbctrncdl. Halbuki kitap vAzıh ve 
zevkli yazılmış, "asabi bir zarafet,. ııA
heserldlr. Fran!la'da ııimdl, felsefede 
"Descartcıı., ın (usul hakkındn nutuk) 
eseri ne Jse nııkcrllk için de de Gaulle'Un 
eseri odur diyenler c;oğalmnğa başla
mıştır. Fakat Fransa ne hale girdikten 
sonra. 

Evet Franım'nın hugUn tinıltıcrlni et
rafında toplaması ııu-.ım gelen general 
de Gaulle mesleğinde kehanet derecesi
ne "·aran bir nliCm:u nazarn maliktir. 
Solgun bcnlzlt iri bir genç, c;:ok mUte
vazı ve hattA silik bir insan,. olduğu 
blldlrllen general acaba tarihin omuz
larına yUklettlği dev işini başarabilecek 
ml? Acaba iradesi de gl:lrllş kabiliyeti 
kadar kuvetıi ml? Acaba muharebe u
sullerindeki 1nkı1Abı sezen zektuıı Bordo 
hUkilmetine rağmen lraıun:r.lıınn iyi un
surlarını - siyaset madrabazll\l'ını de
ğil - enerjiklerini etrafına toplıyabl-

lecek mi? •• 

Nihôi zafer hakkında 

B. Piflmann' ın 

yapllğı beyanat 
Londra' da f asvip edilmedi 
Vaşington, 27 a.a. - D. N. B. ajan

sı bildiriyor: 
Senatoda hariciye encümeni reisi o

lan B. Pittman, alman nihai zaferinin 
muhtemel olduğunu beyan etmiştir. 
Yarım tedbirlerin zamanı geçmiştir. 
İngiltere'nin müdafaaya hazır olmadı
ğı mallımılur. Birleşik Amcrika'nın 
melhuz yardımı ancak nihai neti.cenin 
alınmasını tehir edebilir. 

B. Pittmann, B. Çörçil'in şu beya
natını hatırlatmıştır: "İngiltere hiç 
bir vakit teslim olmıyacaktır. İngilte
re adaları işgal dahi edilse, muharebe 
yeni dünyadan ve yeni dünya donan
mamızla devam edecektir." 

B. Pittman, bu pHinın mevkii tathi
ka konulmasının lüzumsuz ihracatla 
tehir edilmiyeccğini ümit etmektedir. 

Ncvyork Hcrald Tribune 
gazetesine göre 

Nevyork, 27 a.a. - New - York Ile
rald Tribune gazetesi başmakalesinde, 
Büyük Britanya imparatorluğunu Av
rupanın son kalesi olarak telfikki edi
yor. 

Bay Pittmann tarafından, !ngiltcrc
nin hazırlıksız olduğuna ve mağlfıp 
olacağına mütedair tahminleri bu ga
zete tarafından cerhedilmektedir. 

l ngil tere' de be)ıanat tasvip 
edilmiyor 

Londra, 27 a.a. - Amerika'dan ln
giltercye büyük mikyaslarda harp mal 
zemesiyle mühimmat gclmckteılir. Se
nato azası B. Pittmann tarafından İn
gilterenin müdafaa tedbirleri hakkın
da matbuata yapılan beyanat, büyük 
bir hayret ve umumi bir tasvipkarsız
lıkla karşı lanmıştır. 

Londra'da bir münakkid bu husus
ta bu akşam şu sözleri söylemiştir: 

B. Pittmann'ın, Büyük Britanyatun 
bu harbe hiç hazırlanmamış olduğuna 
dair kanaati tamamen yanlıştır. Bir
leşik Amerika'nın bize yapacağı yar
dımın tesirsiz olacağına dair fikri ise, 
daha yanlış bir fikirdir. 

Bilakis, kemali emniyetle karşıladı
ğımız bu mücadelede bize yardım et
mek için amerikan fabrikalarının sar
fetmekte olduğu mükemmel gayretler, 
blitün Büyük Britanya'nın her köşe
sinde hararetle takdir edilmektedir. 

lıtanbul'a gelen Çek ve 
Polonyalılar 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Bugtinkfl 
konvanslyonelle yeniden 6!\ polonyah ile 
12 çek geldi. Bunlar da Surlyeyc gidecek· 
!erdir. 

İngiliz ve İtalyan sef aref 

memurlarmm mübadelesi 
Lizbon, 27 a.a. - İtalya'dan gel 

mekte olan İngiltere'nin Roma sefiri 
Sir Percy Lorraine, refakatinde sefa
ret memurları ve 280 ingiliz olduğu 

halde Lizbon'a gelmiştir. Heyeti ha -
mil Conte Rosso vapuru, lngiltereden 
İtalyan diplomat ve tebaalarını geti -
ren Monarch of Bermuda ingiliz va -
purundan biraz sonra limanda demir
lemiştir. 

l HADİSELERİ TAKİP EDERKEN ' -----
Fransa ile İngiltere arasında 

" Entente Cordiole,, 

TURK1yt: 
asısl~ --< Rodyo DllUzyon P ıt> 

T'ORKİYE Hadyosu - N~l{ı\ 1 
· l Dalga Uzunluf;U ., 
1648 m. 182 Kcs.1120 ~' 
31.7 m. 04G5 Kes./ 20 ~il'· 
19.74 m. HılU5 Kes./ 20 

CUMA: 28.6.1940 
Avrupa'daki harbin son tezahürleri ve Fransa, onu yanı başımla görmekle bahti- 12,30 Program, \'e memleket 

Fmnsa'nın münferit sulh teşebbüsleri, bi- ynr olacaktır.,, demek suretiyle nıudahale 12,35 Ajans haberlerı. ar 
~e, on dokuzuncu asrın ortalarından itiba- etmişti. 12.50 MuLıİ<: nıuntelif $3rkıl 
ren geçen cihan harbine kadar, Fransa - Ayni günün akşamı, Napolyon, bir mü- 13.30/ 14.00 Muzik: karıliık pro 
Büyük Britanya ittifakını ifade eden ve nasebetle kraliçe Viktorin'yı Paris dünya lS.00 l'rograın, ve memleket l 
politika edebiyatmda sık sık rastlanan hir sergisine davet etmişti. lS.05 .M uzık: senfonik muzılt 
tabiri ve bu tabirle alakalı haıliseler.i ha- Bu clnvete icabet edeı! Kraliçe Viktoria, :::~g ~~~~i~.: ç::!~~~: (~~~del 
tırlattı: F.ntente Cordiale. yam na iki çocugiyle hariciye n:ıı:ırı cihe, :Fanri Kopuz. oV~ 

On doku:..uncu asrın ortalarından itiba- Cls.rendon'u alarak Paris'e gelmişti. Rü- l - • Okuyan: Sadı ~ 
ren yavaş yavaş olgunlaşan f:ntrnte Cor- tün Fraıısa'dn şenlikler yapılmış, bir k:ı- 1 - Niha\·ent peşrevı. 

2 - Sılfilııı.ttın Pınar • 
diale, kraliçe Viktoris.'nın 1843 de Fran- bul resmini bir di{:eri takip etmişti. Fran- kı: (Hala yaşıyor}. 
s:ı'yı ziyaretiyle başlamı,tır. sız: halkı, İngiltere'ye son derece ısınmış- 3 - Sııdettin J(aynak - ) 

Kraliçe Viktoria, o tarihlerde, lngiltc- tı. kı: (M enekşelendı sulııl'r' 
re'ye karşı ileri bir gbrüşle dostluk teza- Halkın ara.sına karış1n;ı.k arzusunu gös- 4 - Oımı:ın N11ta; ~ )c1I ı(: 
hürlerinde bulunan Fransa kralı Louıs - teren kraliçe V iktoria, fransı:ı işçi ka.d111- kı: (Ynşlı gozlerıını ~lı 

5 - Ziya bc.r - kur 
Philippe'c sempatisini güstermck maks:ı- Jarımn giydikleri şapkalar.lan bir şapka .(Niye kusdun soyle t>1 
diyle bu ziyareti yapmıştı. Ancak, birçok ile Paris'te mütenekkiren dolaşmış ve o- ll - Okuyan: Meldt ~ 
politika miilalı:ıznlarımlan dolayı, Brit:ın- nıın bıı kıyafeti, Uritanyn'Jan Fmnsn'ya 1 - Ncfıse - hicaz şa 
ya hükümdarının Paris'e ielm~i muvafık gelen İngiliz kadınları için bir örnek ol- heni sevmezsen}. ı" 

2 - ı.emi - (neşem eıne 
görülmeıclii;.-inden, iki hiikümıların, Nor- muştu. zinim). ~ı.a 
mandiya'.da, TrcPOrt civarınrlaki Bu şıı.to- Verilen baloların parlaklığı birçok yıl- 3 - Refik Fcrs:ın - wv 
sunda buluşm:ılan k:ırarlaştırılmıştı. ı lar dillerde deston olmuştu. Ancak, Ver- (Sen pek gü:ı:elsın). iJıJ 

Bu 7.iyaretini yaptığı zaman henüz yir- s.ıilles'claki bıılonun daha lıaı;ka bir hususi- '4 - Faiz Knp:ıncı - 11 •yı 
la k · v·k "k (Gel guzelmı Ço.mlıc3 mi dört yaşım olan raltçe ı toria, yeti vardı. Kraliçe Vı toria, hu lıaloclıı. kı- 19•45 Memleket saat ayarı ~e 

devr.inin en güzel kmliçesi idi. Kraliçe, bu lık ve kıyafeti çok düzgün olan bir Prus- berleri. 
ziyaretinde, siyasi telakkilerinin o günkü ya centilmeni ile haslıihal etmişti. Bu 20.00 Miızik: fasıl heyeti. 
aYokırılığın::ı rağmen, fraıısız halkından Prııc;yalı, Bismark kli. 20.30 Koousma. 
gürdücü candan dostluk te7.ahürleri karşı- Ne çare ki, bir müddet sonra, uçuııcü 20.45 Mii?.ik Çalanlar: Fat. 
sın.da son derece mütehassis olmuştu. Napolyon'a ela talih ynver olmamış, o da Vecihe, Refik Fersan· 

d 
zeyycn Scnar. bJoi 

Ertesi yıl, Louis - Plıilippe, Win sor'<la Louis - Phillippe gibi, lngiltere'ye iltica ı _ Sad~ttin Kııyn'll.k - s:J 
kraliçe Viktoria'nın bu ziyaretini iade et- etmişti. şarkı: (Omrümun ne$e 
ınişti. Döt t yıl sonra, yani Paris'in şubat • * .ıı harı). f 
ihtilali üzerine, Louis - Philippe, tekrar 2 - Lemi - bayatiıırnbatl 

t Entetıtc Cordiale, kral ·-"' • Ed d' kasız husnün guveoın.e maiyetiyle birlikte ngiltcre'ye eelmişti. Y-=uıncı J uar - 3 _ Fahri Kopuz _ evıÇ 
Fakat bu defa, Frans:ı kralı, kraliçe Vik- ın eseri olarak tanınmıştır. dan viran baghyırn}. ($ 
toria'dan ıııültcci sufatiyle k.nbul edilme- 18110 ile 1885 arasında, Bismnrk'ın, İn- 4 - •••. - eviç şarkı: 
sini rica etmişti. Vaziyet oldukça nazikti. giltere'yi tecrit etmek maksa.diyle giıttü- ler şnhane ). (-
Fransa ile lngiltere arasınd:ı her hangi bir &Ü politika, Büyük Britanya'yı, Fransa 5 - Mu7.affer İlk />.r • t 

kü: (Aşkımızda dugWfl, 
siyasi hadisenin çıkmasından çekinen ile daha sıkı münasebetler tesisine sev- 6 _ Halk türkusu: (f. e 
Palmarston"un muarız bir tıwır takınmış ketmişti. Vaktiyle Entcnt(' Cordiale'i mey- 21.10 Kımuşma (bibliyograf,.S 
olmasına raı:nıen. kraliçe Viktoria, tahtın- dana getiren znruretler, hiç dercişmemis ve 21.25 Serbest sant. 
dan indirilmiş olan Fransa kralını, İngil- bu son İngiltere - Fransa ittifakını kur- 21.30 Konuşma (radyo gaz:ete$-
tere"de misafir etmiş ve ona, ıstırabını u- muştu. 

mıttumıak için elinden geleni ynpmıştı. Hi. - T1.1. 

2l.45 M u:ı:ik: küçük orkestra 
Aşkın). 
1 - Rachmanlnow: El~ 

"·*"' 
Kratire Viktoria, üçiinü Napolyon'a 

karşı önceleri büyiik bir itimatsızlık besle
mişti; zira, üçüncü No.polyon, Louis - Phi
lippe gibi nkral>ad:ın snyılmıyor<lu: diğer 

taraftan, amcası da 1ngiltere'ıle hoş bir 
hatıra bırnlanıı.mışu. Fakat politikanın za
ruretleri yüzünden, Kırım harbi, Fransa 
ile İngiltere'yi mütteHk yapmıştı. 1854 de 
fransız manevralarında ha.zır bulunn.n kra-
liçe Viktoria'mn zevci Prens Albert'i ü
çüncü Napolyon, Boulogne'da son derece 
mutant:ın bir şekilcte kabul etmişti. 

1855 de, üçüncü Napolyon, Kraliçe Vik
toria'yı :r.iyarete ~itmiş ve 18 ağustostan 
27 nğustosa kadar \Vindsor'<la k.:ılmıştı. 

nu ziynret esnasını.la, kraliçenin be:;ledi-
ii itimatsızlık tamnmiyle silinmiş, bunun 
yerine, üçüncü Napolyon'a karşı samimi 
hisler beslcnmeğe başlamıştı. Kraliçe, 
fransız inceliğ.inin bir timsali olan üçün
cü Nnpolyon·a lidetıı. rııcd ... p <>lmustu. Ma
!Cimdur ki, kraliçe Viktoria'nın zevci, bır 
almı:uı pr~si idi. Üçüncü Napolyon, kra
liçeyi, zevci prens Albert ile fethebnişti: 
politika görüşmeleri yapıldığı bir sırada, 
Palmerston, ne7.aketen prens Albert'i 
gruptnn uzaklaştırmak istemiş, fakat Na
polyon buna, 

"İngiltere, şayet, böyle zcıki bir müşa
viri feda ederse, konferans maııaları™la, 

Kızılay'ın teşekkürü 

Kızılay Umumi Merkezinden : 

Bursa'nın Kayan mahallesinden mü

teveffa tütüncü Ahmet Çavuş'un ha -

yır ve hasenatı için bırakmış olduğu 

elli lirayı cemiyetimize tevdi eden oğ

lıı Bay Hüseyin'in bu yüksek insani 

allikasına karşı alenen teşekkür olunur. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
iki film birden 

14,30 - 17,30 ve 21 de 

KıZLAR MEKTEBİ 
Simnnf' Simou 

16 ve 19 da 

KADIM ve ŞEYTAN 
VICTOR MC LAGLEN 

Ayrıca MlKl ve PARAMONT 

'5 Dünya havadisleri ' 

I 

2 - V. Giııliani: yalnl 
na.d). 
3 - Offenbach: OrfeO 
operetin:n uvertünı. 
4 - Korsakow: hind ~. 
5 - Cari Robrecht: ~ 
(Lehar'ın eserlerindeı1~,ı 
6 - Tschaiko\\ sky: b fS 
7 - Dohnanyi: duguıı dt ı 
8 - Petcr Freis: Çol j 

22.30 Memleket saat ayarı. 8 <! 
ri; ziraat, esham - tııbc·..11 
yo - nukut borsası ( ır 

22.45 Müzik: küçiık orkestra 
dev:ımı. 

23.00 Mür.ik: car.band (Pi.)•<' 
23.25/ 23.30 Yarınki prograııl• ..... ~ 
--( İNGİLİZ RADY'O ( 
tNGtı,tz Radyo Şlrkııtınl~ 

Broadcnsting Corporatıonl~f1ll' 
lerde haber ne§rlyat.ı proırr...

Ankarn 

TÜltKCE 
:t;ı..rc:tr..iccı::ı .. 

• .. .. .. 
FRANSIZCA .. 

Saatiyle 
20.10 

o :ıs 
11.00 
13.30 
15.15 
ıs.oo 
20.00 
23.45 

18.15 ~!.: 
23.00 \ıl'ı 

* / ~r 
----( t R A ~ ) ~d 

..11111111111111111111 MiMARI PROJE SERGlSl 111111111111111111 h • 
Tahran RadY~ '\ t 

To.hran radyosu, kısa d~ ~ 
saat 11.30 dan H e kade.t• ı l1 (. 
uzunluğtı üzerinden, 17.15 dtt 
30 nı. 99 dnlga uzunluğU US fi 

-: Nafıa vekaletince açılan polis kolleji proje müsabakasına iştirfik et- : 
: miş olan projeler 29. 6. 940 cumartesi gününden 2. 7. 940 salı günü ak- : 
: şamına kadar llalkevi salonlarında teşhir edilecektir. A15.kadarların 
: teşrifleri rica olunur. T. Y. Mimarlar Birliği 2500 : 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

20.30 dan 23.30 a kadar 48 ı:ıı-pl 
?.unluğu Uzerınden neşredUOlrt I 

(Yulmrıdaki Snatıer tıı}. 

'I 
- Gizella, lıcni tarif ve izah edemiyeceğitıl 

dar büyük bir saadete kavuşturdun, demişti. ı 
Vilmoş, bu sözlerinde samimi mi idi? Ge~~./. 

mm do~ru söylemiş olmasını temenni ed1~~ 
Çünkü; bütün arzusu onu mesut etmekti. 1ı ~ " 
l:i; mesut olmuştu. O halde niçin evine gitti· ,,. / 
da kalamaz mıydı? Beraber uyurlardı. öyle 'f f'. 
tık onun karısı olmuştu. Kalbine tatlı bir }lt .. 

• UtV" 
yayıldı. Evet, artık kadındı. Allah oan b J'o' 
lediklc.rini vermişti. Kendine iş lıulmuştU· jl~ 

baş döndürücil bir hızla uçup gidiyordu. lki üç gü
ne kadar madam Şipoş gelecekti. Maria'nın dönmesi 

de yaklaşıyordu. O zaman, burada buluşmalarına im
kan kalmıyacaktı. Gene sokaklarda dolaşacaklar, pas

tahane köşelerinde fısıldayarak konuşacaklardı. 'vil
moş acınacak bir haldeydi. Artık, bağırıp, çağırmı
yor, ağır ithamlarda bulunmuyordu. Vaziyeti olduğu 
gibi kabul etmişti. Fakat, günden güne sararıyor, za
yıflıyordu. Gittikçe daha büyük bir iştiyakla ölüm
den bahsediyordu. Çok ıstırap çekiyor, gözlerinde 

yaşlar parıldıyordu. Onun bu haline baktıkça Gizel
la'nın yüreği parçalanıyordu. 

Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. Zahir TOROMKONEY -42-
vardı. Şimdi bir de çocuğu olacaktı. Çocuk·.. ~J ':'il 
için doku:r: ay beklemek lfizımdı... O zaınatıll ~ 

Bu böyle devam edemezdi. Hem kendine, hem de 
hayatından fazla sevdiği erkeğe bu derece insafsız 

davranmağa hakkı yoktu 1 
Ani bir kararla doğruldu. Vilmoş'a yakla~tı. Hay

ret edilecek bir sükunetle söyledi: 
- Yarın akşam senin olacağım 1 
Vilmoş, şaşkın bakışlarını Gizella'nın gözlerine 

dikti. Ayağa kalktı. Sonra birdenbire dizlerinin üs

tüne çöktü. Sonsuz bir minnet ve derin bir aşkala 
genç kızın ayaklarına kapandı. Bir çılgın gibi öptil, 

öptü. 
Gizclla, saadetinden uçuyordu. Gözlerine biriken 

yaşların arkasından Vilmoş'a bakıyordu. 

Ne güzel bir manzaraydı bul Sevdiği erkek min
netle ayaklarına kapanıyordu. Bir erkeğin aşkını 

bundan adaba kuvetli bir tezahürle ispat etmesine im
kan var mıydı? Aşkı bu kadar derinden duyan bir 
erkek sevgilisine ihanet edebilir miydi? Buna imkan 
yoktu. Evet, onun olacaktı. Kararı kati idi. Çocukla
rı, bu ~üzel, bu hassas erkeğe baba diyeceklerdi. Onu 
mesut etmek için bütün varlığiyle çalışacaktı. Bun

da nsonra yaşamak daha tatlı ve manilı bir renk ala
caktı. 

Vilmoş, yerden başını kaldırdı. Yüzü kıp kırmızı 
olmuş, gözleri dumanlanmıştı. İnler gibi yalvardı: 

- Beni yarına kadar bekletme, ne olur? 

Gizella ,itiraz kabul etmiyen kati bir aeslc cevap 

verdi: 
- Yarın akşam 1 
Vilmoı, tekrar kızın ayaklarına kapandı. 

Odanın içinde Gizella'nın berrak sesi yükseldi: 
- Yalnız şurasını bilmiş ol ki; eğer yarın ak-

§atn tekrar bana gelirsen, bir daha ayrılmamak üze
re gelmiş olacaksın. Yarın akşam, bizi hayatımızın 

sonuna kadar biribirimize bağlıyan akşam olacaktır. 

Yarın, sevgimizin alameti olarak birleşecek olan du
daklarımız, ebedi sadakat yeminiyle düğümlenecek
tir. Bu yemine ihanet eden hayatının sonuna ka<lar 
rahat yüzü görmesin, saadete hasret gitsin. Henüz 
vakit varken, her şeyi açıkça konuşalım. Bugüne ka
dar, hayatında benden gizlc<liğin ve yahut olduğun

dan başka türlü anlattığın bir nokta varsa, şimdi i
tiraf et. İşte, ben de itiraf ediyorum. Babam, sana 

evelce söylediğim gibi emHik üzerine iş yapan bir 
komisyoncu değildir. Sadece bir apartıman kapıcı

sıdır. Anam ise, bir ebedir. Basit ve cahil bir kadın

dır. Hülasa, mensup bulunduğum aile, senin ailenin 
yanında pek zavallı ve sönük gibi görünebilir. Eğer 
bırleşmemiz için bu bir mani ise, hiç çekinmeden 
söyle. Beni, hayatının sonuna kadar sevmiyeceksen, 

bir gün, varlığımın senin için bir yük olabileceğini 

ümit ediyorsan onu da saklama. Evlilik hayatımıza 

yalan ve riyalarla girmiyelim ... Haydi, şimdi kalk, 

ıeyahat edelim. 

Vilmoş, kalktı. Kızın arkasından büyülenmiş gi

bi yürüdı.i. Köşedeki kanapeye oturdular. Gizella, 

kanapenin aomyesini hafif, hafif salladı. Bir düdük 
öttürdü: 

- Bak, görüyor musun, dedi. İşte tren hareket 
etti. Şimdi gidiyoruz. Bu bizim balayı seyahatimiz

dir. Uçuyoruz. Viyana, Berlin, bak İsviçre dağları 
görünüyor... Karşıda Montblanc.... Biraz sonra Pa
ris, yarın da deniz kenarına varacağız. Mavi, berrak 

denize kavuşacağız. Sahilde duracağız. Ve orada se
nin olacagım. 

Deniz kenarında mı? 

Anlıyamaclın mı? 

Evet... Anladım. 

Beni hiç, hiç bırakmıyacak sın değil mi? 
Katiyen, katiyen. 

Ertesi sabah, sırtında ince bir kombinezonla 
Vilmoş'u kapıya kadar geçirdi. Orada, uzun ve ha
raretli bir buseyle biribirlerinden ayrıldılar. Vil -
moş, gitti. Kapı, arkasından sessizce kapandı. Gi

zella, arkasını dıvara dayadı. Bir saniye başından 

geçenleri düşündü. Demek aşk buydu? Maria da ay
nı yoldan geçmişti öyle mi? Evlilik dedikleri bun
dan mı ibaretti? Zavallı Vilmoş, sabah ne kadar sol

gundu... Konupcak hali bile kalmamıştı... Demek 

saadet buydu? Acaba Vilmoş, hakikaten mesut muy
du? Ayrılmalarından u evel: 

resmen madam Vilmoş Loşonsi olacaktı.. • ~·ı/' ~ 
Üşümeğe başladı. Koşarak odasına gıttı• 

na girdi. Yorganı başına kadar çekti. 

XVII. d• 'I 
- Mösyö Ravberg, sizden mühim bir ri'~sill 

l ~ B . d .. serıı unacagım... u ış aynı zaman a muesse ~·ııl11 

menfaatine uygun olduğu için kabul edecel:
1 ·jrıe 

• d 
mit ederim. Genç ve çok kıymetli bir şairırı , il1 
ni getirdim. Bunların neşrine müsaade etrııeO 
ca edeceğim... .ı.. 

JJI'" t 
Rudolf Ravbcrg, kalın kaşlarını çattı· . 0ıts1 

Gizella'nın yüzüne baktı. Akşam saat se1'11 

tu. Hesapları tetkik ediyordu. 

- Şiirler mi? Bunlar nereden geçti 1 
- Ben, getirdim efendim. f!{al'' 
- Şiirlerle mösyö Mililer alakadar otur· f 

götür. ri'' 
B l · · k'k bı"lhassll - un arı, sızın tet ı etmenizi 

derim mösyö Ravberg. 

- Müller'e götür 1 • ~ ı 
M .. .. R lı 1 • :ae11ı 1.. - osyo av erg, ya varırım sıze. joı ,; 

.fft1et il' 
Müller'e göndermeyiniz. O, bunların l;ı,.- 5; O 

dir edemez. Bu şiirler, bir edebiyat nuı:nurıe 
derecede yüksek ce manalıdır. 

- Bırak masanın üstüne. 



Besarabya meselesi 

iiıı, Roınanya'yı alakadar e
cleı. nıühim bir hadise ol

R • Sovyetler Birliii tarafın
. · a01rııınya'nın Moskova'daki 
ao1ı:. ~avidesco'ya, Beaarabya 
ep ed~nya timalinin teslimini 
. s._,en bir ültimatom verilmit--e a .. 
ı ._ 

1 
~ ıtalyan ajanıının ver-

t,~ Utrıata göre, ayrıca Sov
, ,areleri "hiç ıüphesiz, dip· 

•tle ~~liyetine Sovyet askeri 
rtııın ·· h • . .. İıriıl•• muza aretını goster-

' ta bu istenilen arazi üze-
~llf!ar Yapmrılardrr. Bu va

Ofle/rıne dün kırallık mecJi-

r ~ •aat 12.30 da kırat Ka
•aaı· ıı:.· ~'1 1.ınde toplanmııtır. Fa-

) İçtimaa girmeden evel 
il •e İtalya elçileriyle sö-

~ bu ::;;:;olayısiyle, 
'öfr!" ve Almanya'nın fikir
• ,.~ek istemit olması çok 

''\'Unkü Romanya'nın Al· · •e İtalya ile olan münaae· 
İl oldukça dostanedir. Al
_;1 Romanya arasında bir 

atması vardır. Bu an· 
, IOıı zamanlarda doktor 
1lQ Bükreı'te yaptığı te· t..: ~nra daha iyi itler bir 

~ıtır. Mesela bu meyan· 
tı.,.Ya Almanya'ya yapılan 
· alınan resimleri tenzil 
·~?'anya'ya aatılan pet· 

et ınüni kolaylRthracak 
,)\ ~ınmııtır. Ayrıca Ro
~ anya'ya alman sana· 
)~~lüzumlu bir madde o-

• 11bubat da aatmakta• 

Ö'-.~ 
•-.._. ~t '•ftllll 18 haziranda 
L....~ı..,ar ha·· 
~-"'·""ta• l'lcıye nazın B. 
~ -..ırelc .:ıra Sofya elçisini ka· 

'"~~ beyanatta bulun· 

t S!~· hiilti•- t• b'' .. ·ı 
~~· ltiaıı -e ı ve ulun mı • 
~~...ıı, 'i:lc defa beyan etti· 
\,,_' ~ e~elmilel adalet 
~ ' lb\latenit bir Avru • 

'-it 1l~ea dofacak olan 
o etı .. ;_ L •• kü• t "hA d .- uupn anı 

"ill bir 1empati Ye 

budutauz bir itimatla takip etmek
tedirler." 

lıte kıral Karol'ün dün kıratlık 
meclisini toplamadan evel, İtalyan 
ve ,. ı,...an elçileriyle yaptıiı te
maaları bu hadiselerle muvazi o
larak mütalea etmek gerektir. Ya
ni kırat Karol, Romanya'dan öte
denberi arazi talebinde bulunan 
Bulgaristan ve Macaristan kartı· 
aında bu devletlere daima müza· 
baret eden ltalya ve Almanya'nm 
ıon ve vazıh fikirlerini bir defa 
daha öğrenmek iıtemiıtir. Nete· 
kim dün akıam Stef ani it al yan 
ajansı Bulgaristan vaziyeti etra
f mda verdiği bir telgrafta, "Bal· 
kanlarda inkiıaf etmekte olan ye. 
ni vaziyet karşısında bulgar hü
kümetinin hareket tarzı henüz 
tesbit edilmemiıtir" demektedir. 

D. N. B. nin bir haberi 

U mumi vaziyeti bu suretle hu

lasa ederken, D. N. B.'nin 
verdiği tafsil at üzerinde dura
lım: alman ajansı, Sovyetler Bir· 
Jiğinin Köstence ve bazı Tuna li· 
manlannda bahri üsler istediğini 
de bildirmi,tir. Fakat bu haber 
aonradan, hiç bir taraftan teyit o
lunmamııtır. Bu itibarla, D.N.B.'
nin her tevıik edilmiyen havadi
si gibi buna da inanmamak lazım. 
gelir. Çünkü aynı D. N. B. dün 
Çemberleyn'in riyasetinde bir ıulh 
kabinesi kurulacağına dair de 
Nevyork'tan bir haber venniıtir. 
Zaten aon haber doğru olaa bi· 
le evelemirde Almanya'yı alaka· 
dar eden bir hadise olmak lazım· 
gelir. Çünkü Rqmanya'dan Al
manya'ya bütün ihracat Tuna ta
rikiyle yapılmaktadır. 

Bokovinya ve Besarabya 

B eaarabya ve Bokovinya hl· 
disuine müteferrit mesele

leri bu auretle izah ettikten aonra 
Romanya'nm aldığı karara gele· 
lim: Romanya kıralbk mecliai, 
bundan aonra geç vakte kadar 
müzakerelere devam etmit ve 
Royter ajansının sabaha karıı ver· 
diği bir habere s-öre, Beaarabya 

. ile BokoYİnya'nm iki aancaimı 
Scnyetler Birfiiin• terke nza göa
termiıtir. 

Biliyoraunus ki Beaarabya umu• 
mi harpten aonra Ruaya'dan ay
rılmıı ve Romanya'ya ilhak edil
miı bir arazi parçaııdır. Roman
ya'nın ıimalıarkmdadır. Dinyea
ter'le, Prut nehirleri araımdadır. 
Bokovinya da Romanya'nm thna· 
lindedir. Ve Beaarabya'ya ltitifik
tit. 

Son vaziyet 
R oyter ajanımm verdiii ha· 

her doiru iae, bu auretle Ro
manya ile Sovyetler Birliii araam• 
da ötedenberi bir ihtilaf mevzuu 
olan bir meıele artık ortadan 
kalkmıt ve hadiae kapanmıı 
demektir. Maliimdur ki, B. Mo
lotof, aon nutkunda Sovyetle· 
rin aulh ve barıt içinde çalıtacak· 
lanndan ve Avrupa harbine ka· 
rıımak istemediklerinden bahset
tiği zaman, Beaarabya meıeleıi· 
nin ıimdilik olduğu gibi durduiu• 
nu aöylemiıti. Ve kırat Karol de 
memleketin müdafaaıı için "Ka. 
rol çukurları" namiyle maruf o
lan hattı yaptığı zaman Dinyea
ter nehrini değil, daha cenupta 
Prut nehrini eıaı almıt ve en 
çok rumenlerin mütekaıif ol· 
duğu mmtakayı korumak imkan· 
larmı düıünmüttü. 

Şimdi vaziyet tudur: yeni Scw. 
yet elçisi B. Lavrentief busün kı
ral Karol'e itimatnameaini vere
cektir. B. Lavrentief eakiden Sov
yetlerin Bulgaristan elçisi olup 
aon defa yugoalavlarla iktıaadi 
anlatma müzakerelerini ve ıiyaıi 
münaıebatı tanzim eden zattır. 

Diğer taraftan Beaarabya •e 
Bokovinya meaeleıini ıörütmek 
üzere iki taraf murabhaılan der
hal müzakerelere batlryacak •• 
bu auretle mesele ıulhen halledi
lecektir. 

Mümtu Faile FENiK 

Mısır'da bir temerküz 
kabinesi kurulacak 

Kahire; 27. a .a. - Knal Faruk, yeni 
kabinenin kurulması vazifesini, müda
faa nazırı ve sabık L-:>ndra elçili Ha· 
un Baari Pqaya tevdi etmiıtir. Tah
minlere göre, yeni kabine, bir tcmer
kils kabiııeai olacaktsr. 

ULUS 

Münakalat Vekili 
İzmir' de 
(Ba$ı I inci sayfada) 

müteahhide ihale edilerek yaptırılmıı 
tır. Aydın istasyonunda bir geçit köp
rüııü de dahil olmak üzere bu inşaat 
760 bin liraya maledilmiştir. Selçuk 
ve Çamlık istasyonları arasındaki me
yil, arızasının da izalesi için g kilo
metre tulünde yeni bir varyantın in
şası münasip görülmüş olup halen ik
mal edilerek Nafıa Vekaletince Veka
letimize devredilmekte olan bu işlerin 
heyeti umumiyesi 1 milyon 400 bin Ji • 
raya malolmuştur. Bu varyant üzerin
de bir kilometrelik tünelden maada 
biri 280, diğeri 150 metre tulünde ye
ni iki tünel daha vardır. Bu suretle 
eski Aydın hattına 7000 kilometreyi 
tecavüz eden devlet hatları üzerinde 
misli olmıyan bir araziden kurtularak 
aeyriseferin emniyet ve randımanı ar
tırılmış bulunmaktadır. Halen, bu mın 
taka üzerinde meyillerin tahfifi ve tü
nel galerisinin genişlemesi sayesinde 
cer kabiliyeti eskisinin iki misline çık 
mıştır. Bu ayın 24 ünden itibaren An. 
karadan Aydın hattı istikametini ta
kip etmek üzere memleketimizin di • 
ğer hatlarında kullanmakta olduğu

muz modern vagon ve lokomotiflerle 
yataklı vagonlardan mürekkep kom
pozisyonlar işlemeğe başlamıştır. İlk 
trenle İzmir'e kadar seyahat yapmak
la bahtiyarım. 

Sovyeller Roman·lava 
üUimatom verdiler 

(Başı 1 ıncı sayl:ıd:ı) 

Peıte'Jeki ıayia 
Peete, 27 L&. - BUkreşte toplanan ıt\

rayt kırall arazi terkl hakkındaki 80\')'et 
taleplerini kabul ettigt ıayiaaı deveran et. 
mektedlr. 

Bulgariıtan'cla heyecan 
Sof ya, 27 a.a. - Stefani: 
Sovyetler Bırlığinin Beaarabya'nın ve 

ıimalt Bukovln'in iadesi içın Romanya'ya 
verdili ultimatum haberi, bu meselenin 
hallinin çok aktuel telakki edılmesine 

ragmen, Bulııaristan'da büyük heyecan u
yandmnııtır. Balkanlarda inklp,f ettnelı:
te olan yeni vaziyet karşısında bulgar 
hükumetinin hattı hareketi, henuz tespit 
edilmemiıtir. 

Romanya kabul ed:yor 
Bükrcş, 27 a.a. - Reuter: İyi haber 

alan mahfillerden, gayriresmi surette 
öğrenildiğine göre, Romanya, bütün 
Beaarabya'yı ve Bukovina'nın iki 
mıntakasını Sovyetler Birlifine terk
etmeğe karar vermiıtir. 

Saltanat konıeyincle 
Bükreş, 27 a.a. - Sovyet talepleri, 

bugün, Saltanat konseyinin iki uzun 
içtimaı esnasında tetkik edilmiıtir. 
Saat 17 .de başlı yan ikinci i~tima. üç 
saat sürmüştür. 

Reımi tebliğ 
Bükreı, 27 a.a. - Bükre' radyosu, 

bu akıam aıağıdaki resmi tebliği net
retmi§tir: 

"Saltanat konseyi, bugün ııaat 12.30 
da sarayda kırat majeste Carol'ün ri
yasetinde toplanmıftır. Konsey, dün 
saat 22 de Sovyet hükümetinin Mos • 
kova elçimize tevdi ettiği notayı tet· 
kik eylemiştir. Bu notada, Sovyet hli
kümeti, Besarabya'nın ve şimali Bo· 
kovina'nın Sovyetlere terkini talep 
etmiştir. Sovyetlerle sulhçu münase· 
betlerin devam ettirilmesi arzusunda 
bulunan saltanat konseyi, Sovyet no
tasını müzakere etmek üzere iki bil· 
kümet murahhaslarının içtimaı için 
tarih ve mahal tayininin Sovyet hü • 
kümetinden talep edilmesi hakkında 
rumen hükümetinin aldığı kararı tas
vip etmiştir. Rumen hükümetinin tek· 
lifine Sovyet hükümetinin cevabı 
beklenmektedir. 

SoıJyetlerin Romunya el~iıi 
Bükrcı. 27 a.a. - Öirenildiğine göre, 

Sovyetlerin yeni Romanya sefiri Lavren· 
tieff cuma günü kıral Karol'a itimatname. 
sini verecektir. 

Romanya' J a bir istila 
Bilkreş, 27 a.a. - Reami bir teblit, 

kr.albk mecliai iziımdan Mihalache'm 
yüksek vazifesinden iıtifa ve kralın bu i•· 
tifayı kabul etmiı olduiu bildirilmekte· 
dir. 

Romanya'cla haıJa servisleri 
tatil ecJilJi 

Büluct, 27 a.a. - Romanya'da bütün 
dahili hava ıerviıleri hava nezaretinin em
riyle ipn ahire kadar tatil edilmiıtic. Ha
li hazıroa itlemekte olan yalnız Bükret -
Cluj ıerviıi vardrr. 

l'iü('ö'ii""Di'S"'Hiii'ERLE'iij 
...................... , ........................... . 
x .AUna (Royter) - EkalllyeUer mlla

tema olmak Uzere, htikümet ı temmuzdan 
ttlbaren ecnebi llıanJarJa gazete neorinl 
menetmek niyetindedir. 

X Londra - Eski Arnavutluk kıralı 
Zo.ro ile kıraliçe Geraldıne bu.rlln Lon· 
draya gelmlılerdir. Zogo'nun Uç kız kar· 
deıi de yanındıı.dır. 

x Budapeıte - Naibin kızı ve kont Ju
lea Karolyi'nin refik&lı Paulette Horthy 
uzun bir hutalıktan aonra dUıı alqam öl -
mU,tUr. 

X Tokyo (D. N. B.) - 8 ctlD için Ja • 
ponyad& miaaflreten buluıwı Kançuko kı· 
ralı :Mançuko hUkümettlll t&mmıt olan dev· 
ıetıerin diplomatik mOmeuillerlDl kabul 
atmıp.tr. 

Generaller General 
de Gaulle'le 

temasa girdiler 
(Başı l ınci sayfada) 

galde devam ettiği müddetçe imkan
sız kıldığı kanaatini getirmiştir. 
Fransız hükilmeti nezdine bir masla· 
hatgüzar tayini meselesi tetkik edil
mektedir. Mü§killata tesadüf etme -
den vazifesini ifa edebileceği tahak
kuk edince maslahatgüzar tayini hak· 
kındaki kararın da alınacağı zanne • 
dilmcktedir. 

Fran•ız Hariciye nazırının 
beyanatı 

Bordeaux, 27 a.a. - Yaptığı bir be
yanatta B. Baudouin, franıız hükü· 
metinin B. Corbin'in yerine derhal bi· 
rini tayin etmeyi dü9ünmediğini ve 
Londra'da bir maslahatgüzar bulun -
duracağını bildirmittir. B. Baudouin, 
fransız hükümetinin lngiltere'nin it -
tihaz edeceği hattı hareketi protesto 
eylediğini, ingiliz sefaretinin geri ça
ğırılmasının bu hattı hareketi bilsbü -
tün kuvetlendirdiğini, İngiliz mümea 
ıilinin seyahatinin kısa bir müddet i· 
çin yapıldığı izah edilmişse de bütün 
sefaret memurlarının sefirle birlikte 
hareket ettiklerini ve bu şerait altın -
da B. Corbin'irl istifasını verdiğini 
söylemiştir. 

Londra, 27 a.a. - Zannedildiğine 

göre, fransız sefareti müste:ı:ar Ro
ger Cambon'un idaresine tevdi edile
c.=.!ttı:. 

Londra'claki Fransa hükümeti 
ve Reyn.:ıud 

Bordeaux, 27 a.a. - Havas bıldiri
yor: 

Londra'da teşekkül edecek bir fran
sız hiıkümetine iştirak edecegi hak
kında dün Daventry radyo istasyonu 
tarafından verilen haber ürerine fikri 
sorulan B. Reynaud, bu haberin hiç bir 
esası olmadığını beyan etmiştir. 

F raıııız F cuınclaki kuvctler 
lngiltere yanında ~arpııacak 
Cebeluttank, 27 a.a. - ltı:nada de

ğer mem1biden alınan haberlere göre, 
Casablanka'da bulunan fransız harp 
gemileri bayraklarını yarıya indir· 
miglerdir. Fransız Fas'ındaki bütün 
binalarda da bayraklar yarıya indi -
rilmiJtİ. Bütün fransı.z cüzUtamları 
Fransa'nın Fas ali komiseri general 
Noguı'a şimdiden teminat vererek, 
emri altında ve İngiltere ile müşte· 
reken mücadeleye devam kararında 
olduklarını bildirmitlerdir. 

Diler bir habere c6re, Daladier 
Cuablanka0da mevkuf bulunmakta • 
dır. 

MüıtemlekelerJeki bcq kuman 
danlar general De Gaulle'le 

te.maıla 
Londra, 27 a.a. - Londra'da bir 

fransız milli komitesi teşkil etmekte 
olan general de Gautle, fransız müs
temleke imparatorluğundaki ba§ku
mandanların mütareke şartları muva
cehesindeki hattı hareketlerini öğren
mek için mezkur kumandanlarla te • 
mas ve muharebe halinde bulunmakta· 
dır. 

Öğrenildiğine göre, Hindiçini'deki 
fransı.z kuvetleri kumandanı general 
·Catroux bu milstemlekenin istil!isı i
çin yapılacak her teıebbüse mukave
met edeceğini katt bir surette bildir
miştir. 
Şimal Afrikasına gelince, komiteye 

gelen mah'.imata nazaran, başkuman • 
dan general Noguea, general Gautle
ün ve Londra'daki arkadatlarının nok 
tainazarına igtirak etmektedir. Nogu
es'ün timal Afrikaaına karıı yapıla -
cak muhtemel bir taarruza karıı bü
tün tedbirleri almakta olduğu bildi
rilmektedir. 

Değiıtirilen müstemleke valileri 
Madrid, 27 a.a. - D.N.B. ajansı bil· 

diriyor: Fransu Reiıicümhuru, Vis 
Amiral Decoux'yu Hindiçint valiliği
ne tayin et.mittir. B. Decoux Fransa
ya çağrılmıı olan general Catroux·· 
nun yerine gidecektir. 
Franıız müstemleke nezareti siyasi 

itler mödürU B. Caatou, Hindiçinl, 
Oceanie, Nouvelle Calidonie'de koor
dinaııyon teıkili ve fr'anııa menafiinin 
müdafaası için hususi komiıer tayin 
edilmiştir. 

B. Cayle Madagukar'da vali ve B. 
Boisson da hattı U.tüva Afrikaaı, 
garbi Afrika ve Cameroun ve Togo 
mandalarına ali komiser tayin edilmiı 
lerdir. 

Madrid, 27 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Sah günü apğıdaki zevat Franııa

dan lrun'a gelmiılerdir: eski Porte
kiz reisi B. Bernardiuo ve oğlu, Po
lonya Reiıicümhurunun refikuı Ma
dam Helene Sikoraka, Bolivya'da mağ 
denler sahibi ve Bolivya'nın Londra 
sefiri B. Patina., Polonya nazırların
dan PotockL 

B. Leon Blum LonJrtlJa 
Londra. 27 LL - Sabık framıa bafve

kili B. Leon Blum, İnglltereye seJmlı ve 
Londra civarında phat doatıarından biri -
Din ik&metg&luna inmiıtır. 

General De 'Gaulle'iin Jünkü 
beyanatı 

Loadra, 21 ~ - General de Gaulle, 
.. ...... 1asUla '*"'°1armlll ır--
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Resmi harp tebliğleri 
İngiliz hava nezareti tebliği 
Londra, 27 a.a. - Hua nesareti bildi

riyOI': 
Gece düşman tayyareleri İnsilterede bir 

çok yerleri bombalamıılardrr. ATcı ta,yya
relerimiz, toplar ve projektörler faalıyete 
&'eçmiştir. Bir avcı tayyaremiz ilci düeıman 
bombardıman tayyaresini dütünnüıtür. 
Şimdiye kadar alınan maH~mata nazaran 
ciıddi hiç bir hasar olmamııtrr. Yalnız in
sanca pek az zayiat olmuttur. 

Dü'lürülen alman tayyareleri 
Londra, 27 a.&. - SaJAhlyettar bir rnen

bade.n bildiriliyor: 

Uç ingiliz bombardıman tayyaresi. 
bir düpnan denizaltııına hücum et• 
mittir. Denizaltının civarına bomba
lar diiJmüıtür. 
Düşman arazisi üzerinde birÇ<ık ke

tif uçuşları yapılmıı ve birçok foto• 
raflar alınmıştır. Tayyarelerimizla 
hepsi sağlam olarak üslerine dönınuf. 
tür. 

Almanya üzerindeki u~ 
Londra, 2i a.a. Reuter: Dün akpıa 

ingiliz hava kuvetleri, Ruhr'daki muh 
telif askeri hedeflere müteaddit hu• Gece yansından biraz ıonra İngiltere -

nln doğu . cenup sahili açıklarında bir &]. 
rnan bombardıman tayyaresi düşUrillrnüt- cumlar yapmıştır. 
tür. Dün gtlndüz yapılan hücumlar es· 

Yunker tipinden diğer bir dUıman tay- nasında, bir tayyaremiz, Ruhr'un prk 
yareslne de doğU sahil üzerinde bir mu- sahilinde büyük bir petrol taıfiyeha
harebc tayyaresi hilcum etmiş, tayyaremlz 
Yunk 1' tayyareatnln ınfillk ettiğini gör. nesi üzerine bombalar atmııtır. 
mtqıtür. Yeni aÇUflar 

Üçüncü bir düıman tayyaresi, kendisi-
ni projektör ışığı altında yakalıyan bir Londra. 27 LL - Hava n'!zaret!Dln te 
avcı tayyar('mlz tarafından hıı.sara usratıl- ltğl : 
mı tır. Znnnedtldiğlne göre, bu alman taş- DUn, gündüz, lngillz hava kuve!l r ~ 
yareslnln topçı13u ölmllıtür. Zira topçu in· mensup bombardıman tayyareleri, Al:?:~ 
gillz tayyaresinin ateşine mukabeleyi an- ya dah!l!nde hücumlar yapmı§lardır. DJto 
sızın ketınııııttr. man avcı tayyarelerinin faaliyetine raa-

İlll~lz plloUIU'l projektörlerin yardı- men, Gelsenklrchen'de bir petrol t 8 a.ıa 
mından çok memnun olduklarını blldinyor- ve Söst te birçok yollar bomb&rdımazı • • 
lar. Zira projektörler hedeflen:ııl hiç bır dilnılıtır. Bir tayyaremla kayıptır. 
zaman boş bırakmamı.,, buna mukabil tay- Dlln gece de yeni bombardımazı hare. 

ı ı ı ı hl bl ketleri yapılmııtır. Hava kuvetlertmı._ 
yare er m z ç r zaman tenvir etmemlı- Hollanda'da, Texel ve Helger'de deniz~ 
!erdir. yare üslerine ve Schipol, Vaalh:ı.ven ft 

Şarki AlriktlJaki haıJa Kooy tayyare meydanlarına hUcumlU' 
hücumları yapmıetır. Dortmund, Bonn ve Mt.ınatel' 

civarında Hangorf tayyare me,Ydaııları ?e 
Kahire; 27. a.a. - İngiliz hava ku- Hanovcr civarında Langenbaaen tayyare 

vetlerinin tebliği : meydanı da bombardımana tAbt tutulmut-

D .. b h k • T h k 1 tur. un sa a er en, ıngı ız ava u - Köln'de bir Yal taaftyehaneal ve Kaa. 
vetlerine mensup boınbardıman tay - nhdm clyarında Lud\'igahaven de bir boın. 
yareleri, şarki Afrika'da Fura tayyare ba !abrıkuı da hücuma mAruz tutulmut• 
meydanına muvaffakiyetli hücumlar turAsnabnıck, Rheydt, Ham ve Soelt'te 
yapmışlardır. Bombardıman tayyare - demlryollarına 1aab!UI bombalar atılnuı • 
}erimiz hangarlara ve atölyelere hü - br. 

' .. . . Diğer bombardıman tayyarelerimiz 49, 
cum ederek muhım hasarı mucıp ol - Hollanda'da Vlllemsoord ve Gnemulden'de 
muştur. Tayyarelerimiz, üslerine dö · doklara, kanallara ve köprUl?re hücum et. 
nerken dil<•man tayyareleri ile 30 da- mlştir. İki bombardıman ta :uemlz k&• . ~ ~~~ 
kika süren bir muhar:bcye tutuJmuş- Bugi.ln de gündüz, oo 
lardır. Bir düşman t;.:yyaresi muhak- relerimiz, Almanya Uz"r ' 
k k d . • b' d" man tayyaresi muh _ yapmııtır. Hanover civaı: Mısburg'da 

a , ıger ır uş bir Yat taaflyehanealne lı'l b ar iaabe& 
temel olarak düşüriılmuıtür. Tayya - et.mit ve yangın çıkmııtır. Br men de ~ 
relerimiz, sağlam olarak üslerine dön- rol tıuı!lyehanelerlne ve Salzber~n'de • 

.. . !abrikıcya da hücumlar yapılmııtır. Tq • 
muşlerdır. yan>lerlmlzin hepııl üılerlne dönmtlftllr. 
Bombardıman tayyarelerimiz, Ma • Bu aab&h, kqif avcı tayyarel~ 

kakka tayyare meydanına ve petrol de· Fransa üzerinde iki dütman tayyareata& 
. . . l hücum etmlıtir. Bu tayyarelerden blr ta• 

polarma da müteaddıt hücum ar yap- neıl düfürUlmU,tUr. 
mı~lardır. Bu depolara bombalar isa - DUn akıam İngiltere Oserlne yapı1-
bct etmiştir. Fakat ha.sarın geniıliğini hücumlara lıtlrt.k ı:ı1en blr heinkel bo11JPı 

. .. .. bardıman tayyareslnın dört kiılllk mtıret,ı 
tahkı\ mumkun olaın~mııtır. tebatı bugün İngllterenin ıark u.ll1Un4' 

Assab'daki askeri hedeflere de ayrı bir limana çıkanlmııtır. Bu ırureUe, • 
tayyare hücumları yapılmıştır. harelr.At emaaında üç dütman ~ 

.. düşlirUlmUt olduğu tahakkuk etmektedt& 
Dün, Malta·. beş defa tayyare hucu- Dördüncü tayyarenin de qır ha.sara utn-

muna manu kalmııtır. 12 ai'Vll 61milf. mıı bulundutu malQmdur. Halbuki almlıa 
birka"' lriti v.raJanmııtır. Maddi bil. balkumuıdanlıfl, bu hareltlt ..,. • ._ 

1Jk d" - yalnız bir tayyarenJ.n ~ldulumı bO._., 
sar pe u ır. mekte ldt. 

İngiliz resmi tebliği 
Kahire, 27 a.L - Dün aQamkl. recnl 

teblığ: 
Kara devriyelerimiz italyan Somallaln· 

de bir mukavemeUe karıılqmadan 32 ki
lometre llerlemlıle.rdlr. 

İtalyan Habeıiııt.aııından ve Somaliden 
gelen haberlere göre, italyanlar taratın· 
dan kayıt ve tesllh edilen çeteler bize il
tihak için kaı;mak arzusundadırlar. 

Karakollarımızdan biri tarafından ve
rilen raporda. Rudolf gölUııün batı kıyıaı 
Uzertndeki Lokitaun.ır 25 haz.ıranda dütman 
tarafından bombardıman edllmlıtir. 12 
bomba atılmıta• da hiç bir haaar yoktur. 

Keılf tayyarelerimiz, ltalyan Som&llll 
llzerinde faaliyet a-östermiılerdlr. 

Bir italya.n lriicrımıı 
Kahire, 27 LL - BOyllk Brltan)'a U1ll9o 

mi karargAhından tebltt edlllyor: 
Habe11ıtan ve ID&'llla Somallsl ~ 

dunda, tankların yardımı ile büytlk bil' 
dUtman müfrezesi ileri k&rakollanmıs& 
hUcum etmiştir. Bir ingllt& sabiti kumaDo 
duında küçük bir poltı ganılzonundaa 
ibaret bulunan kuveUerlml& dört au.t ~azoı. 
pıımadaıı sonra taarruzu fiddeUe t&rdet • 
mlftlr. Ta.rafımızda zayiat yoktur. KüçUJc 
.ırarnizon muntazam bir 1Urette rte&t et -
mietır. 

Libya hududunda tpra deter bir,.. 
yoktur. 

Alman resmt tebliği 
Berlin., 27 LL - Ordu bqkumandanlı

tımn tebliği: 
Mütareke muahedetıl hükümleri muct -

bince kıtalarımıa Bordeaux'nun dotuaunda 
Dordogne bölgesine kadar Uerlemiılerdlr. 
Du,manın zayıf deniz cüzüt&mları tara
fından 2• hulranı 25 hazirana bağlıyan 
gece Franaa'Dın ıtmallnde ~ılan istik· 
p.flar zorlukaua tardedllmiıtlr. 

Bir denizaltı, 35 bin tonluk bir dilfman 
.ıremlsinln battıtım bildirmektedir. 

26 baztram 27 hazirana b&&'lıyan rece 

alman bombardıman tayyvelert İqtlt--. 
de deniz tealaatlyle tayyare tes,glhlanna 
bombalar atmıılardır. Bir alman tayyare. 
at Uaaüne dönmemiştir. 

Bu gece. lngiliz tayyareleri batı .Ale 
manynaı üzerine de bombalar atm11lana 
da bu bombalar uker1 hedeflere isabet 8'
memlıtir. 

BllZl alvlller ölmüt Ye yar&lanmıftır. 
İki ingillz tayyaresi dA!i topları tarafm
dan, diğer bir tayyare de alman avcılan 
tarafından dUıUrülmüttür. 

15 numaralı İtalyan tebliği 
Roma. 27 a.&. - İtalyan umumi karar

ırlhıııın 15 numaralı tebliii: 
Metropol ve ıimall Afrika cephelerinde 

ipr edilecek bir ıey yoktur. 
Şarki Afrilta'da incilizlerin Asmara ve 

Dirdeano'yı bombardıman etmek tetebbüa-

leri akim kalmıttıı'. tiri dütman tayyanıll 
diiıilrülmüftiir. 

Alpler üzerinde bir dü11Uft hücum t .. 
ıebbiilü, avcı ta)'7&relerimiz ve hava clafi 
toplanınız tarafından püalriirtülmüı ft 

dü1man kaçırtıhmtttr. 

16 Numaralı İtalyan tebliği 
İtalyada bir mahal, 27 a.a. - Umumi İ

talyan bra.rptımm 16 numaralı tebliii: 
Tayyare bombardıman filolanmıı birbi

rini müteırlrip Malta'ya hiıcum etmııler •e 
adanm yeni bir *ım bahri ve havai he
deflerine ıiddetle taarnız etmiılerdir. Bü
tün tayyarelerimiz hareket &terine don
miıtlerdir. 
Şimalt Afrikı'da depolara, otomobil ve 

kamyonlara •• eair mot6rlü Mitil vasıta-

1ann& lrar$ı müteaddit h!icumlar yapılrn~ 
tır. Biıtün tayyarelerimiz üslerine dönmüt 
lerdir. 

Deniı cur:ütamlanmız dikkate pyan bil' 
muvaffadtiyetle Sollum ın&'iliZ üasünıi bom
bardıman etmiılerdir. 

Duımanm Muaaua!\ ve Auab'a kıtrt1 
yaprnıı olduğu hava seferleri biç bir n .. 
tice vermemittir. 

nefrlyalı unuında blltUn fraıwzlara hita- zil terketmek, tranaız topr8'1ndan he"" 
ben yeni bir beyanatta bulumnt11 ve demtı- hangi bir parçayı, transız kuvetinden he"" 
tir ki: hangi blr kıanu dütm&n kontrolü altına 

"- Ruhların ıaşkınhtı karlıaında. tıt- koymak. vatana kartı bir cinayettir. Bıa 
tılmemiı bir esarete dU,en bir hUkUmetln ıaatte her ıeyden evel, franauı flmalt Al· 
lntlaahı k&l'fıaında, mliesseselerlmlzl hare- rtkıun:ııa. tam k!.lmıı olan ıimall Atrlk.,. 
kete geçirebilmek tmkA.nııızlığı karıııında, ya hitap ediyorum. İt.alyıuı mı tarek si, 
ben, fransız ukert ve ıett general de Llaut .. y1erln. Noguea terin eserine C?'ll 
Gaulle, Frıuıu a.dına tıöa tıöyledlttme ima- kaba bir r.ıza.ktuı bqka bir rY dctild!r. 
mm vardır. Şerefi olan herkesin ka.tl vazifeli, d:lt-

Frazı.I& adına, IU kaU beyanatta bulunu· ma.n p.rtlarını itsdın imtina etmektir. 
yonım: Bordeaux'dald panlttıı denial pçmif oı. 

StWu bllt. eUnde olan her f!ouımmıı 1 mua kabul tdllemu 
nıutıü 'NZlfeel, mukavemete deftlll et- ll'r&D.lı• ukerl, her Dende bul~ 
me1d.4r. 8f1A'lnwı ........ bir uml _. 'll1'llml. keDdlD1 pw,. 
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Milli m ·· daf aa mükellef İye ti 
nizamn mesi kah I edildi 

(Başı 2. incı sayfada) 
doğruya veya dolnyı!!lyle memleket müdıı.
faıuıınıı, ordu ve halkın ımnırl ihtlyaçlnn
nın teminin" yarıyan resmi ve hususi her 
türlü t<>~el<kill ve mlleıı.: "!!clerde, nakllyr..t, 
lıwa~ım, muhab,.re ve istihbarat işlerinde, 
kı:rılııv ve k ıızerlerl hayır e<!mlyetlerl hlz
metırrınde, memleketin mlıda!ıııısı lşlerin
ee Ç'llı:;,;ı.nlRrlll kllT''le~h: nilelerln" ynpıl:ı
cal< ynrdım lşlerlndc, arazi, yol ve lnşnat 
lçlcrtndo, askeri ihtiyaçları karşılıyan sair 
hl 'l' tlerde kullanılırlar. 

Kadınlar kendi köy, kn.-.aba ve şehir sı
nırhrı lı;lnd" çalıştırılır. Anc:ık kendi vc
saıtıyl" bC!rabcr nıı.kllyc lşlerindo çalışmak 
arzw••mda bulunanlar memleket içi mınta
kl' ı ndaki ı::cri hizmetlerinde kullanılabi
lirler 

Kadınlar ve 18 yaşından ktiçuk erkek
ler gece lşçllltlnde m:ı,d n ve ta;, ocakları 
nın yer altı işlerinde, sıhata mu7.ır ve tl'h
lik"li sanayid<>, yer ve su allı işlerinde, 
gemilerde kömllrcUlük ve atc;.ıçlllkte kul
lanılamazlar. 

Şahsi mükellellcrc verilecek 
işler 

Şahsi mUkellcflere verilecek l,.,lerde göz 
enunde tutulacak vasıflar ve eaaslar oun
lardır: 

Nakil vruııtalarınd:ı çalışacaklar kulla
nacağı nakli vasıtruıını taletecck. sevlt ve 
idare edecek kahlllyette olmalı, ruhi ve 
harekt Arızası hulunmaına.lıdır. 

Yükleme, bo;ic.ltma, sırtta tnşım:ı işleri: 
Kalb, akciğer, damar, nllhıı. amudUfıkarl, 
mafsal ve kemik hnstnlıklan muoapları, 
emofllikler, bUyUk dıılaklılar, karaciğeri 
ıııı olanlar, fıtıklılar, ( vUcuduıı neresinde 
olursa ol.ııun) nd:ıle dumuru, ııc.rc;; dll;;.ıUl<lU
tU ııteniş deorl toltcmmüı;lerl ıılanlnr bu 
hizmatıeri yapmıya elverişli dc~lldırler. 

Muhabere işleri: Kulakla veya ı;özle 
lrull!lllacRğı vasıtaya göre kulağının işit -
me•t v•ya ·ö?.UııUn görmesi, haber ır~tırlp 
,;otllren poııtalıırın yUrlly'J' ıtablll~·elt, te
lefon m<ırkezlerlnde çalıgnnların soylemek 
kabiliyeti yerinde olmalıdır. Keltemeler bu 
işe alınamaz. 

Fabrika, tezgah, imalathane makine işle-
ri: Bu iılere ayrılacakların beş duyguııu ve 
dikkati, melekesi, yapaca ı işe kabiliyeti, 
bilgisi, aıh;ti yerinde olmalıdır. 

Yiyecek, içecek madd<ıleri bazırhyan, na
kil ve tevz:i eden, gıda maddeleri ve 
konserve yapan fabrika ve imalathaneler 
merkez: ve ıubelerinde, fırınlarda çn.lışa
caklarm bulaşıcı hastalık müsabı olma
maları &arttır. Göze görünür yerlerdeki 
kerih deri hastalıkları ve yaıuklo.rı olan
lar da bu i:;lcrde kullantlamaz:. 

Sanat i!ileri: sanatlarının icabettirdifi 
meleke ve kabiliyeti haiz olmalıdır. 

Yol, araz:i ve inşa.at işleri: açıkta yol 
ve arazi üzerinde hava tesirlerine manu 
kahra.k ça.hşma tahammülünü haiz ve sı
bati yerinde olanlardan seçilir. 
Taı ve taş ocaklıırı, kömür ve maden o

cakları, yer altında tunel ve hafriyat iolc
ri: buralarda çalışacakların göz:lerinin 
gorme, o.kci&crlerinin tcşrihi ve fizyolo
jik kabiliyeti yerinde olması liz:ımdır. Kan 
ve deri hastalığı bulunmamalıdır. (Bunla
rın uk sık mübadele ve münavebeye tabi 
tutulmaları lazımdır.) 

Y ıız:ı iıılcri: gözleri iyi görecek, muha
kemesi, hafız:aııı, sıhat ve kabiliyeti yerin 
de olacaktır. 

Hasta bakıcılık işleri: zeki, dikkatli, 
müşfik, kabiliyetli, bCI duygusu yerinde, 
okur yaz:ar, temizliği sever, ı;oğukkanlı, 

az:ası tam ve sağlam olacaktır. 
Sirayet halinde tra.homlular bulwıduk

ları köy ve kasabanın hu.dutları dahilinde 
nezaret ve tedavi alunda görebilecekleri 
işlere ayrılabilirler. 

Kadınların işbu nizamname mucibince 
seferde iÖrecekleri hizmetlere hazırlanma 
&ı için haz:ar vaktinde teşkilitlandmlması 
işi ve umumiyetle kıyafete taaUUk eden 
hususlar Milli Müdafaa vekfi.leti ta.rafın
dan tanzim ve tespit olunur, 

Şahsi mUkelleflcrin muhtelif hizmetlere 
tayin ve sevklerinde sıhhi ve ailevi durum
ları göz:dcn uz:ak tutulmaz; alııılranlık ve 
tahammnt derecelerine riayet olunur. İca
bında mübadele ve milnavebeleri de yapı
lır. 

Şahsi mükellefiyete tabi tutulacak kim
ıelerin hazardan tespit ve tasnifi ve ica
bında celp ve sevki Milli Müdafaa mükel
lefiyeti komisyonlarının vazifeleri cümle
ıinde:ıdir. Seferberlik müdür veya memu· 
ru bulwınn yerlerde büro ve yazı işlerini 
bunlar t.anrlm ve idare ederler. 

Pasif koruıuna teşkilleri ile devlet, villl
yet ve belediyelere ait amme hiz:metlerin
de, memleket müdafaasına, ordu ve hıı.lkın 
zaruri ihtiyaçlarını temine yarıyan resmi 
ve hususi müesseselerde, vazifeli bulunan 
kadm ve askerlik ı;ağı dı111 erkeklere vazi
felerine halci gelmemek ljartiyle Milli Mü
dafaa mükellefiyetine ait hizmetler de ve
rilebilir. 

Kendilerine (iabsi mükellefiyet tatbik o
lunan kimse hizmet mcvkiini terltederse 
Milli Müdafaa mükellefiyet kanununun 66 
mcı maddesine göre takibat yapılmak içln 
bu hali tespit eden subay hemen keyfiyeti 
ve suç sahibinin hüviyetini, ikamclgfilıını 

ali.kalı askeri makama verir. 

Mükellefiyet emrinde müessesenin kabi
liyetine göre askeri ihtiyaçları temin et
mesi lüzumu ve miıkellefiyet konan mevat 
ve ~ya ile bunların mahiyet ve eV68.fı ve 
teslim edilecek miktar ve teslim zamanı ya 
zılır. 

Teslimler, mlikcllefiyet konan müesse
sede ciheti askeriyeden tayin olunan me
murlara yapılrr. Bu memurlar teslim olu
nan şeylerin evsafına ve miktarına ait bü
tün muayene ve tetkikatı ve t:ıhkikatı icra 
ederler. Müesseseyi işleten, bu tcsclHim 
muıı.melelerinde bütün memur ve müstah
dcmlerini ve bu muamele için muktazi o
lan bütün vcs:ıit ve malzemeyi ciheti aske
riyece tayin olunan memurların emrine A
made buluntlurmaya ve mümkün olan her 
türlU muavenette bulunmaya mecburdur. 

Sahibi tarafıııdan işletilmek üzere bir sı
n:ıi müesseseye konulan mükellefiyet iılct
mece muktazi bütün iptidai maddelere ve 
malzemeye teşmil edilebilir. Mükellefiyet 
konan iptidai maddeler veya m.alz:eme ve 
stokların müfredatı iki nüsha olıırıı.k tertip 
olunan defterlere yazılır. 

Bir sm:ıi müesseseye dof rudan doğruya 
ciheti askeriyece işletilmek üzere mükelle 
fiyct konması, İcra Vekilleri Heyeti kararı 
üzerine M. M. Vekili tarafından işletenle
re yazılr bir mükellefiyet emri teblifi ile 
yapılır. El konmadan evci müessesenin bü 
tün bina ve müştemilatı ve makine ve sair 
işletme teçhizat ve tesisatı ve mefruşatı 

ve varsa nakil vasıtaları ve bunların el 
konduğu zamandaki va:ı:iyctlcri ve malzeme 
ve mamul ve mahsullerin, stokların miktar 
ve vasıfları müessesenin sahibi veya işle
teni veya bunların kanuni vekil veya mü
messilleri, bunların bulunmadığı hallerde 
belediye teşkilau olan yerlerde mubtarlrk 
vazifesini gören belediye memurları ile be 
raber clheti askeriyeden müesseseyi t~el
lüme memur olanlıı.rca tespit edilerek üç 
nüshalık bir zabıt varakası tanzim Te iki 
tarof~ imza olunur. 

Müteferrik lıükümler 
Muvakkat bir z:aman için ıırf askeri ih

tiyaçlara ç.alıljmak üzere değirmenlere mü
kellefiyet tatbik olundub'U vakit mükello
fiyetin tatbiki ı;ırasrnda bu gayri menkulün 
hali, durumu mükellefiyeti tabik eden ko
misyon ile değirmene el koyacıı.klar tara
fından iki nüsha halinde bir zabıt varaka
siyle tespit olunur. Mükellefiyet bldrn
lınca da aynı muamele yapılır. 

Cephede ve asker veya sivil sıhat teşki
latı olmryan sair yerlerde yaralı ve hasta. 
askerlere bu teşkilata gidebilecek veya 
sevkolunabilecek bir hale gelineiye kadar 
mah&lli idare veya köy heyetlerince yapıla
cak mükellefiyet muamelelerinde mükelle
fiyet komiıyonlıın mahsus mahaller teda
rik eder ve böyle bir mahal tcd:ıriki müm
kün olmazsa hastalar ve yaralılar ahali ev
lerine verilir. Tedavi olunacak hastalık 
sari ise bu hastalann konulacağı binalar
dan ahali boşaltılır.Bunlara hastalar teda
vi lçln yerle§tirlllr. Köylerde, kasabalarda 
zaruret hallerinde yatırılacak hastalara 
tahsis edilecek binalar ile yatak takımları
nın temiz olmasına dikkat edilir ve müm
künse binalar ve yatak takımları fenni te
mizliğe tabi tutulduktan sonra yaralılar ve 
hastalar yatırılır. Fevkalade müstacel hal
lerde M. M. mükellefiyeti komisyonu mer
kezinden uzak mahallerde ciheti askeriye 
hasta ve yaralrlara bakmak için doğrudan 
doğrudan ahaliye mükellefiyet tatbik edi
lebilir. Bu bakım mükellefiyetinde, sari 
hastalıklarda halkın sıhali nazarı dikkate 
alınarak icabcdcn tedbirler alınır •. 

Hazır olmıyan veya temsil edilmiycn bir 
kimseye ait bir ıeye mükellefiyet tatbik 
etmek lazım geldiği ve teklife tabi şeyin 
ba§"ka suretle istifası kabil olmarlığı tak
dirde komisyon bu kimsenin evinin kapı
larını köylerde muhtar, kasaba ve şehirler 
de mahalle mümessilleri ve bunlar da bu
lunmazsa komşulardan iki kilii hazır oldu
ğu halde açtırarak mükellef olduğu ıeylcri 
alır. Orada bulunanların imzasını muhtevi 
bir zabıt varakasr tutulur. Bu varaka Milli 
Müdafaa mükellefiyeti komisyonunda mu
hafaza edilir. 

Mükellefiyet yoliyle alınan her ııeye 

mnkbuz verildiği iibi !iahsan yapılan mü
kellefiyette de hizmetin cinsi ve nevi ve 
mahiyeti ve devam müddeti tasrih edilmek 
şartiyle mükellefe bir vesika erilir. Mev
cut olmıyanlar için verilecek tesellüm 
makbuzu Milli Müdafaa mükellefiyeti ko
misyonun.Ja muhafaza edilir. 

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

kıtaat i !anları 

T czck alrnacak 

ULUS 

Sığır eti alınacak 
1 - Mukaveleye bağlanmak suretiyle 

satın &lınacnk Karak6senln 135 SUrbeha
nın 190 Iğdırın 160 Kağı.zmanın 125 Baya
zıdın 44 ton mğır eti kapalı zarfla ekallt
meyc c;;ıkarılmıetır. 

2 -Karaköse etinin tııhmln edilen bede
li 21600 lirl' illt teminatı 1G20 liradır. Sllr
bchnnın 33250 lira ilk temlnııtı 24:.14 lira
dır. lğdırm 28000 llra llk teminatı 2100 li
ra. Kağızmnnın 21875 lira Jlk teminatı 
1641 liradır. 

3 - Eksiltmesi 17 temmuz 040 pazarte
si gUnU saat 15 te tümen satın alma ko
misyonunda yapılacal<tır. İsteklilerin tel< -
llt m<ıktuplarını saııt 14 e kadar komisyo
na vermiş olmaları şarttır. 

4 - Evsaf ve §artname esaslan kolor
dunun tekmil gnrnlzonlıırıuda mevcuttur. 
Sürbehanın 170 ve lğdınn 140 kuruıı mu
kablllnde ve diğer garnl:ı:onlarınld de pa -
ra.sız olarak h<ır zaman görülebilir. 

(2871) 12868 

Tezek alınacak 
1 - SUrbchan blrllhlerl için 3.871.s:;o 

kilo tezeği kaplı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 38718 lira SO 
kunıııtur. İlk teminatı da 2004 liradır. 

3 - Ekslltme31 :> temmuz 940 cuma gü
nü saat 10 da Himen komisyonunda ynııı
lacaktır. İateklllcrin teklif mektuplarını 
saat 9 a ka.dar komisyona teslim etnıelerl 
ııarttır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 194 kuru§ mu
kabilinde her zaman gorUlcblllr. 

(2960) 12961 

Sadeyağı alınacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Komis

yonundan : 
Komutanlık birliklerinin senelik ihtiya -

cı için 2SO ton sadeyağı kapalı z:arf usuliy
le satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
312SOO lira olup ilk teminatı 162SO liradır. 
Şartnamesi her ~ İzmir ve Ankara leva
znn amirlikleri, lstıınbul komutanlık &O.tın 
alma komisyonunda görülebilir. Eksiltme
ısi 12-7-940 (;iinü saat 16 da İstanbulda Fın
drklıda komutanlık satın alma komisyomuı
da yapılacaktır. İsteklilerin kanunun istedi
ği vesaik ile birlikte teklif mektuplarını 

belli günde saat ıs e kadar komisyona ver-
meleri. (3115) 13106 

A. LEY AZIM AMIRLIGI 

Buğday öğüttiirülecek 

Ankara lcvaum imı'rlifi satın Al. KO: 
1 - S800 ton buğday öğiıtmcsi kapalı 

zarfla eksiltmesi 1/7/940 aaat ıs de An
kara Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 87000 lira ilk te
minatı 5600 liradır. Şartnamesi 43S kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. İçinde 
kanuni ve ticaret odası vesikası da bulu
nan teklif mektuplarının saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. (2850) 12860 

Un naklivatı 
Ankara Levazım A.mirİiti Satın Alma 

Hadımköy Satın Alma Komisyonundan: Ko. : 

Sığır eti alınacak 

Çatalca miıstahkem mevki birlikleri ih
tiyacı içın 100.000 kılo sıgır eunın kapalı 
zarfla eksiltmesi 8/7/940 pazartesi cunıi 
saııt ıs te yapılacaktır. Mulı;ıııımcn tutarı 
30.000 liradır. İlk teminatı 22!>0 liradır. ls
teklilcdn ilk temino.t makbuzu veya mek
tupları ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 eti 
maddelerinde yazılı vesikalariyle birlikte 
ihale saatından bir saat eveline kadar tek
lif mektuplarını Hamdikoyiınde &o.tın al
ma komisyonuna vermelerı. (2976) 1298S 

Sade yağı alınacak' 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satın Al

m.:ı Komısyonundan: 

1 - Çanakkale mllstahkem rnevkl bir -
llklcrl için 15GOOO kilo ıındeyağ kapalı 
zarfla salın alınacaktır. 

2 - Sadeyağının beher kilosu 12ö ku -
ru~tan 195000 lira blçllmlııtir. 

3 - İh&lesl 11. 7. 9-10 peraembe gUnU a&
at 11 de Çruıakkale mUstalıkem mevki sa
tın alma komisyonunda yapılo.caktır. 
~ - İstcklfterln ih&ledcn bir saat evel 

teminat akçeleri olan 11000 Urayı ve iha
le kanununun 2 - 3. cU maddelerindeki ve
saik ile birlikte komisyona mUracat etme
leri. 

:> - Sadeyatına alt evsaf ve ıartnamesl 
Ankara, İstanbul, İzmir Lv. A.mlrllklerl 
Sa. Al. Ko. ile Diyarbakır Kor ve Çanak
kale rnlistahkem mevki Sa. Al. Ko. da gö-
rülUr. (3036) 13058 

Un alınacak 
Adana j4_skeri Satııı Alma Komisyonuıı

dan: 
ı - Adana garnlT.onu için 22:1 ton un 

kaplı zarfla eksiltmeye konulm~tur. Mu
hammen bedeli 27.000 liradır. İlk teminatı 
202::1 liradır. Ekalltmesl 8. 7. 940 pazarte
si gUnU sa.at 9 da Adana askerl satın alma 
komisyonunda yapılıı.caktır. 

2 - Şnrtnnmcsl İstanbul, Ankara leva
zım tınılrllklcrlnde Adanıı nııkerı ııatın aı
ma komisyonunda görülcbllfr. 

S - Talipler kanunun 2, 3 1lncU madde
lerini haiz olduklarına dair vesaiki Mmll 
olarak tayin olunıın saııtten en az bir ea.. 
at evel 7.artlarını komisyon riyasetine ver
rnlg olmaları lA.zımdır. (3096) 13067 

Saraç, marangoz, demirci 
alınacak 

1 - KUtahyadııkl topçu alayı için 60 
lira Ucretıe saraç, marangoz, d<ımlrcl wı
t&Jarı alınacaktır. 

2 - Kabul ıartlan &§$dadır: 
Al Türk olmak, ecnebi kadınla evll ol

mamak, 
B) 18 yaşını bltlrmlıı olmak 158 yaşından 

yukarı olmamak. 
C) Medeni haklardan moJırum olmamak 
D) İyi ııhlA.k sahibi olmak, haysiyet ve 

nıı.ıııusu muhil fllllcrle nlelıtıtlk nğır ha -
pla ve o derece cezayı mlistelzlın bir fiil 
lle mahkt1rn olmadığına dair 1lmUhnber, 

E) Sari hastalıklara müptcUi olmamak, 
vıızlfcslnl ifaya mıınl olııcak bcd<ınl ve ak
ıt hastalıklarla malfil olmadığına dair ra
por, 

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

G} En az Uç sene hlzmct edeceğine, IGC 
ynrnmnmııııı sebebiyle hlı>.metıne nihayet 
vcrllmesl halinde hiç bir hok tal<ıblnde bu
lunarnıyaca~ına dıılr noterlikten musnddak 
bir taahhütname vermek, 

3 - T&llplcrln 10 tenıınuz 040 çarşnmba 
ı;Unll saat 9 da alayda ya111lacalt mliBaba
kn imtihanına yukarıda yazılı bUtün ve -
saikle lsbatı vilcut etmeleri. (3113) 13ıO• 

Nakliye arabası yaptırılacak 
Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonun 

dan: 
1 - Demiri l{ordıın verilmek Uzere 600 

naltllye arabwıı ııazarlıltla acele yaptınla
caktır. 

2 - İlmlP.sl 1. 7. 910 pazartesi ı;UnU sa
at 16 da Dnlıkcalr lrnr sntın alma komla -
yonundıı yapılacaktır. 

3 - NUıııune evsııf ve rıartıarını gönnek 
lııtlycnlcr her ı;Un komisyonumuzda g5re
blllrler. 

4 - Talf1ılerln muayyen olan saatte ko
misyona müracaat etmeleri. (3165) 13ı61 

Sığır eli alınacak 
Vize Askeri Satın Alma l{o. dan: 

1 - Ankıı.radan Boluya nakledilecek 500 
toıı un kapalr zarfla eksiltmesi 29. 6. 940 
saat 11 de Ankara levazım 5.mlrlifi satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen be<lcll beher ton kilo
metresi 10 kuruştan 11.000 lira ilk temina
tı 825 liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. İçinde kanuni ve bu işlerle uğra~tı
fına dair vesikalar da bulunan teklif mek
tuplarmm saat 10 a kadar komisyona ve-
rilmesi. (2870) 12867 

Hamurkar ve pişirici alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
Ankara Lv. Amirliği fınnındıı. istihdam 

edilmek Uzere hamurkAr ve pl§lrlcl alına
caktır. 

İstckllerln her gUıı iSt11BYon fınn mU-
dUrlUğüne müracaatları. (3183) 1316:S 

Tahmil ve tahliye yaptmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonuııdan: 
1 - 1sooo ton vagonlardan tahmil tah

liye pazarlığın.da talip çrkmadığmdan tek
rar pazarlrkla eksiltmesi 7/7/940 saat ıs 
de Ankara Lv. Amirliği aatm alma komis
yonunda yapılacıtkt.rr. 

2 - Muhammen bedeli 5250 lira !lk te
minatı 393 lira 7S kunı&tur. Şartnamesi ko-
misyondan görüllir. (3210) ı3219 

Muhtelif sebze ve meyva 
alınacak 

~nkara Levazım Amirliği Satın '.Alma 
Komisyonundan: 

l - Aııağıda clna ve mlkdarlan yazılı 
26 kalem sebze ve meyva pazarlığı. 28. 6. 
940 saat 15,30 dil Ankara Lv. A.mlrllql ııa
tın alma komlayonundn yapılacaktır. 

2 - Teminatla blrllkte bclll vakitte ko
misyona müracaat edilmesi. (3249) 

300 000 kilo T. bamya 
ôOO 500 kilo kaşar peyniri 

3000 3000 kilo domates 
700 1200 demet maydanoz 
400 600 kllo ıı<ıftall 
ııoo 1200 kilo T. biber 
300 500 kilo vıııne 

1300 1500 kilo patlıcan 
300 MO kilo T. kaysı 

50 demet maydanoz 
40 kilo vişne 
35 kilo §eftall 

200 kilo patlıcan 
85 kilo taze kaysı 

150 kilo taze bamya 
150 kilo domates 
100 kilo taze bamya 
400 kUo patlıcan 
400 kilo ta:r.e fa.sulye 
400 kilo semizotu 

1500 adet limon 
lGO kilo vlııne 
150 kilo ııeftall 
150 kilo erik 
200 kilo kaysı 

1250 kilo domates 

Kalay yaptırılacak 

13228 

Ankara Levazım Amirlil Satın Alma 
Komisyonundan: 

l - A§ııJrıda clns ve mlkdarı yazılı bakır 
kapların kalylatılması pazarlığı 1. 7. 040 
saat 15,30 da Ankara Lv. t'lmirllğl satın al
nın komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Knpls.n ~rmek isliyenlcrln Ak
'köprti ıı. .M. V. teçhizat anhan mUdilrJU -
ğtlne ve pazarlık için temlnatlarlyle blr-
Ukte komisyona müracaatları. (3274) 

Adet 

66 Kıızan 
12 Süzgeç 

lO'lO Balıraç 
20 K'pçe 
20 Sıı.ph tas 
20 Yağ tavası 

1000 Kapaklı bakraç 
12 SUzge~ 
20 Kepçe 
20 Saplı 
S3 Büyilk kazan 
33 Küçük ka.~n 
20 YRğ tavası 
18 Kıı.zan 
40 Knravana 
12 Bakraç 13235 

Yangın tuluınbıuı alumcak 
Ankara Levazım Amirliği ' Satın Alma 

Ko. : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına bir a

ASKERi FABRiKALAR 

Muhtelif civata ve somunlarla 
çarık ve kapak zincirlerinden 

ibaret 14 kalem malzeme 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bcdcll (5fl22) lira C50) 
kurue olıın muhtelif cıvata ve somunlarla 
çarık ve lmp:ık zincirlerinden ibaret 14 ka
lem nıal:r.cme askeri fabrikalar umum mU
dUrlW\'U merkez salın alma komleyonunca 
7. 8. 1940 çar~amba g{lnil saat 15 te kapalı 
zarfla lhnle edilecektir. Şartname pıırruıı:r. 
olarak koml3yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat t<ıml nnt olan ( 44•) lira { 19) 
kuru§U havi teklif mektuplarını mezkOr 
gUııde sat 14 e klldar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. nmddelerindeki vesalkle ko -
mlsyoncu olnıadıklarınıı ve bu l&ıle allUm
dar tllccnrdan ohluklarınn dıılr ticaret o
dıı.sı veslka.oılyle ınezkür g{ln veııaatte lto-
rnlsyona mllracaatlo.rı. (3047) 130•2 

10 Ton parafin alınacnk 
Askeri Fabrikalar Umum Mudürlülü 

Merkez Satın Alma Komi:ı:yonundan : 

Dr. 
birinci 
amıf 

SITKI 

GÖZ 
l&tanbul Haydarpaşa hastanes 
göz mütehassısı ve Gülha~el 
nesi sabık göz baş muavin• 6 ne: sabah: 9 dııo 19 a kadar 1. 
ye sırası Talas Ap. kat: 1 Te 

Ankara Valiliğinden : 
Nafıa dairesi için alınacak oı·r. 

kazma ve (2000) çelik kıirek rrı 
4-7-940 pervembe günü saat ıs b 
halesi yapılmak üzere açık eks·ı~ 
nulmuştur. 

Keşif betkli (3430) irıı muvakY 
nalı (2S7) lira (2S) kuruştur. J 
teminat mektup veya makbuz, t' 
sı vesikalariyle birlikte soziı geçe 
saatte dıı.imi encümene gelmelef1 

Buna ait ke;iif ve şartnameyi , 
nafıa müılürlüğünde görebilece~' 

(2928) ız91 

Benzin ve mazot alıntıJ 

Tal1mln edilen bcdrll (60(10) lira olan 
10 ton para!ln askeri fabrikalar umum mU
dilrlüğf.I merkez satın alma komisyonunca 
8. 7. 1!140 pazıırtesl glinU sıınt 16 da kapn
lı zarfla ihnle edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olıın ( 450) lirayı havı 
teklif mektuplarını me?.k{lr ~ünde saat 15 
şc lmdar komisyona vermeleri ve kendile- J 
rinln do 2400 sayılı kanu!1un 2 ve 3. mad- Ankara Valiliğinden: 
delcrlndcld vesalkle konııııyoncu olmadık- Ke,şlf bedeli (0375) llrn (295) 
larınB ve bu işle aUıkadar tUccnrdan ol- ibaret bulunıın (2000) teneke 
duklanna dair ticaret odası veslkasiylc (100) teneke mn:ı:ot mübnyaa 1 
meozkfır glln v'e saatte komisyona. mllrncn- pergembe gflml sn.at on be buçul' 
atları. CS048) 13043 .Yapılmak Uzerc kapalı z~flll 

600 Ton Roberoit ile 5000 kilo 
Robcroit macunu hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

15. 7. 1040 cuma gün!\ saat ıe da kııpalı 
zarfla ihııle edileceği 20, 22 ve 24 haziran 
940 tarihlerinde il!n edilrn 600 ton Robe
roit ile 0000 kilo Roberolt macununun 
ııartnameslnde değlglkllk yapılarak tekrar 
ııan edilecğlndeıı mezkOr tarihlerde çıkan 
llQ.nlar hllkUm.sUzdUr. (3151) 13151 

16 Kalem demir malzemesi 
alınacak 

Askeri fabrikalar Umum müdürlü~ü mer
kez satın alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (20S07) lira (5S) 
kuruş olan 16 kalem demir malzeme aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü merkez: sa
tın alınn komisyonunca 10/8/940 cumartesi 
günü ,;aat 11 de kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muva.kkat teminat 
olan (1538) lirll (7) kuru~u havi teklif 
mektuplarını mezkur günde ıaat 10 na ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki veaaikle komisyoncu olmadıklan
na ve bu işle alakadar tüccardan oldu.kla
nna dair ticaret odası vcsikasiyle mez:kiir 
giin ve saatte komisyonn mUracaatlan. 

(3046) ı3127 

1200 Ton liam mağnezit 
Askeri Fabrikalar Umum . Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Telımin edilen bedeli (12.000) lira olan 

1200 ton ham mağnezit Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüfü merıkcz aatm alma ko
misyonunca 15. 7. 19'40 pazartesi günü sa
at 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(900) lirayı havi teklif moktupl&rıru mez
kQr günde s:ıat ıs oe kadar komisyona ver 
meleri ve kendilerinin de 24-90 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddeleııindclci veaaikle 
komisyoncu olmadık.lamı& ve bu işle rı.11-

kadar tüccardan olduklarma dair Ticret 
odsı vesikasiyle mcız'kil.r &'iİn ve saatte ko
misyona müracaatları. (3Z31) 11224 

60 Ton " Si 0.2 en az % 99 olacak 
kumun % 50 sinin habeleri 0,2 

mm. den büyük olacaktIT ,, 
evsafında gümüf kumu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (3600) linı olan 
yukarıda yazılı 60 ton gümüş kumu Aske
ri Fabrikalar umum mUdürlüğü merkez: 
satın alma komisyonunca ıs. 7. 940 pazar
tesi g;!nü saat 14 te açık c.~ltme ile iha
le edilec~ktir. Şartname parasız olarak 
komis}"Olldan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (270) lira ve 2490 numar&lı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa.ikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu i~le alli
kadar tiiccardan olduklarına <kı.ir Ticaret 
Odası veaikasiyle mezkGr iÜl1 ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(3232) 13225 

konulmuştur. İstcklllerln tekli! 
rı (703) lira (15) kuru luk ınu' 
mınıı.t mektup veya rnal<buzu. ti 
vcslkaslyle birlikte s6zU geçeD ~ 
at 14 buçğ"a kadar daimi cncillll 
ne verilmesi ııumndır. <I 

İsteklilerin l<eıılf ve "artnııın~ 
nafıa müdUrlüğUnde görebııeee 

(2920) 

Tamirat yaptınlacııl' 
Ankara valiliğinden : 

1- Aşağıda isimleri yaı1 

ların tamirleri ayrı ayrı açılc 
suretiyle yapılacaktır. 

2- İsteklilerin şartname <' 
namelerini görmek üzere her 
arif müdürlü;,-ne ve ihale ı" 
15. VII. 1940 pazartesi gürıii: 
da ve % 7,5 teminat akçesı. 
muhasebe müdürlüğü vezrıcs 
rarak vilayet daimi encünıe111 

caatları ilan olunur. (3276) ~ 

Okulun adı 
Merkez Yenihayat 
Merkez Ulus 
Nallıhan merkez 
Ayaş merkez, Güdül 
Çubuk merkez 
Kalecik merkez okulları 
Kızılcahamam Pazar nahi· 
ycsi okul. 
Beypazarı merkez Karaşa.r 
okulu. 
Beypazarı Geleğra okultı· 

v 

Kereste alma~ 
~nkara valiliğinden : 
Vilayet yolları üzerinde# 

yük köprülerin tamiratı e5~ 
çit temin etmek için müb3}( 
zum görülen ( 4426) lira i 
muhammen bedelli kereste 
1940 pazartesi günü saat oıı~ 
ta ihale edilmek üzere açıl: e 
kanulmuştur. J 

Muvakkat teminatı (SSZ) 
İsteklilerin muvakkat t~ 

tup veya makbuzu ve ticare 11 
sikasiyle birlikte sözü ge~ 
saatta daimi encümene ge, 
işe ait keşif ve şartnaınefıet 
Nafia müdürliiğünde göre 

1 

(3257) 

K d.. · ·ıe~ um oşettırı 

Ankara valiliğinden : 
0 

Stadyum etrafına ktı~ ~ 
11. 7. 1940 perşembe gürı i 
buçukta daimi encümerıde e« 
pılmak üzere açtc eksi1tJll · 
muştur. • (!c 

Keşif bedeli (8288) h~i<' ı 
muvakkat teminatı (621) 

ANKARA BELEDiYESi ruştur. •11,ı 
---------------· İstekliler muvakkat tetıl~ı <" 

Motorin alınacak veya makbuzu \icaret oda giif. 
riyle birlikte sözü gee~eıı ıe~ 
ta daimi encümene gcln1eilı1 t' 
keşif ve şartnameyi her g. (~ 
dürlüğüde görebilecckJet1· 

Ankara Bclediyesiııden : 
ı - Belediyenin ihtiyacı olan 267, 

400 ita 350 ton motorinin alınması işi 
on beş gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5-7-940 salı günü saat 
1 ı de yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 58100 lira-

cİ 
ıııı~ 

Muhtelif yağlar tl 

Mahrukat maddelerine ait 
mühcllcliyet 

Milli Müdafaa mükellefiyeti kanununun 
49 uncu maddesi mucibince mahnıkat ma
denlerini işletenler tarafından mahrukat 
teslimi suretiyle tatbik olunacak mükelle
fiyet ciheti askeriyenin nezareti altında 
cereyan eder. 

1 - Mukaveleye battlaıımıık &Uretıyle 
salın alınacalc Knrı:>.kösenin 4.000.000 ve 
Iğdırın 2.:ıoo.000 kilo tezeği knpıılı zarfla 
elrnıltnıeye çıkarılmıııtır. 

1 - Tümen bll'ilkl1,;rl \'e mUrettcbııtı 
için senelik lhtlyncı olnn 1.270.000 kilo sı
ğır eli birlikler ve mcrlıııtatın bulundutu 
yerlerde ~UnlUk ihtiyaç nlchetlndc şnrtlyle 
teslim alınacaktır. Bu seb<ıple ayrı ayrı 
lhalcırl yapılnıalt tızcrc p:ırı·alnnarak ka
po.lı znrfla cl<slıtmrye konmuştur. 

det yangın tulumbası pazarlıkla 2. 7. 940 dır. 
ı;aat ıs de Ankııra Lv. lmirllğisatm alma 4 - Muv;ıkkat teminat 4155 liradır. 

Ankara valiliğinden : "'' 

Muhammen bedeli 79~~ı{f. 
tan ibaret bulunan gaz, ıı 

Bir maucnden yıkanmııı. yıkanma -
nuş, imil edilmi& veya edilmemi:; kok ha
linde ve her ne 6Uretle olursa olsun kömür 
alınması lazım geldiği zaman mükellefiyet 
madenin tabi olduğu vilayet vasıtaaiyle 
f1jletcnlere tebliğ olunur. 

Sınai mücneselcre ait 
mükellefiyei 

Milli Müdafaa mükellefiyeti kanununun 
52 inci maddesinde yazılı olan sınai mües
seselere mükellefiyet emir ve tatbik etmek 
aelihiyeti M. M. vekiline aittir. Mükelle
fiyet emri vekil veya tevkil edecefii makrun 
vasıtasiyle müesseseyi işletenlere veya ka· 
ıınml mümessillerine teblii olunur, 

2 - KnraldS3o teze~lne tnhmln edilen 
bedel 34000 liru ilk teminatı 2550 liradır. 
Iğdınn tnhmln bedcll 2!i000 llrn ilk temi
natı 16i5 lira.. 

3 - Ekslltmeııl l temmuz 040 pazartesi 
ı .lnll saat 11 de tilmen aatın alma komis
yonunda yapılncııktır. İstekliler tııkllf 
melctuplarını saat 10 a kadar komisyonıı 
tesllm etmle olmaları şarttır. 

4 - Şıırtname evsaf 175 kuruıı mukabi-
linde görlllebillr. (2873 ı 12870 

""" 

2 - Ve her pnrltnln muvnl<kat teminatı 
38i5 ve 28S8 lira arasınd:ıdır. 

3 - 2 ve 3 tcmmu:r. 010 ısnlı ve çarııam
ı;Unlcrl saat 10 dan - 7 ye ke<l:ır. 

• - Bu etlere talip olacaklar rnezkOr 
g{ln ve s:ıatıerdcn bir saat evcl teklif mek
tuplarım komisyona vermeleri ltızıındır. 

5 - Bu etlere alt rıarlnamP.leri görmek 
istlyenlcr her glln mesai saatlerinde Vlze 
askerl satın alma komisyonunda görebile-
ceklerdir. (2873) 12869 

Et ve yag ah nacak 
Lalapaşa Satın Alma Komisyonundan: 
AGagıda cins ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek aatm alrnacaktır. Kapalı 

:ı:arfla ihRl'li Lapaşaclı askeri &atın alma komisyonundR yapılacaktır. Evsaf ve !liart· 
nameleri her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını en ceç i
hale sutmdan bir saat evel komisyona vermiş olmaları lazımdır. 

Cinsi 
Sığır eti 
Sadeyaşı 

(3214) 

Milctan kilo 
293000 

70000 

Tut.arı lira 
103S50 

94500 

İlk T. İhale 
Lira Kr. Saat Gün 
6427 so 15/7/040 ıs pazartesi 
597S 00 15/7/940 16,30 pam.rtcsi 

13220 

komisyonunda alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 365 lira kati te

ıııinau SS liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. 

(32S4) 13229 

Ambalaj malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 

Ko. : 
ı - Aşağıda cinl ve miktarı yazılı be:ı 

kalem ambalaj malzemesi pazarlığı 28. 6. 
940 saat 11 de Ankara Lv. imirligi satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muhnmmen bedeli 2120 
lira kati teminatı 318 liradır. Nümuneleri 
komisyonda görülür. 

3000 metre kanaviçe 
200 kilo ambalajhk ~ivi 

1000 kilo çember 
lSOO adet toka 

(32S6) 13230 

5 - Şartnamesini görmek istiyen
Icrin her gün encümen kalemine ve 
iE:teklllerin de ihale günü otan 5-7-940 
cuma günü saat ona kadar teklif mek
tuplarını Encümene vermeleri ilan 
olunur. (2916) 12963 

Enkaz 

k. g· •arı ô gres ve ma ına ya.· Stil \ 
Şartnamesini her giın 
dürlüğUnde görebilirler· r~e 

Taliplerin 1 ı. 7. 940 l'~t ,ıı 
saat 15.30 da vilayet 0111 

ne müracaatları. (3261) 

satışı 
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

Adası Parseli Mevkii Cinsi 
265 22 Saman pazarı Dükkan 1 
265 22 Samanpazarı Dükkful i ,-ııtı 
Yukarıda ada ve parsel numaraları ve muhammen bede.ııerJrı''J: 

menkullerin hedim ve tesviyei turabiyeleri alacak şahsa a.1\~e rı' t1 
kazları açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi 29. 6. 940 tarıh ıaliPl' 1 
martesi günü saat 11 de tınar Müdürlüğünde yapılacağından 
teminat akçalariyle birlikte müracaatları ilan olunur. (2835) 



i Erb h ı, 8 ! azırlama orta 
ta~ talebe alınıyor 
Okııtıı de Gedikli Erbaı hazırla-
•'de S rııuı ı .. ll., III. sınıflarına, 
o~hı ~:ı-t Gedikli Erbaı hazırla· 
haıırıı e Ankara'da Musiki Gedik
Öllij~~a orta okulunun yalnız I, 

: 941 d Uzdeki ey!Qlde baş!ıyacak 
era Yılı için talebe alına • 

tltekıı t 
•ttıi alcbelerin tlirk ırkından ol

"1ıibi 11 ve ailesinin kötü hal ve 
Çı~ 01ınaınası, ııhi muayenede 

L il Ve 
q~ııı Yapılacak seçme sma • 
G'dikl~ •arttır. 
tı1,berı· •zırlama orta okullarına a

uı Yaş haddi: 

Orı. Suuf 
1 

II 
III 

Yaı 
14 17 
15 : 18 
115 : 19 

1\ l olmak. 
"be1er~rıt bo! ve ağırlık hadleri as
'-lhıı. deki askerl liseler ve orta 
S :Un 71. maddesi özlerine 
iter ~ zınuıır. 
heı 

1 
°kııı~ L amıfma istekli o

~ lnıOı ılk okulu bitirmiı ol • 
~· Ona ll. ve III. 11nıflara el
,~~ •nuflara terfi ettiklerine 

dir 11 veya ıehadetname ıöa-
~· 
f'aı_ 1llııfa iıtekli oluna olsun iki 
~kl~ili terketmiı olanlar ve e

llııı eıı veya askeri okulardan çı
~~llı&zlar. 
~llrı de Gedikli Erbaı Hazırla • 
~t G 1ltı her üç sınıfı ile Kırık • 

lfııırı edikli Hazırlama orta oku· 
ttd'kl~rnıa köylü istekli, Ankara 
'ik· hazırlama orta okulunun I. 

ıye hevesli tehirli istekliler 
\' 
ııq?dak 

1 tartlan haiz istekliler 
llıbtı· İtibaren bulundukları yerin 

lı.ı1 11ırıe l!lüracaat ederek diğer 
'ti ıı~lıı.riyle mtlracaat yollarım 

'Yl olunur. (2446) 12449 

Orta okuluna talebe 

' alınıyor 
~ orı lakert orta okulunun her üç 
Cık ~l'ltUzdeki eylulün birinei CÜ· 

J~. 40 : 941 ders yılı için talebe 

~kıı 
."""llll •iııı talebenin tilrk ırkından ol • 
'-'ibı 11 Ve ailesinin kötil hal ve 
.. ~11°lınaması sıhi muayenede 
l~lıı •e Yapılacak ses;me ama • 
it 'en ~ıı ıarttır. • 
·~ e tahsili terkedenler, yaımı 

L_'I .ır: lrüs;ültmüı olanlar, kendi 
~lerıı f leçtne sınavlarmda ipka 
• "l'IJ\ı_ a,, kalanlar, yaıları, boyla
L ._._rı talimattaki hadlere uygun 
~~lıt e~ o'ku1Jara alınamazlar. 
.::"'tilter~rırı, ıimdi okudukları okul

daıı 1?~ devam etmekle beraber 
~trliıtıtıbaren bulundukları yer -
~~ıı.ti11 hbelerinden diğer kaydü

~' lııı 111 11ıüracaat yollannı öğren
tıı ttç rq IÖre de kaydükabul kl • 

30ıtenımuz/940 tarihine ka
•ı Olıııaıan llzımdır. (2445) 

'- 1244& 
r'-ı . 

~· "•'4J~P almacak 
ftı Satın Alma Komisyo • 

~~ tahtnin edilen fiyatı (52) 
h. Jt.»tl 1-ı. (30.000) otuz: bin çift 

\ı..~e.ı 1 
tarfla münaıkasaya kon -

·~· 11
1
0-7.940 çarsamba glinü sa· 

.~~ i teminatı (1170) bin yüz 
('"ıc °'laf ve eartnamesi M. M. 
"'-.' 

0
• nundıı görülebilir. İstek

tıı.. ~ ı:ırettiii belgelerle en az 
~ 'lırı.ı r &aat evetine kadar M. 
''lltlerı ko. nuna teklif mektup-
~~ (3051) 13077 

: ~.'41, .... \'e .aire alınacak 
• ti Satın Alma Komisyo-

..:~ıı edilen fiyatı: 1168 lira 
~ Odtıtı ton lavamarin kömürü, 3 

SO iti~' ~.so kilo makine yağı, so 
'-ıltrıı 0 Ustüpü, 35 kilo gaz ya • 
.~t k~ıunustur. Eksiltmesi: 
I? lıra Cüııü saat 11 dedir. İlk 

tiSril 67 kuruıs olup prtnamesi 
•it. \' 1iir. Taliplerin muayyen 

· Sa, Al, Ko, da bulunma-
~ 13111 

ı- (\il' 
'~tt 1lQ alınacak 
~•tııı alına KO: 

oıltı (~~ edilen fiyatı (300) üç 
~ı~~ ltıti -OOO) yirmi bin adet ki
~"""11 ~ tıakaıaya konmuıtur. 1-

·~aı:•eoıbe ııünü aaat 10.30 
~~laf tı (8.500) sekiz bin beı 
,. ...... ~iu"e ıartnamesl (300) üç 
'111ııda ilde M. M. V satın al

'- t 'ttiti\ alınabilir lateklilerin 
tltııeter· eltelerle ihale sa.atın· 
~ ı. (3086) 13129 

ı. tt.n· 
'~ttı •:te alınacak 

t ••. •ıt, 
tt11 ""'1ıtıiı:ı 

11 ~"1111 K O : 

t 
) tıtr111 t1dılen fiyatı (950) do· 

1ı41t rıa.~ro an (10.000) on bin a-
S,tıı 3171~kla münakasaya kon-

t. t Ita.tt 40 çarşamba ır;ünü ıa
' :.,atr ;eı:rıinatı (12.000) on iki 
•ı "'· lwt e ııartnamesi 475 kuruıt 

lt ~~'hili~ V: Htm alma komis· 
ti ttlerıe" .~teklilerin kanunun 

b erı. c30~7 le aaatında komis-
lt "'l\tt_ • ) 13130 

!~4'tt, 111Ye alrnacak 
~'lalı ••t b\t •ltı t lııirı 'rı ~ima KO: 
~> lır\ı, 0~ılen fiyatı (950) do· 
~ t rıaı.rıaıı (15000) on beş bin 

~ lta.:1 2171~1a münakasaya kon· 
> tlll ~~İtı O talı f;iinli ıaat on 
~ ~ırldı atı 06750) on altı bin 

'-tııı orı b E:vsaf ve ıartnamesi 
~ ~ llnı.a ~ kuru, mukabilinde 
"it~) rtıırıurı o. nurıdan alınabilir. 

k~s Ctnrettiği belgelerle 
)'ona ıelmeleri. 

.. 13131 
rtı... • 
"'ttı •Ye alınacak 
.. tu.:.. ~•tı 
'~~ ıı ~lmı KO: 

--.. 0~1"'c fintı (950) do. 
15.000) on bet bin 

adet battaniye pazarlrkla miinabaaya kon
muttur. İhalesi 1/71940 pazartesi günll sa
at 10.30 dadır. Kati teminatı (16.750) on 
altı bin yedi yüz elli liradır. Evsaf ve şart
namesi 715 kuruş mukabilinde M. M. V. 
ıı.atın alma komisyonundan alınabilir; İs
teklilerin kanunun emrettiği belgelerle i
hale ıaatnıda komisyonda hazır bulunma-
ları. (3092) 13133 

Kilim alınacak 
M. M. Vekaleti satın alma KO: 

Beherine tahmin edilen fiyatı (300) üç 
yliz kuruı olan (30.000) otuz bin adet kilim 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 
1/7/940 pazartesi günli saat on birdedir. 
Kati teminatı (11.500) on bir bin beş yüz 
liradır. Evsaf ve ıartnamesi (450) dört yüz 
elli kurus mukabilinde M. M. V . satm al
mR komisyonundan alınabilir. isteklilerin 
kanunun emrettiği belgelerle ihale saatın-
da komisyona gelmeleri. (3093) 13134 

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

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(226) iki yüz yirmi altı kuruş olan 120.000 
metre mahruti çadır bezi pazarlıkla müna· 
kasaya konmuştur. İhalesi 417/ 940 per· 
eembe günü saat on birdedir. Kati temina
tı (29.196) yinni dokuz bin yüz doksan al
tı liradır Evsaf ve şartnamesi (1360) bin 
üç yüz altmış kuruıı mukabilinde M. M. V; 
satm alma komiı;yonundan alınabilir. İs
teklilerin kanunun emrettiği belgelerle i
hale saatı:nda Ko na gelmeleri. (3094) 

13135 

Çadır bezi almacak 
M. M. Velcal~ti satın alma KO: 

Reher metresine tahmin edilen fiyatı 
(226) i~ yüz yirmi altı kuru, olan (60.000) 
altmıiJ bin metre mahruti çadır bezi pa
zarlıkla münıı.kasaya konmuıtur. İhalesi 
317/ 940 çarşamba günü saat on birdedir. 
Katf teminatı (111.060) on altı bin altmış 
lirarlır Evsaf ve sartnamesi (680) altı yüz 
seksen lrunı' mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. İsteklile
rin kanıınun emrettiği belgelerle ihale •· 
atında komisyonda hazır bulunmalllrı. 

(3095) 13136 

Kamyon akimlatorü alınacak 
M. M. VeHleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beherlne tahmin edilen fiyatı: 48 lira 80 

kurut olan 200 adet Zis kamyon alcimlaiö
rü pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 

2-7-940 salı günil saat 11 dedir. Kati temi • 
natı: 1464 lira olup sartnamesi komisyon • 
da ıörülür. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. V, SL Al, Ko, da bulunma.lan. (31Zl) 

13140 

Voltmetre alınacak 
M. M. Velcileti Satrn Alma Komisyo

nundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 16 

lira olan 100 adet voltmetre pazarltlı:IA sa -
tm alınacaktır. Pazarlığı: 2-7-940 aah CÜ -
nü saat 14 dedir. Kati teminatı: 240 lira o
lup ıartnamesi komisyonda ıörUlür. Talip
lerin muayyen vakitte M. M. V, Sa, Al, Ko, 
da bulunmalan, (3176) 13164 

3 adet depo yaptmlacak 
M. M. Vdileti satın alma KO: 
Keıif bedeli 16.423 lira 17 kuruı olan 

Ankarada üç adet depo inşaatı kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur, Eksiltmesi: 15/ 
7/940 paza.rtesi ıünü saat 11 dedir. İlk te
minatı: 1232 lira olup prtnameıi 83 ku
rup komisyondan alınır. Taliplerin ihale 
saatmdan bir ıa.at evetine kadar z&rfl&n· 
nı M. M. V. Sa. Al. Ko; na vermeleri; 

(3168) 13205 

Hamam takımı alınacak 
M. 14. Vekileti utın alma KO: 

Beher takımına tahmln edilen fiyatı 415 
kurut olan 500 takım ve beher takımı üç 
parçadan ibaret hamam takımı 5/temmuZ/ 
940 cuma giinü saat 10 da Ankarada M. 11. 
V. aatm alma KO. da pazarbk!a ıatın a
lınacağından isteklilerin 312 lır~lık kati 
teminatları ile birl.ikte pazarlık ıun ve Si· 
atında KO. da bulunmaları. (3171) 13207 

Emaye kadeh alınacak 
M. M. Vekileti satm alma KO: 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 35 
kurua olan 1000 tane sırlı dereceli emaye 
kadeh 5/temmuz/940 cuma &Uniı aaat 11 de 
Ankarada M. M. V. &atın alına KO. da 
pazarbkla satın alınacağından isteklilerin 
52,5 liralık kati teminatları ile birlikte pa
zarlrk cün ve sa.atında KO. da bulunmalıı· 
rı. (3169) 13206 

Çam tahtası alınacak 
M. M. Vekaleti satm alma KO: 
Asa&ıda ebadı yazılı ve tahminen 63 

metre mikabı çıralı çam tahtası 5/temmuz/ 
940 euma giinü saat 14 de Ankarada M. M. 
V. "latın alma KO. da pazarlıkla satın alı
nacagından isteklilerin muhammen bedeli 
olan 3150 liranın kati teminatı oladak 
472,S liralık teminatları ile tirlikte mezk<ır 
tarihte KO. da bulunmaları. (3178) 

1000 adet 2x0,25x4 
1000 adet 2x0,20x4 
500 adet 2xO.lOx4 

1000 Mlet l,Sx0;25x4 
500 adet 0,05x0,0,08xl 

Fener mumu alınacak 
M. M. VeU/eti satın alma KO:" 

13209 

Beher düzıinesine tahmin edden fiyatı 25 
kuruı . olan 1000 düzune orta boy r ener 
mumu 1/temmuz/940 pazartesi ıunıi saat 
10 da Ankara.da M. M. V. satın alnıa KO. 
da paazrhkla aatın alınacağından istekli· 
terin verecekleri mumlardan birer düzüne 
nümune ile 38 liralık teminatl~rı ile bir
likte pazarlık gün ve aaa.tında KO. da bu-
lunmaları. (3179) 13210 

5 Yazı makinası alınacak 
M. M. V eki/eti satm alma KO: 
Beı tane 28 santim pryolu yazı maki

na.sı 3/temmuz/9-\0 çarşamba gunu saat 15 
de Ankarada M. M. V. sa.tın alma KO. da 
pazarlıkla satın alınacagındn isteklilerin 
verecekleri makiııadan birer numune ve 
150 liralık teminatları ile birlikte mezkur 
ıaatte KO. da bulunmaları. (3181) 13211 

Kıtlrk elbiselik alınacak 
M. M. Yek.ileti satın alma KO: 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(290) iki yüz doksan kuruş olan (200.000) 
iki yüz bin metre kı1lık elbiselik kumaş 
pazarlıkla mlinakuaya konmu5tur. İhalesi 
1/7/940 pazartesi günü saat 10,30 dadır. 
Kati teminatı (53.900) elli ilç bin dokuz 
yii.z liradır. Evsaf ve ıartnamesi (29) yir
mi dokuz lira mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. İsteklile -
rin kanunun emrettiği belgelerle ihale IR· 
atmda komisyona ıelmeleri. (3192) 13213 

Kıtlık elbiaelik alınacak 
M. M. Vekaleti satm alma KO: 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(290) iki ~z doban karat olan (75.000) 
)'tltmit b .. bio metre kıtlık elbiMlik ka-

ULUS 

VILA YETi.ER 

Şoaa intaatı 

Kablo alınacak 
M. M. Vekileti Hava Satın Alma Komis

yonundan : 

-7-

Nazarı dikkate 
c. H. Pa.rtıs tarafından çıkarılan ırna 

Şefimiz İ.ıımet İnönU'nUn bUyük portrele-

mat pazarlrkla mlinakasaya konmuetur. İ
halesi 1/7/940 pazartesi günü saat on beı
tedir. Kati teminatı (24.250) yirmi dört 
bin iki yüz elli liradır. Evsaf ve ıartna
mesi (10.90) on lira doksan kurut muka
bilinde M . M. V. satın alına komisyonun
dan alın:ıbilir. İsteklilerin kanunun emret
tiği belgelerle ihale sa.'ltında KO. na gel-

Bolu Viliyeti Nallı Müdürlülünden: 

1 - Ye.niçağ'a - Zonguldak yolunun 
O + 000 - 3.'S + 950 kilometreleri arasın
da 23250 metre uzunluğunda ıose ill§a e • 
dllecektlr. 

1 - 1815 metre yeraltı kablosu ve tefer
ruatı paazrlrkla aatm alınacaktır. Muham -
men bedeli (7400) lira olup, kati teminat 
mikdarı (1110) liradır. Pazarlıit 1-7-940 
pazarte.i giinü saat 10.30 da hava ııatm al
ma komisyonunda yapılacalctrr. İdart Ye 
fenni ıartname her ıUn öğleden sonra ko
misyonda ıörtilebilir. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte kati teminat ve kanuni bel -
releriyle komisyonda bulwımalan. (3209) 

ri 250 kuru§ mukabilinde Haşet kltabevin- • 

meleri. (3193) 13214 

Kışlık elbiselik alınacak 
M. M. Vekaleti satın alma KO: 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(290) iki yüz doksan kuruş olan (30.000) 
otuz bin metre kışlık elbiselik kumaş pa. 
zarlıkla mlinakasaya kon.muştur. İhalesi 
2/7/940 salı giınü saat 10,30 dadır. Kati 
teminatı (11.200) on bir bin iki yüz lira
dır. Evsaf ve li3.l'tnamesi 430 kuruş muka
bilinde M. M. V. satın alma KO. nundan 
alınabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale saatındıı. komisyona gelme-
leri (3194) 13215 

Kıtlık elbiselik alınacak 

2 - Kapalı zarf ımıllyle 48174 lira 45 
kunıı:ı keolf bedell Uzerinden ekıılltmeğe 
çıkarılan bu in§aa.t 2. 7. 940 tarihinde salı 
gUnU saat on beşte vllAyet da.imi encllme· 
nlnde ihale P.dllecektlr. 

3 - Eksiltme şartnamesi, mukavele ge
nel ve fenni, hu.ııust ısartname, metraj ve 
keşif hllltuıası cetvelleri Bolu nafıa mll
dUrlilğUnden 2 lira 40 kunıı bedel ile alı
nacaktır. 

4 - ieteklller ticaret odası ve ehliyet 
veelkt1.lannı mektuplarına koyacaklardır. 
Muvakkat teminat 3614 liradır. 

(4925/2922) 

Ekmek alınacak 

1291:5 

13182 

Mahnıti çadır alınacak 
M. JJI. Velcileti Hava Satın Alma l!o

misyonundan: 
ı - 300 adet mahruti çadır pazarlıkla 

Atın alınacaktır. Muhammen bedeli 25.500 
lira olup kati teminat miktan 3.825 liradır 

de .satılmaktadır. 2556 

GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V. 

Ak tuzlasında intaat 

lnbisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Erzurum baımüdürlll

iüne bağlı (AK) tuzlasında (66) adet gö
lün in1111 kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - İtbu iıııaatm muhammen bedeli 
25.840,11 liradır. 

M. M. VeUieti satın alma KO: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(290) iki yuz doksan kuruı olan (60.000) 
altmış bin metre kışlık elbiselik kumaş rıa
zarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 
217/940 salı gunü saat on beştedir. Kati te
minatı (19.900) on dokuz bin dokuz yüz 
liradır. Evsaf ve aartnamesi (870) sekiz 
yüz yetmiş kuruş mukabilinde M. M. vekl
leti satın alma KO. nundan alınabilir. 1ı
teklilerin kanunun emrettigi belgelerle i
hale saatında KO. na gelmeleri. (3195) 

Pazarlıgı 4. 7. 94-0 perfelllbe ıünü saat 11 
de hava sRtın alma komisyonunda yapıla-

Bursa C. Müddeiumumililinden: eaktır. tadri şartname evsaf ve nUmuneıi 
Buru ceza evinin 10 temmuz 940 tart- her güın öğleden sonra 128 kunıı muka

hlnden l haziran 941 tarihine kadar bilinde komisyondan alınabilir. İsteklile
(210,240! kilo ekmek ihtiyacı 10 haziran rin muayyen gün n aıı.atte katl teminat 
940 tarihinden 10 temmuz 940 tarihine ka- ve kanuni belgeleriyle birlikte komisyon. 

3 - ksiltme evrakı 130 kuru, bedel ma 
kabilinde Galatadıı. yolcu 11lonu kar15ısın

da İnhisarlar umum müdürlüiii tuz fen 
ıubesinden ve Erzurumda inhisarlar bat 
müdürlüğünden alınabilir. 

dar 30 giln mUddP.tle ve kapalı zarf usu- da bulunmaları. (3227) 13223 
llyle ek.ıılltmeye çıkarılmıştır. 

4 - Eksiltme 10 temmuz 940 çarşamba 
ıünü aaat on beıte Erzurumd• inhisarlar 
ba11?1üdürlüfü binasındaki komisyonda ya
pılacaktır. 

13216 

Yazlık elbiselik alınacak 
M. M. Vekaleti satın alma KO: 

İhale 10. 7. 940 tarihine rastlıyan çar
ııamba glln!l saat 16 da Bursa cUmhurlyet 
mllddefumumlllğinde icra edilecektir. Ta
lip olanlann muhammen bedeli olan 
121024 l liranın ~ 7.~ vtızde vedl buçuk 
hesabiyle (1576 l lira 80 kurusluk temlnat
Jarivle birlikte teklif mektuplarını 10. 7. 
940 ·çarşamba gUnU saat 15 te mUddelumu
ml llkte teşekktll edrcek komlııyon riyase
tine vermeleri ve eksiltmeye çıkarılan mad 
denin ısartnameıılnl görmek lstiyenlerln 
yevmi mezkOrdan evel cUmhuriyet mUd • 
deiumumlllğine mUracaatıan Ulu olunur. 

(4893/2905) 12944 

Muhtelif evler yaptmlacak 

Kayseri lskAn Mildürlüğünden 

Mintan diktirilecek 
M. M. Velcileti Hava Satın Alma Ko
l - 20.000. mintan pazarlıkla diktiri

lecektir. Muhammen bedeli 3000 lira olup 
kati teminat miktarı 450 liradır. Pazar
lığı 6/7/94-0 cumartesi giinü saat 11 de 
hava aatın alma komisyonunda yapılacak
tır. ldart ıartname ve nümunesi her giin 
öğleden sonra komisyonda görülebilir. İl· 
teklilerin mu.ayyen gün ve saatte katl te
ır.inat ve kanun beilgeleriyle birlikte ko-
misyonda bulunmaları. (3226) 13222 

NAFIA VEKALETl 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanında 
ıimdiye kadar yapmıı olduktan bu kabil 
itlere ve ticaret odasma kayıtlı oldukla
rına alt olan vesikaları da koyacaktır. 

6 - Eksiltmeye iıtirllı: edeceklerin ,. 
diplomalı mühendis ve mimar olmalan ve 
bunu müeyyet vesikalıı.nru teklif evrakı 

meyanına ilive etmeleri ve yahut, inşaa. 
tm devamı müddetince iıin başında ya bır 

mühendis veya nivelmon iıslerinde meleke 
kesbetmiı bir fen memuru istihdam etme
leri prttır. 

Beher metresin-e tahmin edilen fiyatı 
(133,70) yüz otuz üç kuruı yetmiş santim 
olan ( 70.000) yetmiş bin metre yazlık el
biselik bez pazarlıkla münakasaya kon. 
muştur. 1halesı 3/7/940 çarpmba gİınü saat 
on beştedır. Kati teminatı (11.859) on bir 
bin r.ekiz yüz elli dokuz liradır. Evsaf ve 
şartnamesi (470) dört yiız yetmiş kuruı 
mukabilinde M. M. V. satın alma KO. dan 
alınabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale saatın<la komisyona gel • 

Pınarbaşı kazasının Potoklu kö • Mobilya alınacak 
7 - Muvakkıt teminat miktarı yüzde 

yedi buçuk hesabiyle 1938 liradır. Teminat 
için milli bankalar mektuplariyle borsa fi
yatlıı.nndan yüzde on beı noksaniyle mil
U esham da kabul edilebilir. 

yünde yaptırılacak beheri 832 lira 40 Nafıa Vekaletinden : 
meleri (3196) 13217 kuruş bedeli keşifli tip 8 den 44 tı-k 8. 7. 940 pazartesi günü saaat 16 da 

Haciz kararı 
Hudut dışıoo ke.çmaktan suçlu olup hak. 

kmda Vl. Kor. amiri adlıligince hukuku 
amme davası açılan ve tevkif müzekkere
sinin kesilmesini icap ettirecek delaili bu. 
lunan Anta:lı:ya jandarma bolıik Gd. üstça
vuş İskenderunun Çay mahallesiııdell Hüs
nü oclu Emineden doğma Niyazi Altepe
nin mahkemeye celbi mümkün olmamakta 
ve çagınnanın da neticesiz kalacaGı anla
ıılmakta oldugundan askeri mahkeme usu. 
lü kanununun 212 inci ma<ldesi hiıkmüne 
göre mamunun kayıp addiyle 216 nıcı 
madde hükmüne göre Tıirkiyedeki malla. 
rının haczine karar verildi. (2177) 13208 

ve Boran köyünde ayni tip ve h,.delı Ankara'da Nafıa vekaleti binası için
ke!}ifli 50 tek klrgir evlerin k tı•all •de malzeme müdürlüğü odasında top
zarfla ihalesinde taJip zuhur etm~ ... •· !anan malzeme eksiltme komisyonun
ğinden 2490 aayılı eksiltme kanuı.11• da 12.933,50 lira muhammen bedelli 
nun 40 ıncı maddesine tevfikan bir 240 parça mobilyenin kapalı zarf usu
ay ı:arfında pazarlıkla yeniden ek - Iiyle eksiltmesi yapılacaktır. 
siltmcye konulmuştur. İhaleleri 940 Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
yılı temmuzunun 1, 8, 15, 22 inci gün- bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
Jerine müsadif pazartesi saat 15 de den alınabilir. 

8 - Teklif mektuplarmı ve diler evra
kı havi zarflar ihale ııünü saat (14) de ka
dar Erzurumda inhisarlar baımildürlu~ıi

ne makbuz mukabilinde verilir. Posta ile 
gönderilen tekliflerin ihale saatinden bir 
saat evetine kadar ıelmlı olması ve zar. 
fın kaııwıi ıJekilde kapatılmıı bulunmıu 
llzımdır. 

9 - Postada vaki olabilecek gecikme
den dolayı idaremiz bir ı\tna mesuliyet 
kabul etmez. Bu hususta daha fazla tafsi
lat almak istiyenlerin 3 lincü maddede ya. 

İskan dairesinde teşekkül edecek ko- Muvakkat teminat 970 lira 02 kuruş-
mi.:;yon tarafından yapılacaktır. Ta- tur. 
liplerin ihale gününde yüzde yedi İsteklilerin teklif mektuplarını 
buçuk teminat mektup veya makbuz- muvakkat teminat ve ıartnamesinde 
lariyle komisyona müracat emeleri yazılı vesaik ile birlikte aynı gün aa-

zıh yerlere müracaattan 
(5018/2971) 13004 

Yular başlığı alınacak 
M. M. Ve1cileti Satın Alma Ko. : ilan olunur. (3224) 13203 at 15 e kadar mezkur komisyona mak- Elbiselik kuma, alınacak 
1.000 adet bez yular bavlı&ı satm alma. 

caıktır. Taliplerin kati teminattan ile bir
likte 29. 6. 940 cumartesi günü saat onbir
de M. M. V. satın alma komisyonuna gel-

Saha tanzimı" buz mukabilinde vermeleri lbımdır. 
(3012) 13027 

Gümrük ve 1nbisarlır VeHleti : 
1 - Vekilet kolcu ve mllatahdemleri içia 

680 metre elbiselik lr:umaı açık eksiltme 
ile alınacaktır • 

meleri. (3246) 13227 

Manyoto santral alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: ~70 lira 

olan 10 adet be$lik 22 adet altılık, 12 a
det aelrizlik, 12 adet onluk, 5 adet on iki· 
Jik ve 2 adet :yirmilik m&nJroto santral pa
zarlrkla satın alınacaktır. Pazarhıtı: 3. 7. 
940 çarşamba günü saat 11 de dedir. Ka
ti teminatı: 85-0,5 lira olup ıartnamesi ko
misyanda görülür. Taliplerin muayyen va
kitte M. M.V. Sa. Al. Ko. da bulunmala-
rı. (3238) 13226 

KAZALAR 

Yapağı satışı 

lstanbul belediyesinden : 
Taksim kıtla saha~ının meydana na

zır kısmının tanzimi işi kapalı zarf 
mQlü ile eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 56100 lira sı kuruş ve ilk te
minatı 4055 lira 2 kuruştur. Keşif, şart 
name: proje hülasası ile buna müte -
ferri diğer evrak 280 kuruı mukabilin
de fen itleri mildilrlüğilnden ?erile -
cektir. İhale 13. 7. 940 cumarteai günü 
saat 12 de daimi encümende yapıla • 
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ihale tarihinden se -
kiz gün evel fen işleri müdürlüğüne 
müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 
940 yılına ait ticaret ortası vesikalarile 
2490 numaralı kanunun tarifatı eçvre
sinde hazırlıyacakları teklif mektup -
]arını ihale günü saat (11) e kadar dai
mi encümene vermeleri. (5247 /3202) 

13218 Karacabey Merinos Yetiştirme Çiltlilı 
Müdiirfütünden: 

MUessPsemlzln 940 .ııenesi kırkımından Satılık arsa 
letlhsıtl edilen 3470 kilo kıvırcık. 27000 ki· lzmir belediyesinden : 
lo saf ve yarımkan merinos yapağısı ka • B l d" · d d 
palı zar.t uııuliylc arttımıag-a çıkarılmı§tır e e ıyemıze ait 21 inci a a a 

Sat kanların hclı<"r kllos ına 140, yarım 12.134,75 metre murabbaındaki arsanın 
kanların beher kilosuna 125 ve kıvırcıkla· satışı yazı işleri müdürlüğünden 270 
rın bC"her kilosuna 75 kunı§ fiyat takdir k 
edilmiştir. Muvıı.kkat tc-minat 3rı:ıı llrartır uruş mukabilinde tedarik edilecek 
Artlımıa l tc-mmuz 940 tnrlhlnr tcııadllf şartnamesi mucibince kapalı zarflı art. 
eden pru-arteııl ~Unll ııaat 15 lP çiftlik mü· tırmaya konulmu:;tur. 
dOrlflğll bınasınrla içtima ed<>cck ııntııı ko· 
mfr;yorııınra yapılıı.caktır tstiyenl<'r sntış Muhammen bedeli 9i078 lira, muvak 
şartnıımrslnl her gi.in ,.lflllk muhasrbcsl kat teminatı 6104 liranır. İhalesi 10. 7. 
ile, Bursa merinos Y tll}tirmP mllfettıııll· 940 ba ·· ·· 16 30 d d ğlnde ve ynpağıları çl!tllk merk,.zlndeki çarşan gunu o;aat • a ır. 
anbı>rında gllrrblllrler. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 

tstC"kllli.'rln ihale ırthıllnde 24!10 sayılı hazırlanmış teklif mektupları ihale 
kanun bUklımlrrl d<tl-ılllnde ihnlc .ııaatlnd<"n günü azami saat 15.30 a kadar encü • 
bir sa11t C"vel tcmlnatlanrıı vezneye ve tek· 
lif mrl<tuplanııı ı;rı.tıı; knmfı;yonunn vrrme· men riyasetine verilir. (2372/3222) 
lerf llAn olunıır. (::!820/4701) ı2Srı6 13221 

Gaz, benzin, ma,:~t alınacak 
Çukurova Harası Miıdurluğunden : 

1 - Müessesemizin bir senelik ihtiyacı 
bulunan iki yuz elli bin kılo mazotun beher 
kilosu on beş kuruştan ve onbeş bin kilo 

M. M. V. Hava Müste,arlığı 

Elbise diktirilecek 

benzinin beher kilosu otuz dört kuruş ve M. M. VeUieti Hava Satın Alma Ko-
ke7.a on beş bin kilo gazın kilosu yirmi iki misyonundan: 

l - 3.000 takım elbl.ııe pazarlıkla lmAI 
kuruş ve altı bin kilo vakurn yagının kilo - ettlrtlecekUr. Muhammen bedeli 8600 lira 
ı;u altmış kunışt'ln tutarı ohn ( 49500) lira olup katı teminat ınlkdarı 540 liradır. Pa· 
bedeli muhammeııe ile 11-6·9'-0 gününden zarlı~ı 2. ~. !:ı40 salı gtlniı saat 11 de hava 
itibaren yirmi gıin miıddetle kapalı zarf u· satın alma knmlsyonunda yapılacaktır. t-

d'lrl enrtname ve numunesi her glln ö~le· 
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. den sonra komlsvonda görUl<'blllr. iııtekll· 

2 - Talip olanların 2490 sayılı kaımnuıı Jcrln muayyen gfln ve ııaa.tte kati teminat
ı. ve 3. cü maddelerinde yazılı vesaik ile ' kanuni helgelerlyle birlikte komisyon
yüzde yedi buçuk temin~tı muvakkatesi o· da bulunmaları. (3058) 13091 

lan (3712) lira 50 kuruşluk teminatla bir • Çama~ır diktirilecek 
Jikte teklif mektuplarını ihale giinüne rast- M. M. Velcaletı Hava S1ttın Alma Ko· 
lıyan 1-7-940 pazartesi giınli saat 13 e kadar misyonundan: 

TÜRK HAVA KURUMU 2 - Bu kumaılar iç.in 3740 lira bedel 
tahmin edilmiı olup muvakkat teminatı 

Muhtelif model malzemesi · 280 lira 50 kunııtur. 
alınacak S - Bu iıe ait 11rtname her cün Yektlet 

Türk Hava Kurumu Havacılık Dai- levumı müdürlüiünde cörillebilir. 
resi Genel Direlctörlülüatlea : 4 - lhaıe 29. 6. 5MO c:amarte.l cUnii saat 

l - .Mnhanvnen bedeli (10.000) Un 10 da Yelı&Jet leYam mtldtlrlfliiinde :kunl
olan muhtelif model malzemeal kapa- la utm alma komlı)'Ommda 7&Pılacat-. 
1ı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıı- dan kamın! vurflan hais i.teklilerin mu:. 
tır. vııkkat temlnatlanm vekllet Yemesine ,.. 

trrarak alacaktan makbmlarla birlikte beıl-
2 - Muvakkat teminatı (750) lira H c6n ve saatte komisyonda burr bulua.ı 

olup ihalesi, 8 temmuz 1940 tarihine malan illn olunur. 
rastlıyan pazartesi günü aaat 15 de (2861) 
Türk Hava Kurumu Genel merkez bi
nasında genel direktörlük levazım ıu
besinde yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
dan parasız olarak verilir. 

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

D. DENIZYOLLARI 

Kereste alınacak 

ınaı 

562 adet bayrak diktirilecelt 

Gümrü ı-e lıılıi•arlar Vekllllti : 

1 - GümriHder i~n 562 adet muhtelif 
boy MilH Ye gilmrilk b&7fttı açık eksiltme 
ile diktlrilecektir. 

2 - Bu bayraklar için 2455 lira ~ be 
ruı bedel tahmin edilmlı olup maYakUt 
teminatı 184 lira 15 kunıttur. 

S - Bunlara ait prtıwne her c6n Y .. 

kllet levazım müdürlüiünde görülebilir. 
4 - İhale 29. 6. 5MO cumartesi &ünü saat 

10 da vekllet levurm mildflrltltfhıde kuru. 
hı aatm alma komisyonunda )'apılacağm

dan kanuni vuıflıı.n hais isteklilerin mo-
Devlet denizyolları İ§letme umum vakkat teminatlannı vekllet vemeaine ~ 

müdürlüğünden : tırarak ılacakları ma.kbuslarla birlikte bel· 
Kapalı zarf usulü ile satın alınacağı li &iin ve saatte komisyonda hanr bulun-

ılan olunan 540 metre miklp keresteye malın ilin olunur. (2862) 12863 

talip çıkmadığından 6 temmuz 1940 pa· 
zartesi günü saat onbeıte pazarlıkla HARTA G. DlREKTÖRLüCO 
satın alınacaktır. lateklilerin prtn.a· 
meyi görmek üzere alım satım komis
yonuna müı:acaatları. (5055/2995) 

13005 

Mahruti çadır alınacak 
Harta Genel Direktörlülündea: 

Harta ıenel direktörlüiü için komisyon-
Hurda satı,ı da mevcut nümuneaine göre pazarlıkla (55) 

adet mahruti çadır alınacakttt". Muham • 
Devlet Denizyolları işletme Umum men bedeli (4950) lira ımıvalckat teminatı 

Müdürlızğünden : (372) liradır. Vermiye talip olanlann S 
temmu• 940 cuma cünü saat 10 da Cem. 

Kapalı zarf usuliyJc satılacağı ga- cide Harita Genel direktörlüiü utm aı. 
zetelerle ilan olunan Fabrika Havuz· ma komisyonuna teminattan i~ milraca-
lar ve İstinye dok sahalarındaki mü- atlan. (3188) 13212 
terakim hurdalar~ talıp çıkmadığın-
dan 11temmuz940 petJembe günü sa- " DAKTiLO KURSU il 
at 15 de pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üze· 
re alım satım komisyonuna müracaat
ları. (5224/3128) 13116 

ASKERLiK iŞLERi 

72 inci devreaini de % 50 tenzi
latla açmııtır. (BiR) ayda DiP
LOMA verilir. Tahsil aranmak· 
aızm herkes almlt". En son ka
yıt 4.7.1940 tarihine kadardll". 
Belediye aırau Hanef apart. No. 

Hara merkezindeki komisyon•ı mahsusuna 1 - 20.000 çamlt§ır pazarlıkla dlktirlle
vermeleri ve daha ziyade malQmat almak ccktır . .Mııhamınen bedeli 3.000 lira olup 

kati tPmlnat mlkdarı 450 liradır. Pazarlığı d 
istiyenlerin de hara miiddrlü;;üne müracıtat ı. 7. 940 pazartesi ı:ünll saat 11 de hava Şubeye ivet 

4 Telefon: 3714. 2536 

etmeleri. lüzumu ilan olunur. 12914 satın ıı.lma komisyonunda yapılacaktır. Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden: 
İdari ışartnanıe ve nUmune!!t hPr giln Öğ· 328 ve 329 doğUmlu ihtiyatlardan her 

' M. M. V. DF.NIZ LEVAZIM 

l"d"n sonra komisyonda ıı:-örllleblllr. btek·' sınıfa menııup olanlarlyle aakat ve gayri 
lllerln muayyen glln ve .ııaatte kati temi • tsllm erat talim maksadlyle eevkedllece -
na• ve kanuni be>lgelerlyle komisyonda bu- ğinden Ankarada bulunan bu dotwnlu ya
lunmaları. (3059! 13092 bancıların hemen §Ubeye müracaat etmele

VAKIFLAR UMUM Md. 

Sade yağı alınacak Yazlık elbiselik almecak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın Alma M. M. Velclleti Hava Satın Alma Ko-

Komisyonundan: misyonundan: 
1 - Tahmin edilen b'-'deli (17185.50) il· 1 - 60.000 metre yazlık elblıellk ku

ra olan (15000) kilo sadeyağının 2 tem· ma,ş pazarlıkla satın alınacaktır. Muham· 
muz 940 tarihine ra.sthyan sah ıı;linU ııaat men bedeli 48.000 lira olup kaU teminat 
ıı de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. mlkdnn 7200 liradır. Pazarhtı 4. 7. 940 

2 - İlk teminatı (12881 lira (921 kuruı perşembe gllnll .ııaıı.t l1 de hava .ııatın alma 
olup eartnamesl her gUn koml.ııyondan a- komisyonunda yapılacaktır. İdart ıartna -
tınablllr. me evsaf ve nUmunel!i her gtln öğleden 

3 - isteklilerin belll ıı;Un ve saatte 2490 ııonra komisyondan 240 kunıe mukabilinde 
sayılı kanunda yazılı vesalkle ve teminat alınabilir. i.ııtek111erin ını yyen glln ve sa· 
makbuz veya mektuplarlyle birlikte Ka- atte kati teminat ve kanun! belJtelerlyl~ 
aımpqada bulunan kombyona mUracaat - blrllkte komisyonda bulunmaları. 
lan. (61W3125) 181'1 8080 13093 

ri lAzımdır. 
Gelmlyenle.r hakkında kanuni takibat Tamirat yaptınlacak 

yapılacafı llAn olunur. (3184) 13170 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 
İkinci Vakıf apartmanda 1/6 aayilı 

Anlara Yabancı Askerlik Şubesind~n : dairede badana, sıva ve saire tamiratı 
Ankarada bulunan hayvan hastanesinde 

ücretle külliyetli miktarda hayvan nal yapılacaktır. Ketif bedeli 345 lira 5 

Nalbant alınacak 

imli ettirileceğinden evelce askerliklerin~ kuruştur. İhalesi 29. 6 940 cumartesi 
de hayvan hastanelerinde nalbant kunta- günü saat onda mezkGr apartmanda 
rma iştirlk etml' ve bu iısten anhyan ve Vakıflar lnpat Müdürlüğünde yapı· 
istekli sanatklrlırın adı geçen bu hayvan lacaktır. İsteklilerin yüzde on bet te-
bastanesine müracaatları. miaat paralariyle müracaatları. 

(327S) ıme (3259) 13233 

• 
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Hesaplarında en a~ağ1 50 lira olanlara ıenedc 
28.000 Lira 

~ .......... ~ .................................. ! 

t T. C. ZiRAAT BANKASI t f ........................................................ 1 
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 160 tane 20 lira 

Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Birinciteşrin 
DİKKAT 

Hesapları nesede 50 liradan aşağı düpniyenlerin 

ikramiyeleri % 20 fazlala~ır ... ____________ . ____________________ .... 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
fstanbul defterdarlıtından: 

T"t:rnın İlk te-

ı 

' 

b•d lı mlnatı 
22107,ö() l65S,07 Ha.seki, Cerrahpıışa, B yog-lu, zUhrevt hastalıklar hastanelt'riyl 

Zeynep Kıl.mil doğume vlnln yıllık ihtiyacı lı:tn alına~ak çik v 
e 
e 

pastörl:r.c sut. 
P. 16884,00 1266,30 Hast'kl, Cerrahpnşa Be yoğlu, zührevi hastalıklar hruıtanelerlyl 

Zeynep KA.mil do~mc vinln yıllık ihtiyacı için alınacak sade v e 
tereyağı. 

44775,00 335S,13 HBBckı, Ccrrahpnşa, B eyoğlu zührevi hastalıklar hıuıtnncsiyl e 
Zeynep Kt\mll doğume 'l."inln yıllık ihtiyacı için nlınacuk bcya z 
knrnman eti 

e l:\.S68,75 1190,16 Haseki, Ccrrahpaşa, B eyoğlıı, ~lihrevt hastalıklar hastnnclt'rlyl 
Zeynep Klunll doğumev lnln yılık ihtiyacı için alınacak kııru crza k 

Tahrnln bedel eri lle ilk teminat mlkda rlan yukarıda ya7.ılı mevaddı gıdalyc a)T 
ayrı satın alınmak ü:ı:t're knpnlı zarf usul iyJc ekslltmeye konulmuştur. Şartna.rnele 
zabıt ve muamelat mlıdUrltlğU kaleminde J:örül!'cektlr. İhnle 9. 7. 940 snlı gUnü sa 
at 15 te daimi enclimcndc yapılacaktır. Taliplerin ilk tr.mlnat ınakhuz veya mek 
tupları ve 940 yılınıı alt tıcaret odası vesi knlnrlylc 2400 numarnh knnıınun tarlfııt 
çevr sinde hazlrlıyncaltları teklif mektup tarını lhnle gilnU ııant 14 e kadar daim 
encümene vermeleri lıtzımdır. ([i094tJPfı7) 13086 

ı 

r 
--
1 
1 

~lllllllllllll l llllllll lll l l l lll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. 

--
--
---

Maliye tahsil ıubelerine her ay verilmekte olan 

HİZMET ERBABI bordroları 
Gayet iyi kağıda basılmııtır. Beher i 3 kuruıtan ULUS 

Müessesesinde satılmaktadır. 

----
----

-::;; ı 1111111111111111111111 111 111 111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Röntgen filmi ve saire ahnacak 
Ankara Nümune Hastanesi Ba§tabipliğinden: Tutarı Muvakkat teminat 

Cinsi Miktarı Lira L ira Kuru1 
Şekli 

İhale tarihi 

1) Röntgen filmi 13Xl8 200 dilzilne Kapalı zarf 
2) Röntgen filmi 18X24 250 .. ,. 
3) Röntgen filmi 24 X 30 300 ,. ,. 
4) Röntgen filmi 30X 40 500 ,. ,. 
5) Diş filmi (küçük) 60 " ,. 
6) Diş filmi (büyük) 20 ,, • 

Cam 10X 15 20 kutu • 
İzhar banyosu 150 " (Bir kutusu 9 litr~ su için~ " 
Tesbit banyosu 180 ,. (Bir kutusu 9 litre su için) 11 

Fotoğraf kağıdı 30X40 25 paket (beheri 10 adetlik), 12558 941 85 ,. 
Filim diyapozatif 9X 12 10 d!.izüne • 
Film çerçevesi 40X15 6 adet • 
Ramforsatör 40X 1S çift 6 ,. .. 

8. 7. 940 pazartesi 
Saat 14,30 

Filim şasesi 40 X 1S 6 .. " 
1 - Ankara Nümune hastanesinin 1940 mali yılı filim ihtiyacı için eksiltmeye konulan yukarıda yazıtı (I•) kalem filim ve !airc kapalı 2:arf 

eksiltmeye konulmtıştur. İsteklilerin yeni yıl Ticaret Odası vesikasiyle teminat ~ktubu veya makbuzu ve ticarethane namına hareket. e. 
noterlikten tasdikli vck5.lctnamc1eriyle birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı daireııinde hazırhyacakları mühürlü teklif mektuplarını belh ~ 
z11ı saatten bir saaat eveline kadar Ankara Nümnc Hastane~inde müte,ekkil komisyona vermeleri. 

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

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Vagon akkümülatör plakları 
alınacak 

D. D. Yo/ları Satın Alma Ko. : 
Muhammen bedeli (15.680) lira olan 

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

Bu işe girmek istiycnlerin (1176) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Jiizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (2963) 13022 

_.lllllll l ll l llll lllll l ll ll ll ll l ll l lllll L --- ah nacak --Daktilo -

Kü(ük evler yapı kooperatifi 

ortaklarma 
1 - Çatıları kapanmış olan 

110 eve talip ortakların sayısı 
dolmak üzeredir. Talip adedi 
110 u tecavüz ettiği takdirde 
müracaat tarihlerine göre t ercih 
yapılacağından 15 haziran 940 
tarihli sirkiilere şimdiye kadar 
cevap vermiyenlerin acele etme
leri. 

2 - Bankadaki mevduatı he
nüz 350 lirayı doldurmamış or
takların 3 temmuz 940 tarihinde 
aynca ihbara lüzum ·kalmadan 
esas mukavelenamenin 17 inci 
maddesine tevfikan ortaklıktan 

çıkarılmaları umumi heyet kara
rı muktezasından olduğu son de
fa ilan olunur. 

İdare Meclisi 2519 
: Sümer Bank Umum Müdür - : 
: lüğünden : : ......................... .. 

: Merkez Teşkiiatımızdaki mün- : 
- hallerde kullanılmak üzere gös- : 
_ terecekleri ehliyete göre 100 li- : - -: raya kadar aylık ücretle ve mü-

Muhtelif yiyecek 
Yüksrk Ziraat Enstitüsü Rektörlüğıin den: ~ 
1 - K11nımumuz tnlebe ve mUstahdeml nlnln faşelerlnden ekmek, toz 

kcr ve .}'11.§ sebz<> pazarlık sııretlylc sntın alınacaktır. ..~IA 
2 - 9. 7. 940 Mlı gllntl hlzalarınclnkl saatlerde rcktörlllk blnaıııııuV 

kil komisyon tarafından ihalesi yııpılacnktır. 
3 - Muvakkat teminat yüzde 7,5 tur. .JJ 
Fl'Y:ln ıvıhnt ve ~nrtnnme almak istiy enlerin enatıtn daire mOdürl!IF 

cantlım. (3051H 
Cinsi 
Toz şeker 
Ke.ıııııe §eker 
li:Itmek 
Ya., ııebze 
Senı17:otu 
Ayşt'kaılın fasulye 
Çalı !ıuıulye 
İç bıırh11nya taze 
Dolmıı.lık biber 
Sivri bihrr 
Domates 
Taze hnınya 
Salatalık hıyar 
l.lmon baş boy 
Mnydımos 

Dr.ı"eotu 
:Nane 
Patlıcan bll.§ boy 
snım: kabak 
Taze 11oğan 
Taze iç ~zelye 
Ayva 
Vişne 
Taze erik 
Tar.e kayın 
Çilek 
J.~lma 
Şr!tall 
Karpuz 
Kavun 

:Mikdarı 
12.000 

5.000 
135.000 

1.000 
7.000 
2.QOO 
1.000 
l.öOO 

500 
15.000 

500 
10.000 a. 
20000 a. 
10.000 d. 

3.000 d. 
500 d . 

20000 Kg. 
3.000 
l.000 
1.000 
1.500 
2.000 
l.öOO 
1.500 

Beher Kg. Fi. 
as 
42 
10,5 

8 
12 
10 
15 
12 
10 

8 
20 

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

10 
20 
10 
20 
10 
25 
25 
20 
20 

TUtarS t 
5,700 ) .,, 
2,310 ) .d 

H,145 ) P"' 

80 
840 
200 
150 
180 

50 
1200 
100 
400 
600 
100 
80 

5 
1800 
240 
ıoo 
200 
150 
400 
150 
375 
125 
soo 
800 
900 
600 

ZAY1LER 
u 
t 

Za:>1 - İli bankMının adıma yu.ılı 3.c 
ihraç 23/25 sayılı bir hls.'ıellk muvakkn : sabaka imtihanı ile daktilo alı- -
hisse sı-ncdinl kaynı>tllm. Yenisini alaca : nacaktır. : 

Muhasip ve 
tezgôhtar aranıyor 

Ankarada tanınmış bir müessesede 
muhasebe memurluğunda çalıştırıl
mak üzere usulü muzaafaya bihakkın 
vakıf bir memur ile satı~ işlerinden 
anlar bir tezgahtara ihtiyaç vardır. 

Uzum 
Portakal SO llk 
Tar." yaprak 
Kere,1z 

:500 
l.öOO 
1.000 

lMOO 
10.000 
15.000 
15.000 &. 

300 

6 
6 

15 

' 15 

2250 
600 
45 

100 
750 
500 
soo 

- -
Zayi - Emniyet umum mUdUrlUSffinden 

aldığım 5054 No. lu tanınma karnemi zayi 
-ğımdan rsklslnln hUkmU olmadıg-ı ıııın olu _ Taliplerin tahsil ve hizmet : 

nur. Refika YUcel 2545 -

r 
-

ettim. Yenisini ı;ıkıırncıı.~ımdan eskisinin Zayi _ 2. 8. l!l31'i tarihinde tlskildıı 
hUkmU yoktur. 21559 S. No. N. Pckos nU!us mı-murluğundan almış olduğum nU 

Zayi - Ankara belediyesinden rudıt"l -1 fus cUzdanımı ,.,ay1 ettim. Yrnlslul nlacn
mız 15 numarnlı otomobil tccrtlbe plllltası qımdrın c11klsinln hükmU yoktur. Ham it 
zayi olmuştur. Yenisi alınacağ"ından eski· oğlu Ferit 2548 
sinin hUkmU olmadığı na.n olunur. lluda-
son aeente.sı 2549 

Zayi - Ankııra belediyesinden aldığım 
112 numaralı ktlpek markasını JuıybctUm. 
Yenisini alacağımdan esklslnlıı hlikmü 

-
1 

n 

Zny:t - 319 senesinde İı!t.ıınbul NUmu 
ne! terakki idadisinden aldığım diplomam 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisini 
hUkmO yoktur. DE>mirtepe Akabs.y 8okak 

yoktur. Ali Aytekin ~50 Aka ap. No. • M . Emin Lekl 2547 

Toptan tômirat ve temizlik 

malzemesi sahn alınacak 
A nkara Elektrik ve Havagazı T. A. Şirketinden 

Şirketlerimizin bir senelik tamirat ve temizlik malzemeleri 

toptan satın alınacaktır. 
1 - Bu malzemeler ekseriyetle hırdavat, elektrik, demir ve 

temizlik eşyalarından ibarettir. 

2 - Bunlara ait tanzim edilen listeler tahriri müracaat muka

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

sine ve gerekse iştigal ettikleri branşı alakadar eden kısımlarına 

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

çarşamba gilnil saat 15 de şirketler müdürlüğüne tevdi edilmiş 

olması şartt1r. 2518 

Nakliyat yaptırılacak 
Dav/et Orman işletmesi Aband Keremali Revir Amirliğinden 
Ormanın ismi Taşınacak Taşınacağı depo Bir M3 nın mu-

tonıruk M3 hammen taşıma 
ücreti 

Kocayanık başı 752 Tokurcun 425 
Hamitbey koruluğu ve kay-
naştepe 1082 Çakallık 650 
Büyük yayla 518 Çakallık 625 
Orta yayla ve 2000 Çakallık 625 
Çatma 2000 Saman pazarı 425 

İşletmemizin Dikmen bölgesi dahilinde üç parçada mevcut köknar ve 
kayın tomrukJ.;ırının muhtelif depolarımıza nakli açık eksiltme ile müte· 

ahhide verilecektir. Her üç parça için ayrı ayrı yapılacak eksiltmeye 
ait şartnameler Ankarada orman umum müdürlüğü ile İstanbul orman 
müdürlüğü ve Düzcede revir amirliğimizde görülebilir. Eksiltmeye işti · 

rak edeceklerin 6. 7. 940 cumartesi günü saat onda % 7,5 teminat ve evra· 
kı lazımeleri ile birlikte Düzcede revir Wıirliğimiz binasında müteşekkii 
komisyona müracaatları ilan olunur. (3153/ 5239) 13152 

1111111111111111111 L. --- -- --- -- -- -- ---= -: Sağlığının kıymetini bilen Bayanların seve seve kullanacağı en : 
: birinci 5.det bezleridir. Mikrobsuz, ufak, yumuşaktır. En ince elbi· : 

: sclcr altında belli olmaz. Her eczanede ve büyük mağazalarda Femil _ 
: ve Bağı bulunur, 6171 : - . -
':iıııııııııııııııııııııııııı ı ıııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııı~ 

: vesikalariyle ı. 7. 1940 pazarte- : 
: si akşamına kadar Bankamız _ 
: Zat İşleri Müdürlüğüne müra- : 
: caatları ilan olunur. 2535 : 

-ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Süt alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Ge -

Beş yüz liralık kefalet vermeleri la
zımdır. İsteklilerin şimdiye kadar bu
lundukları i lcri de gösterecek şekil

de ve kendi el yazılariyle yazılı birer 
mektupla fotoğraflarını 47 numaralı 
posta kutusuna göndermeleri. · 2531 

nel Me~kezinden : ..111111111111111111111111111111111111111L 
Genel merkez süt evimiz için giin- = = 

de asgari (50) azamı <100) kilo inek §Elektrik usfabaıısı ve elektrik§ 
!! ütü alınacaktır. İhalesi 8 temmuz 940 : , : 

pazartesi günü saat 10 da Kurum mer- : UStabaJI mUaVİnİ Ve birinci = 
kezinde yapılacaktır. Şartnamesini : 

l 
gö~m':k is~~Y~.1:l.~rin ~-urum hesap iş.- = Slnlf eJekfrik UStaSI aflnacak= 
erı dırcktorltıgune muracaat etınelerı. : -

Odun ah n ocak - T ürkiye demir ve çelik fab-§ 
: rikaları müessesesi müdürlü- : 

Kurumumuz ve müesseselerinin ih- : ğünden : : 
t 
k 
iyacı için asgari (125) azami (150) bin : Müessesemizce 1 elektrik u<ı- : 
ilo kesilmiş kuru meşe odunu alına- -

c 
t tabaşısı 2 elektrik ustabaşı mu- : 

aktır. halesi 8 temmuz 940 pazartesi - avini 12 birinci sınıf elektrik -
ünü saat 11 de Kurum merkezinde -g 

y 
ustası ve 1 bobinci alınacaktır. :_ 

apılacaktır. Şartnam~sini görmek is- : 
Taliplerin daimi ve miitenavip --

yenlerin Kurum hesap işleri direk -ti 
t" ôrliiğüne müracaat etmeleri. 2555 - cereyan işlerinde tecrübeli, ve : 

: askerliklerini yapmış olmaları 
- şarttır. 

Kııyscri a.sliye hukuk mahke - : Sanayi mektebi mezunları ve : 
mesindcn : - büyiik fabrikalarda çalışmış bu- : 

Kayseride avukat Sait Azmi tarafından lunanlar tercihan alınır. -
A nk3racla I>emirkoprude l~rciycs fıırunu 
stundc nıilter.lıhıt .Kay.erili Seyit Sami Ehliyetlerine göre ustabaşı- : u 
alancıoı;lu aleyhine a~ılan dava üzerine : ya l50 1i. aylık ve ustabaşı mu- : 
uddeialeyh adına go·ıclerilcn davetiyeye : avinlerine 5 ve elektrikçilere 4 -
umailcyhin gittıci yerin aı.lresini ver- - liraya kadar yevmiye verilecek- _ 
eksizin bir sene eve! oturduru yerden : tir. .. 
kıp gitmiş bu suretle yeri bcllı olm:ıdı- - Bonservis, ve polis hüsnühal _ 
ndan bili tebliğ iade cdıldif:i nwvezı:i- _ şahadctnamcsiyle birlikte Kara- -
n verdiği şerhten nnlaşılınış ılavacı illi- : rabükte Miicssese Müdiirlüğü-

p 

m 
m 
m 
çı 

gı 

ni 
n en tebligat y.tpılmasını istemiş o!•nakla : ne müracaatları 2437 --ha len yeri belli olmıyan miıdde;aleyh hak

ndaki muhakeme 16. 7. 940 5"1.lı glinii &a· 

onn bırakılmış o günde bia.at mahke
ede bulunmasına veya kendisini temsilen 

kı 

at 
m 

-ıııı ı ı ıııı ıı ıı ı ııı ı ııııı ı ıııııııııııııı~ 
~11 f 1111 1 1 1 11 u 111 fi1111111ı1111111111 iL. -- -bi r vekil gonclerıne:ıine karar verilmiş ıık-:i 

kdirde hakkında gıyap kararı itfluu o· = 
ruıcağından teblig makamına kaim ol-

ta Radyo tamir evi a~ıldı 
lu : Hndyolnrıııııı;ı Jl'Rrantlll yaptırmak : 

:: lııtcr:ıt>nh: nşnğıdrud ndrN;" milrııcıuıt : 
:: l'dını~. Ycnlrhir Ulus sln,.mıuıı ya- -

k üı:ere ilan olunur. 2554 m 

A k 3 ·· ·· lh 1 k k h = nındıı Radyo tamir evi telefon 5622 : n ara uncu su m u a- - -
1. ~· 1 l 'ıS ll l l lllll llllllJ ll lllllfllllllllllllll"" 

ım ı~ ne en : ı.· 
.~ 

de 
Aaraugir kazasına bağlı Raclemli köyün (j 

Borsa hademesinden lı:mail oclu Hü- "\\ 
se yin Akif Amcaoghınun vefııtı üz.erine 
terekesine mahkemece vaziyet eclilıııiş ve 
kıı.nunu medeninin 532 inci maddesi muci
bince defter tutnııı muamelesi de ikmal o
lunmuş olduğumfan, kefaleti hesalıiyle ala 
caklı olanlar da dahil olduğu halde bil
cümle alacaklı ve borçluların l:nnunu mez
kiinın 561 inci maddesi mucibince bir ay 
zarfında vesaiki resmiycleriyle birlikte 
Ankara S ilncü sulh hukuk mahkemesine 
mUracantları ve alacaklarını vaktiyle ka
yıt ettirmiyenlerin mirascıya :ıe şahsen ve 
ne de terekeye izafeten t'.lkip edemiyccck
lerl ve mirasçılarının dahi k3nunu mezku
nın 534 üncü mıı.ddesi mucibince uç ay zar 
fında müracaatları lüzumu ilan olunur. 

ULUS - 21 inci yıl. - No. 6i 9 
Imtiyaz sahibi 
lııkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yaz ı İşleri Müdürü 
Mümtıız Faik FENiK 

Müessese Mllclllrll: Naşlt ULUG 

ULUS Basımevi AN K A RA 

Lahna 
Pırasa 

Ispnnak 
Taze bnkla 
Ha,·uç 
H:nrnnbnhar 
Sarnıısnk 
•rntı ılık kabak 
~ili mura ya:rrak 
Rnlça 
Enginar 
l'ntntes Adnpazarı 
Kunı soğan 

, 
sarı 

l.000 
1MOO 
10.000 
10.000 

5.000 
2000 
1.000 

800 
500 
600 

1.000 
5.000 a. 

15.()00 
12.000 

13085 

SAKARYA 

10 
5 
5 
8 
9 
6 

15 
20 
5 

20 
25 
10 

6 
6 

4SO ~t 
120 e 
150 
60 
25 

100 
250 
500 
900 
720 -----

ECZANESİ 

~~l 
Birinci mıntaka etibba odası reis liğ i11de~ ~ ~ 

30 ) 

Ulus mf'ydanı İş Ilnnluun knrşısındn Ti. 2018 

Oda umumi heyeti 28 H aziran 1940 cuma günü saat 1 ~~ ijlıd· 
ni, ehir Kızılay genel merkezi ıalonuncla toplanacağıtl ıS' >'r 
üyelerimizin gelmeleri rica olunur." 3223 ., /,J h ~' 

tr==============================~ \ı 
BİR USTABAŞI ARANIYO~ ~ 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden : .. ('>/ 
Murgul Bakır Madenlerinde yapılacak köprü ve baraj 1~11' 

lışmak ve idare etmek üzere bu işlerde ehliyetli bir ustab~1 
l'i 

yaç var~ır. ..•11 t' l 
A takadarların görüşmek üzere Etibank Umum MtldUrliJ~.s' a 

~ S>nda inşaat Müdüdiigiine mümaatlan. ~ ~~ 

sı ~, 
Heyeti Umumiye toplantı ~;. 

Türk Tecim Anonim Sosyetesi Meclisi İdaresinden : ,p_j ~~ 
Şirketimiz hissedarlar heyeti umumiyesinin 15 Temmuz !)40 l',4· ~ \ ~ 

nü saat 16 da şirket merkezinin bulunduğu Türkiye İş Bankası pi'~ 
Müdürlük binasındaki dairei mahsusasında fevkalade olarak tO~ 
dan hissedarlarımızın me:zki'ir gün ve saatta içtimada hazır bulıl 
olunur. 

Ruznamei müzakerat berveçhi atidir ~~ , t,1 
1- Sosyetimiz namına evelce satın alınan çırçır makinala!'1 }\I ısY 

zakere ve karar itası. ~ 

~==============~ 
, YENİ SİNEMA HALK SİNEMASI SUS Sİ~~~ 

Bugün bu gece Bug{lD 6 ,.e 
6
, Bugf.in bu gece 

ı:ıa11t: rn.:ıo - 21 
sennslarında 

Esir tliccıırlan 
Oynıynnlar: 

Robert 'l'!lylor 
Saat: H .30 - 18.30 

scnnslıu-ında 
KAR~fEl,İTA 

'Baş rolde : Lııpe Ve/ez 
Saat : 12.15 te ucuz 

matinP. 
SAHTE ŞOFÖR 

2:'i kuıınılık macera 
lPknılll birden 

Ölllm .Makinesi 
Dehşr.t - korku - cllret 
Seanslar saat : 14 - 17 -

ve 20 30 da 
Fiyatlar : Drılkon 35 

Salon 20 
CcbE>cl Ycnlr1o~an 
ttMtD ŞARKISI 

Türkçe sözlU 

Saat : \aırıll ~ 
scsnS 1~j 

arlste bUccJV'ı 
p ttC 
ClaudC . J' ;aı I 
Saat • 18,ı 1 ı: searıs 1cfl , 

Hudutl~f/lo/l ıs 
E. vorı }3JV~ 
Fiyatlar: clJ it 

sıtıoıı ~cııı.1 
Saat l:s.~: t;ıul~ 
Pa~/ 

~~=================~ 

f 1rsatl kaç1rmayınız Dünyanm 

Meıhur OPT A- LOEWE Radyolar1n1n 12 ay vadeli satııı baılamııtır 
,ııef ,.ı 

M ve ~ ;a • ~: 11 
İıosta cadd~': ,... ... 

'l'~efo1' 


