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Bugün 5 inci sayfada 

Fransa'da garip bazı 
vaziyetler görülüyor 

ovYet kıtaları Besarabya'ya girdiler 
~tefek baı:,ı hadiseler m~stesna olmak üz~re 

~GAL HAREKETi NORMAL 
BiR SEKILDE CEREYAN ETII 

Romen kıtaları 
göstermeksizin 

mukavemet . 
çekildiler • 

gerı 
lloskova, 28 a.a. - BtıtUn aovyet rad

yoları Beaarabya meaeleal hakkında 111 
nqrlyatı yapmıılardır: 

Son günler zarfında Sovyet ve Roman. 
ya hUkUmetlerl aruında Besarabya ve ıt
malt Bukowna hakkındaki ihtllttın auuı 
yoluyla halli lmkA.nı hasıl olmuıtur. 

26 haziranda hUkUmet reisi ve harfctn 
komiseri B. Molotof Romanyanın Moııkova 
elçisi B. Davidesko'ya bir nota vermiıtır. 
Sovyet hUkUmeti bu notada Beııarabya'nın 
tarih bakımından Rusyaya ait oldutu ve 
1918 de Romanya tarafından ifgal edllmiı 
bulunduğu hususuna dikkati çekmiıtır. No
tada Beııarabya meselesinin &§afıdaki ıart
Jar dalıillnde derhal hallini tekli! etmek
tedir: 

ı - Besarabya derhal Sovyetıer Birlltt
ne iade edilmelidir. 

2 - Bukovlnanın tlmal kısmı Sovyetıer 
Birliğine terkedilmelldlr. - Hudutlar no
taya ba#lı bir hartada gösterilmiştir -

Sovyet hUkUmeU bu notada Rontanya 
hllkUmeUnln bu tekllnertnl kabul ederek 
iki memleket arasındaki thtilttın sulha.n 
halledileceği ümidinde bulunduğunu bU
dlrmiı ve 27 haziran günil zarfında rumen 
hüktirnetlnln cevabına intizar etti#tnl tıt. 
ve eyleml1Jtlr. 

27 haziranda Romanya'nın Moskova el-

taralından iıgcil olunan CetalH - Alba ı~ı ~af~!.ıaı:ı. 8~~!1..~m= ~~::ı~ 
ıelarinin Dniuter nelari üurinJelıi lralai (.Sonu s loei aaylad•) 
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Romanya'da umumi 
selerberlik ilan edikr 

Bükreı, 28 a.a. - Stefani : 
Bu akf&ID neıredilen kral emimameai, bu rece yanamdan itibann 

meri olmak üzere, Romanya'da bütün kara, deniz ve hava kuvetlerinin 
umumi Hferbel"lifini ili.n eyi mittir. Bu tedbirin aebebi hakkmda hiç 
bir reami izahat verilmemektedir. Mamafih, öiı'enildiiine söre, bu, 
Sovyet meaeleaine kartı deiil fakat Romanya hudutlannda vukua re
lebilecek diiff İhtilatlarla ali.kadar bütün ihtimallere ka11ı ihtiyati 
bir aeferberfiktir. . 

111111111111111111111111 

Sovyet işgali karşısında 
Bulgaristan ve Macari~tan 
İtalya ve Almanya ile temaslara .giriıtiler 

Sofya; 28. a.a. - " Stefani ,, : aa geçmiıtir. Nasırlar meclisinin bu 
Sofya hülııümeti Sovyetler Birlifi aabah toplanacafı haber verilmekte • 

tarafından Rumanya'ya tevdi edilen dir. İçtimada bilha11a Bulpriıtaa'ın 
talepleri öğrendikten tonra derhal menfutleri bakımından Tuna ve Bal· 
Bertin ve Roma bilkümetleriyle tema- (Soau .s. incı ayl•d•) 

JAPON KIT ALARI 
Hankong hududu boyunca bütün mevkileri 

İŞGAL ETTİLE~ 
Fransız Hindiçiniainin ıark hududunun 

ifgali de metodik bir tekilde devam ediyor 
Tokyo, 28 a.L - Japon kıtaatı ıu 

anda. Honıkong hududu boyunca he· 
men bütün mevkilere yerlqmit bulu
nuyorlar. Çankaytek'e giden malse • 
IMDila milhim bir depoıu teWdd e4l· 

len Shayuyung da bu mevkiler arı· 
ıındadır. Franıız Hindiçiniainin prk 
hududunun japonlar tarafından itP· 
line metodik bir tarsda dewm edil· 

(BomıS.l-'---6) 

Yeni Rumen hariciye nazın 
B. Argetoianon 

Romanya 
kabinesinde 

tadiller 
B. Argetoianou hariciye 

naz1rl1Aına getirildi 
BUkref, 28 LL - D. N. B. &janııı blldi· 

rtyor: 
Rador ajarıaı, kabinenin qatıda yuılı 

olduğU aureUe tadil edlldiıtnl bildiriyor: 
Hariciye nazırı B. Glgilrt, bqvekAlet 

mUsteıarı yeni partinin erkA.nıharblye rel· 
al B. Gurdarians, harici ticaret nazın B. 
Chrtatu. diyanet 1,1ert nazırı B. Tlsbans ve 
diyanet itleri mUatcpn B. Svlcianou lstl
tr etml11lerdlr. 

febusan relsl B. Valda • Voyvod bq· 
nkllat mu.atqarl1'UUI. .-ato reı.t B. 
4rse~ou hariciye nesaraUae, B. İDCU· 
leti fte B. Nlatcır mu.tetarlıJdan, lktıaat 
nasırlıtına 'YakAlet eden B. Tanctav, hart· 
et ticaret nezaretine ve propaganda nazın. 
na vekllet fden B. Glureııcou da diyanet 
lflerl nezaretine tayin edilmişlerdir. 1 

Bükreı, 28 LL - Rador ajansı bildiri
yor: B. Sidorivicl propqanda nezaretine 
tayin edllmi•tlr. 

BUkreı, 28 LL - İatffaaını veren Ro • 
manya hariciye 11U1n B. Glgurtu, hazi
randa Gafenko'nun yerine seçmlftir. Ma
reıaı Göt'ing'ln ıahııt dostu olan B. Gl-
1\lrtu Romanya'nın uld devlet adamlann
dan ve rnilıt röneııa.na cephesinin mUeaata
lerindendlr. 

............................................ 
• 

Irak naz1rlar1nın' Ankarı 

ziyaretleri hakkındı 

Resmi 
tebliğ 

Irak Hariciye ve Adliye Ve
zirlerinin Ankara'yı ziyaretleri 
münuet>etiyle ıpğıdald tebliğ 
neıredilmiıtir: 

"Cümburiyet hükilmetini ziya
ret etmek üzere Ankara'ya gel· 
mit olan Irak Hariciye Veziri 
Nufi Sait refakatinde Adliye 
Veziri Naci Şevket olduğu hal· 
de Reiıicümhur tımet İnönü ta
rafından kabul buyurulmuılardır. 

Nuri Sait ve Naci Şevket, Bat
vekil Dr. Refik Saydam ve Ha
riciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
ile müteaddit görilpneler yapmıı 
ve bu ıörilfmeler esnasında umu
mi vaziyeti birlikte mütalea e
den Türkiye ve Irak devlet a
damları iki komşu memleket ara
ıındaki 11kı dostluk ve menfaat 
rabıtalarını bir kere daha mem
nuniyetle müıahade ve tespit 
etmiılerdir. Aradaki münaaebet
lerin bu bayırlı ıeyrinde mesut • 
inkip.flar haııl olacafını göste
ren tam mutabakatı efklr Irak 
Vezirlerinin Ankara ıeyahatını 

• Ud komıu ve doet memleket için 
çok faydalı kılmııtır . ., (a.L) 

Nuri Sait P"f'I gitti 
Irak Hariciye Veziri Nuri Pata 

Sait. bu aktamld Toroa eluıprealyle 
Irak'a dönmek üzere Ankara'dan ha
reket etmlı ve t•tasyonda Hariciye 
Vekili ŞUkrU Saracoğlu, harıclye er
'kbı, İqtltere, İran ve Afl'anfstan 
bllyilk elçileriyle Irak elçlei ve elçi-

: llk erkim tantından tqyt edilm11-
: tu. latuyoada bir aakert kıta. Ultt-
• nm VUUeatDl ifa eytemiftlr. (&.&.) • 
"······································" 

. FRANSIZ HARİCİYE NAZIRI 

Almanya İtalya İspanya 
lehinde bir ifade kullanıyor 

"Cörçil'in aldığı tavır Fransada kederli 
bir hayret uyandırmıştır ! ,, diyor 

Bordeaux, 28 a.a. - Matbuat mümessilleri huzurunda mütareke ıartlm 
hakkında mütalaat yürüttükten ıonra B. Beaudoin sözüne §Öyle devam n. 
miıtir: 

"- Fransa'nın sllA.htan tecrit edilerek 
topraklan bu kadar aa-ır bir ııurette iıgaJ 
altında bulunduğu bir sırada franııız dip. 
lomaai ıefllği vazifesinin ne kadar n!zlk 
bir tı olduğunu takdir edeniniz. Mamafih, 
vazifeme ttlmalla bqlıyacağım, çllnkU 
Fransa'nın dUnyaya lllzım olduğunu bili • 
yorum. Müdafaasını deruhte ettikleri me
natil müdrik olan bUtUn hUkümetıer, Akı· 
betleri hakkında hakiki bir endişe duyan 
bUtUn mllletler, Fr&Manın bakt kalıp in • 
klıat etmesini temenni etmelldlrler. Tarih 
bize göııtermlıtlr ki bu milletler Fransa· 
nın bazan çok zayıf olduğunu gördükleri 
zaman, onu çok kuveUi gördilkleri zaman
dan daha az endlıeye düşmemiılerdlr. Ta
rihimizde mühim dönüm noktalan teıkll 
eden bazı mualıedelerden almaklığımız i
cap eden ders de bUdur. Bu muahedelerden 
e.n mUhimml de modern tarihte memleke
timizin yapdığı en uzun sulh devresinde
ki hudutları tayin eden 1815 muahedesi • 
dlr. 

Birleşik .Amerikanın dostluğUna güve· 
nebllecertmi biliyorum. Bu devletler doat
luklarını bize defaatle tsbat etmiılerdlr. 
Bize stıııterdlklert ruı ve faydalı sempatiyi 
fena günlerimizde iyi günlerimizden daha 
ziyade göstereceklerinden hiç ıUphe etml· 
yonım. 

lngiltere ve Almanya ile 
münuebetler • 

BüyUk Britanya mllletlnin aempatıatne 
glivenebileceAiml biliyorum. Yan yana 
kabranıanca yaptığımız blr mücadelede, .... 
vq arkadqımız bulunuyordu. Zannetmiyo
rum ki B. Vlnston ChUl'chtll'in yakınlarda 
ııöyledij'i bir nutukta yaralı Franuya ver
dlaf eeret denf, biç bir &am&ll IJ:l&'lltJI mil· 
leUnln derin hfaetyatıaın tel'CflııUm oı.un. 
Zannederim ki, .Almanyada, Fran.uda vı 
bütün dünyada bu kadar felaketler ve bu 
kadar harabeler doğuran zıddiyetlerin. 
hakkaniyet daireıııinde hallini alman hilkü· 
met ve milleti franııız hükümet ve milleti 
kadar arzu ederler. 

I tal ya ile tetanüt 
Bizi ayıran meseleleri halledecek katl 

veelka vücuda gelmedea eveı bile ltalyan 
milletiyle aramızda çıkmıı olan münazaa.. 
nın nihayet bulmaaını Umlt va temenni e
derim. Filhakika tkl memleket aruında 

(Sonu J. ilnca uylıdı) 

. .......... .. 

F ranıız hariciye nazın 
Beautloin 

BÜYÜK BRITANYA 

Hür Fransızlar1n 

mimesslli diye 

De Gaulle'ü tanıyor 
Dün rece Londra radyosu, bütün fr9a • 

ııılarm mümessili olarak Büyük Brit.IJQlll 
hülriimetinin yalnız reı:ı.eral De Gaulle'i -. 
nrdrimı bildirmiıtir. Bundan sonra •enenıl 
De Gaulle radyoda bir nutuk iradederelr,, 
"bütün hür franaıdan kendiıiyle bera\Mw 

(Sonu .s. inci ••y/•d•) 

Romanya büyük elçisi dün Milli 
Sef'e itimatnamesini taktim etti 

Romuıya"lllll yeni Ankara BUyUk Elçiıi Radu Cruseacu diln aaat 17 d~ Caııkaya 
kOtldlDde Relaictımııur tamet İnönü tarafı ndaıl kabul buYUrUlmut ve lir \tnan illi 
takdim eylemlft1r. Kabul eeuınd& H&rtctye Vekili ŞUkrU Saraco•ıu d& hazır bQ.. 
11llUllQltm'. ~ ~ Del Çu .,.~ kötk1ıM seldlti aır&da aıuunı,tı.r. 
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İmtihanlar münasebetiyle 

Memlekete mümtaz 
evlôt yetiştirelim •• 

ff. SAMI 
Urfa Mebuıu 

lmtihanla'nn verdiği ırtenU neticeler, 
vlat yetıştırmck ıçın çırvıruuı aıle reısle

rımızın çocwıu muteessır ettı. Bızım de ı· 
çımız kan aı;ladı . .Evla.dııı.n talıın ve ter
ıyesme butun mevcudiyetı.ni hw;redip de 

netıcede, husranla kaışılaııaıı bır bab;ınm 

!arma böyle milli lrymet ve varlı/Uar arze. 
deceklerdır. li udursuz 11mimiyetlerı ile 
ha.He yıı;ınlarını tcshır edecekler, halkın 
kalbi daima onüırla birlikte çarpacaktır. 
Hı\Jok ile yaşamak, halk ile duşlinmek, ve 
duymak ... Mılli şiar budur. Çalışan buyuk 
kütleye karaı Türk eliti hiç bir zaman 
alakasız, likayıt kalmamıştır. f stikbalde 
de kalnııyacaktır. Bu itibarladır ki, bugün 
oldugu gıbi yann da servetı lethctmeğe 
çıkmrş hususi monopollerc Tüıiı:iyc'dc ha· 

vazı:ı.etı cıddeı:ı clımdu. Bız de bu acıyı 
uyduk. Faku.t bızdeıı daha bahtıyar baha
rın &aadetıyle nıiıte&clli olduk. Çunku on-

ların mumtaz evlatları vuanrndır. H epı
mızındır. 

Ccsuet ve irademizi bu mevzuda zifa 
gratmıyalım. Duydugumuz acının tcsıri 
!tında idealine buyuk bir sunıımiyctle 
glı bulunan Mı:ı.arıf vekilııu tuttu.,u cid· 

i ıeçim yolundan ayırmasa tcşelJbus et
ıyeli.m. Mevzubabıs otan lıııltikaten 

'Turk istikbalının muazzam temel dava-
ıdır." Degcrli bır terlJiyecimizin dcJ igi 

sıbi "yarının mUdurlerinı, başlarını, ı;cf
lerlni, devlet ve ccruıyctin blıtıin irade ve 
faalıyetlerinde derece, derece başlık ede
cek insanları, hayat ve tarihlerı birinci 

erecedc tayin edecek birincı ı;ınıf adam 
arı seçmek ve hazırlama:k davasıdır. G<i
umtizun onundc cereyan eden buyuk Av· 
pa faciasının her yeni perdesi isbat c
or ki: M ılJi mevcudıyet, donuyor, do
ıyor, kader saati çaldıı;ı zaman bir tu-

ihl an geliyor, milli mukadderat bir eh
amın ucundB toplanıyor. İs.ter otoritcı 
cjimde olsun, ister halk idaresinde ve dc-
okraıilcrde olıun, bu m u k a d d e r a t 
b r a m ı n ı her millette, her: rejimde 

örüyoruz. E,er millet, ehramın zirvcsı
rı•. Jikren o/dulu kadar manen de eu mum· 
Uz en liyi.k evlitlarıru vaktiyle 'ıkarmıı.-

ı, bunlan vazife phikuında buyük 
bir tayakkuzla bokletmeıniı bulunuyorsa, 
· tikbali cidden yaman oluyor. Çunku mil· 

mukadderatı, onların zeki, muhakeme ve 
iradelerinin verecekleri sentez ne-

"ceai tayin ediyor. 
Yüreii memleketin seli.met ve itilisı f. 

• çarpan çalııkan ve değerli Başvekilimiz 
ecliıin bir müzakeresinde, lı: ey fi y e t 

elimeai ile bu hayati mevzua ip.ret et
"ı oldu. Keyfiyet başka bir tabirle (eli-
) olmadıkça, müeueseler, istenildiği ka
r aailam esaslara, uyırun t~kilita sahip 
imam beyhudedir, boıtur. Rejim ve 
ÜMaetel« yalnız baslarına hiç bir mana 

"/ad• edemezler. Bunlara kan ve can aıı· 
, ph9iyet izafe eden mlimtaz insan

r, yükaelı: va11fh karakterlerdir. Memle
et hudutlanru koruyacak en mühim kale: 
u mıimtaz vatan evlatlarının sarsılmaz 
unç iradeleri, kuvctli, :ihatalı muhakcme
eridir. 
Vatanı, felaket ve musibetten, bunların 

aeciye ve iradclui ile yiıksek zeka ve bil
~ı/eri korur. Amnn! menfaati bunların ori· 
ınal olduğu kadar kudretli mümtaz şahsi

;retlerinde en ibik ve hürmete şayan mü
muillerini bulur. Halk yığınlarının sami-

1 ve derin temayüllerini, ihtiyaçlarını 
'>ir kelime ile milli ıuQru dima.:larında, 
•'nüllerinde terkip etljp milli bir sentez 

li.Jı,de canlıındıran hakiki liya:kat ve ik-
idar sahibi yuksek seciyeli mümtaz vatan
aılardır. Bunlar re.sgele ıeçilemez. Bun-
r mahdut bir zümre ve unıf içinden ay. 
ılamaz. Milletin sinesiaden, balkın her uı
ak11 ve memleketin her köşesinden müs

·ı ve hür vatan rüz,lrlarınm milli ıuQr-
topladığı değerli çlçekler.dir. 

Bir milletin miınıtaz kadrosu: vatanm 
en liyakatli, kudretli, seciyeli evlitlarından 
tetckkul etler, Bu kadro, fuilet ve liyakat 
kadrosudur. Her hakiki liyakat aahibine, 
ıeciyeli olmak ı;artiyle, kapm ardına ka-

r açıktır, Bir menfaat ve tahakküm kum
panyaın değildir. 

Türkiye'mizde (elite) mevzuu; hakika
ten: "Dupdiız ve dosdoğru türkün istik
ıli meselesıdir'" Her millet, milli fa.a.li

yetlerinin hangi ı;ahasmda olun;a olsun, 
bılhassa milli ıstıklil mcvzuunda matlu· 
iyeti kabul etmiyen tunç bir irade kud

reti ile en ıümullü iııhizamları zafere çcvi-
rebilrın bir miimtaz kadro ile ylik&elebilir. 
Mümtaz kadronun unsurları en ziyade i
ride mektebinde yetiımis olmak gerektir. 
Son misaller ıosteriyor ki, en feci milli 
iııhizamlar, en gürUltıilü ve inanılmaz çö
küntiıler i r a d e z a tı f ı n d a n ~lcri 
ıetmektedir, Kaderin aaati: ölüm • dirim 
anını çaldığı zaman, mesuliyet ve icra 
me\ kiinde olanların iride zembereğinin 
k ılmuından ileri ıelmektedir. 

Bir milletin: M Umtaz bir kadro· 
r a m a z h a r i y e t i a n c a k o t o-
4' 1 t e r b i r r e j i m i 1 e m ü m· 
k il n d il r diyenlere 1111mamak elden 
ıelmez. Şikiyet kapılarını ardına kadar a
çık tutan bir halk idaresinde, mümtaz ev
llt yetiıtiremiyen bir cemiyet nuıl ohır da 
lı:eyfl ve indi bir idarede bu mümtaziyeti 
elde edebilir. (Elite) mevzuımun mutlaka 
ııyul rejimle ali.kası yoktur. Fakat ona 
mukabU: "mi 11 I lı a ya ti 7 e t" ile 
çok y&lı:ından llcilidir. Bir memleketin 
mümtaz evlltl11n, her ıeylerlni bybedebi
lirler. Maddi varlıkları tamamen yok ola
bilir, Mevkilerinden düıebilirler. Fakat 

yat hakkı, biç bir zaman verilmiyecektir. 
'furkiye Cünıhuriyeti, siyasi hı.iriyetlerin, 
iktisadi esaretin kuruluşunda bir alet gibi 
kullanılmasına hiç bir vakit müsaade etnıc
ıniştir. Ve etmiyecektir. Bir kelime ile: 
ıkt.isadi ve mali dercbeği taslaklarına halk 
idaremizde yer yoktur. Bun.dan dolayıdır 
ki Turkiye'nin mumtaz evlatları, bugün de 
yarın da. hnlk idaresinin daimi mürakabe
&ındcn hiç bir vnkit gocuıunıyacaklardır. 
Hnlk ld:ı.resinin en güzel, en miıusır ta-
rnfı olan (milli miırakabe)ye daima tabi 
bulunmağı bir şeref sayacaklardır. 

Tilrkiye'dc mümtaz kadro, Türkiye'de 
(elite) mefhumu ile yalnız yüksek ve 
miımtaz devlet memurlarım kas.detmiyo
ruz. Cemiyet içinde vazife alan her miım
ta:ı: türkü, her kudretli şefi, ba,ı da kas<le
diyoruz. Bu mümtaz ı;ahsiyetlerin de dııi
mn kcndılcrini devlet bızmetinde telakki 
etmelerini temenni ediyoruz. Yüksek mıi
hendt }erimizin, kudretli miıteşebbislerlmi
zin sosyal rollerini dü~ünuyoru:ı:. Mııiye • 
tinde binlerce işçi kullanan bir fabrika 
mıidıirunu, bir mıı.dcn mühendisini, IJir mil
teşcbbısi tasavvur edıniz. Eğer bu ~5. 
fikren oldugu kadar manen de mıimtaz bir 
insan olmazsa hal nice olur. 

Gerek vazife başında, teşrikimesai c<le
rck tanımak ıaadetine mazhar olduğumuz 
ve gerek büyük meclisin encümen mıiza
kcrclerinde tanıma.kla müftehir bulundu
ğumuz öyle miımtaz vatan evlitlarına, 
memleket hidimlerine rastladık ki: bunlar 
lcdakirlığın, ç11hşkanlllın timsalidirler. 
Bir tiırlü boşalmak bilmiycn mesai ve e
nerji akiimülitörleridir. Sakin, vakur, gös
terişsiz, durmadan çalııan devlet hi:rm. :
karları... Bunlar bayatı bir idile. bılınde 
detil asil bir ekip balınde çallşırlar. Uy. 
kusuz geçen beyaz gecelerin mesai muhaa
salasını büyiık bir mahviyet içinde imir
Jerine sunarlar •• Muvaffakiyetle bqarılmış 
bir vazifenin bah3ettiği in~irıh en bliyilk 
mükafatlandır, Her biri ayn bir varlık o
lan bu mümtaz insanların izzeti nefsi, ekl
pin mü5terek izzctinefılnde mündcmiçtlr. 
Bunlar çalışamadıkları artık hizmet ede
medikleri andB muhakkak ölürler. Çünkü 
say ve hizmet, hikmeti viicutları ve hayat
larıdır. Vatanlarına her ,un daha faydalı 
ola.bilmek ülküsiyle, mcıPeki tekamül a· 
zimlerini mezara kadar eotUrccek olan bu 
mümtaz i.nsruıların arkalarında bırakacak
ları miru: bilııllerinin, mesleki tecrilbe 
ve maharetlerinin, namu.klrhklarmın, ça
htkanlıklarmın temin ettiii aail ıiltrHtir. 
Bu gibi devlet h1dimlerinin ördükleri 
temiz ve ui/ hizmet 11n11ne1inin bayraiını 
mümtaz türk gençliği hiç bir zaman elden 
dil5ilrmiyecektir. Muhabbet, hürmet ve 
minnettarlıtımız bu mümtaz vıo mııhviyetr 
perver Türk evll.tlarrna müt~eccibtir. 

Biz bunlarla miiteselliyu. Yarmı da yarı
nın mümtaz Türk evlltları koruyacaktır. 

İzmir' de seller 
lzmir, 28 a.a. - Dün aıktamdan beri fa

ııtl.alarla dilemekte olan yaimur bu aabah 
beşte ıiddctli bir aağnak halini almıı ve bu 
sağnak takriben oo dakiak kadar ıümıüı -
tilr. Yaimuruıı hasıl ettiii seller Yukari 
mahallelerden topladığı taı ve molozla.et 
ıebrin milnhat yarlerindüi caddelere dol
dumıuıuır. Belediye ternlr!Hr amelesıi 
yollan temizlemckl• mctguldür. 

Mülhakatta 
İzmir, 28 (Huaua!) - MUlhabtta yal -

mur •• dolu mühim buarla.r rasımrttır. 
Urla'da yarım aut dolu yalftuı ve meıruat 
tamamen mahvolmuıtur. Bumova'ya kur -
bata yainuıtrr. İzmir n civarında muhte
lif yerlere yıldmmlar dlitmllftiir. Mllna -
kallt ıekteyı atnm11, dıftıUr rdalmq, 
bur evler ,a1m1111, ldremitler uçmuetur, 

Dikili' de zelzele 
İzmir, 21 aa.. - Dün aaat 9,40 da Diki

li'de orta ılddette bir MIMıı olmqtur. 
Hasar ;roktv. 

ULUS 

SPOR Ordu subaylar1 terfi Bir sanal hadisesi 

Tenis müsabakalanna 
kanununda değiJiklik 

bugün başİanıyor 
Tenis tederruıyonunun bu mevsim için 

tertip etti.ti turnovaıar geçen hafta yağ -
mur yUzUL<!en tehir edllmieti. Bu mlisaba-
kalara bug{lnden itibaren 19 mayıa stad. 
yomunun kortlarında bıışlanılacaktır. 

Ordu ıubaylar heyetine mahsus terfi ka
nwıunun 1494 numaralı kanunla değiıtiri
len dördüncü maddesinin tadiline dair o -
lan kanun liyih11ının umumi heyette müza.. 
keresi sırasında Manisa mebusu B. Refik 
Şevket İnce bir takrir vervek birinci mad
denin değiştirilmesini iıtemil$tİr. Umumi 
heyetçe kabul olunan bu takrir üzerine 
milli müdafaa encümeni birinci 'maddeyi 
yeni bastan hazırlamıştır. Yeni madde JU

dur: 

Cumartesi ve pazar günleri iki katego
ri Uzerinde devam edecek olan ve bugtln 
saat 15 te bıışlıyo.cak bulunan müsabakala
ra lştirAk edeceklere alt liste oudur: 

Birinci knlrJ:;"nrl: 
Cemil • Semih. İzzet - Muhtar, Fethi -

Kerim, Marfy ·Vahdi, Tandoğan ve Der
vıı - İzzet ve diğeri, Odonnel - TUrkAn. 
Toaer ve Semih - Maaar ve Fethi, Galip· 
Dervlı. 

İkinci kategori: 
Reıat - Fikret, Murad - x, Muhit • Beh

zat, Karaca - Dlncer, İlhan - Rotkay, Ber
kıuı - SaJabaddln, MUJler - Karl, Hamza -
Tahsin, Dlcer ve Ekrem • Rankay ve diğe-
ri. • 

Türkiye birinciliği müsabaka11 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü fut

bol fc<leraayonu, milli kümeye ietirak eden 
(Ankara, İzmir, İstanbul) böl&eleri dıeın·• 
da kalan ve birinciliklerini ikmal eden di -
ğer bölgeler arasında her &ene olduğu gibi 
bir Türkiye biriBCiliği müsabakası tertip 
etmietir. Müsabakalara sonbahara doğru 

ba1lanrlma11 muhtemeldir. 

" Ordu subaylar heyetine mahsus 863 &a· 

yılı terfi kanununun 1494 sayılı kanunla 
dejiştirilen dördüncü maddesi aı;aeıda göı
terildiği vec;hile değiştirilmiştir: 

Zabitanın rütbe ve kıdemleri me7.kiır 
rütbeyi ihraz ettiklerini amir kararı ili 
metninde Iniharrer tarihten baılar. Aynı 
riıtbede olup müsavi ve muadil vazifede 
bulunan vazife ve makamat ashabı beynin
deki kıdem, memuriyet ve vazifeye tayin 
tarihine göre değil, rütbeye nasıp tarihine 
göre hesap c<lilir. Ayni rütbede olup muh
telif makamatta asaleten bulunmuş ve bu
lunmakta olanların kıdem sıraları hem rut
beleri ırasında ııarlanmayıp müsavi ınaka
mat ve ashabı rasındaki hemrütbelerı ara
smd;ı sıralanır. 

Milli irade ile muhtelif makamattıı vekil 
olarak bulundurulan ve bulunmakta olan • 

Denıirapor - Ankaragücü !arın kıdem sıraları da müsavi makamlar 
arumda yapılacak müsabakalar sahipleri arasında sıralanır." 

"Ankara Spar" kupası maçları münue • 
betiyle lı:ar,rtaıacak olan Demirapor ve 
AnkararUcü takımlarının bu karıılatmayı 

7 temmuz pnz.ar günü saat IS de 19 mayıs 
stadyomunda yapmaları kararlaşmııtır. 

Ankaraspor çıktı 
Ankara sporculıırının ve bilhassa. nt ko· 

şularına meraklı olanların biricik gazete
si, haftalık "Ankaraapor" un 11 inci ea -
yıaı dUn çıkmıştır. Birçok haherlerle ve 
deJterll makalelerle dolu gazeteyi okuyu • 
cularımıza tavılye ederiz. 

Devlet lftüesseseleri kağıt 
istihlakinde tasarruf yapılacak 

Konya'da sıtma ·mücadelesi 
• 

Konya (1 l11s 11sl) - l\farl avından h az i-
ran b;ışına k11dlU' yapılan mllc'.\dEle h qk
lumla sıtma m!IC'adrle teıkllAtı ll§RJ?ıdakl 
raka.Mları teıhlt etmlı;tlr: 

339 M. kruınl açılmıe. 12::ı .ooo M. kanal 
ve 20 . ıoo M. a.rk temh:lr'nmlşlir. 

6 hektar bataklık kunıtulmu:ı, 1268 M. 
mlkt\bı doldunılmuıtur. 

Sllrfelerln lmhıuıı için 2.&2 Kg. mazot 
ve 8.lll>O Kg. Parla yeıııı kullanılnııt"tır. 

Nı\kfl slvri11ln~k mllcadelesl için 27,260 
Kg. kallseblt h&rcanmıtıhr. _ 

Mart ayındruıberı 46672 hruıtanın mua
yenesi yapılmıf ve bunlardan 26,121 inin 
tedavi altına alınmasına lUzum görtilmlio· 
tur. 

A(ık Devler $Orası azahğı 

namzetleri tesblt edildi 
Adliye ve dahiliye encümenlerinden mü

rekkep muhtelit encüınen Devlet ŞQrasın
da açık bulunan iki azalık için hükümetin 
tekİif ettiği on zat arasından altısının u -
mumi ht'yete teklifine karar venni§tir, Bu 
altı zat, İktısat Veklletl bat milfettlel BB. 
Feyzi Erçin, Ordu vallıi Mithat Saylam, 
Devlet Şuraın baıı muavinlerinden İhsan 
Aktllrcl, Çankırı ağır ceza reisi Tahsin 
Turuthan, İıtanbul idare heyeti bumdan 
ve eski valilerden Ferruh Yazıcıollu, ma
,dla wnum mUdUrU Kemal Oallp BalltardrT. 

Orta tedrisat Eylul 

Devlet daire ve müesseselerinin is
tihlilk etmekte buhındukları kağıt 
mikdarında yüzde ktrk derecesinde 
bir tasarruf temini maksadiyle koar -
dinasyon heyetince hazırlanan karar 
İcra Vekilleri Heyetince kabul olun
muıtur. Bu karara göre, bütçenin mer
iyet mevkiine konmasından itibaren_ 
dcvair muhasebe müdilrlcri mensup 
oldukları Vekalet veya itlarei umumi
ye bütçesinde mevzu merkez ve taıra 
kırtasiye maddelerindeki tahsisatın 
yUzde altmııını ve evrak - def,ı.,. ~i 

matbua maddelerindeki tahsisatın da

hi yüzde otuzunu ayırarak baliğ ola • 
cağı mikdara göre bir avana ilmüha -
beri tanzim ve Divanı Muhasebata tas

dik ettirdikten aonra Veznei Uumumi devresi İmtihan günleri 
MUdüriyetine teslim edecek ve kendi 

Maarif Vek!letl orta tedrtııat mektep
sarfiyatı muvakkate defterlerinde de lerfnde 1939 - 11!40 derıı yıh eyJUI devresi 
bu nam ile bir hesap ıujacaklardır. • imtlhanlş.rının hangi gUnlerde yapılacağı

K taıi e MUdUrlUvU tarafından de~ nı teahlt etmı,ur. BtltUnlllk imtihanlarına 
. ır Y.. «> • 27 a~ustosta bıı.şlanacııklır. Orta okul ve 

vaır ve mue91e1eta verılecek kftğıdın •liselerin bir ve ikinci sınıflarının bUllin -
mecmu tutarı, kırtasiye talimatname - lUk imtihanları 21 eylUlde bitecektir. Or· 
• · • b k ı tadil edilen beoı:inci ta okulların Uçtlncll sınıflarında bUttlnle
ıının ış U ar.ar a :r me imtihanları lS eylUlde bilecek ve 7 ey-
maddesi mucibince, gerek kırtasiye ve JUlde eleme ımtıhanlıırı başlıyacak ve 18 
gerek defatir ve evrakı matbua fasıl- eylUldc bitecektir. Aynı 11ınıtın sözlU lmti· 

·· .. il 1 hanları U eyllilde bll§hyacak 24 eylUJde 
tarından mezkOr mudurl ğe avans 0 a- bltecektlr. Llae UçllncU ııınıtıann bUtUnle-
rak verilen mikdarları hiçbir suretle me imtihanları 4 ey!Ulde bitecek, lise bl -
tec:avUz etmiyec:ektir, tırme lmtıhıınları lS ey1111de t>qlıyarak 19 

Halkrmızm sağlığı hakkında 
Dahiliye V ekileti bir 

timim yaptı 

Dahiliye Veklletl valiliklere bir tAmlm 
yaparak halkın ve köylUmllaUn ıathtının 
konınması için muhtelit kanunlarda tesblt 
edilen tedbirlerin ahnmaaı hususunda ya.
pılaca.k lıılerl blldlrmlııtır. 

Maliye Vekaleti bekaya vel'ıiler 
miktarım tesbit e'diyor 

Maliye VektUeU 1939 mail yılının sonu 
olan 31 mayıs ak§amına kadar olan tlcart, 
aınat teıebbUalerle rıalr tılerden mUtevel· 
lll kazanç vergilerinden lahall edllmlyen 
kıaımlarına alt bir cetvel yapılarak tem -
muz ıonuna TekAlete ıırönderllmealııl def
terdar! ıklardaıı ıatemııtır. 

eylüle kadar devam edecektir. Devlet ol· 
ı;:ı.ınluk tmtıhıınlan 23 eylUlde başlıye.cak 
28 eylUlde bitecektir. Mulll11 mmekteplert· 
nln mealekl sınıflarının imtihanları 2 ey -
lUlde başlıyacak 20 eylUJde bilecektir. 
Namzet talebe kaydı 27 atuetoetan 27 ey
ıuıe kadar devam edecektir. Orta okul ve 
lise aınıtıarını ihtiva edt'n okulann meıı
lekl 11nıtıan talebesi, orta okul ve lise ta
lebesi ile aynı tarihle imtihanlara gire· 
cektlr. 

Maarif Vekaleti 
nıensuplarınm ıicilleri 

Maartt VekAletl, memuriyete alınanla.
~ tertl, kıdem ve maaı bağlama lşlerin
cfO esuın sicil olduğunu alAkalılara bll
dlnnff ve bu iıusuat& hal tercUmelerlnln 
ve mazbatalann ne tekilde tanzim edile -
ceğlnl alAkahlara tebliğ etmiştir. VckAlet 
hal tercUmelerlyle fotoğraflarını vermlyen
lerln verlnclye kadar maaşlarının tevki! 
olUDJnuını ıırtemııt.1r. 

İnönü devrinde • 
• 

Bir 11 İnönü il 
Avrupa'da İnsan, kendi yarattığı kültür kıymetlerini 

aklının §eytanlrk ve cehennemlik ~asıtalariyle yıka ve yakll 

Ankara'da bir aanat fenomeni doğdu. 

İnanın bana; hiç miibalağa etmiyorum. 

lnnnmRZsanız, gidin, siz de kendi gözlerinizle görün; 

larınızla i~itin ve bnna hak verin. 11' 
Sizin de içiniz açılsın, yüreğiniz serinlesin, gözleriniz do1' 

ğazınız diiğümlensin yüksek heyecanın tadından. 
Son ayların salgınına, radyomani illetine tutulmuf olanl~' 

fiyeye değil, ne yapıp yapıp "Buttedly,, a gitsinler: hali 

dıklarmı o zn.man anlryacaklnrdır! 

* Oç yatındaki Op•ra !"ektebimizin ilk temrin 
diyorum. Opera gibi en karı~ık ve en nazik bir presiziyon 

yatındaki çocuklara emniyet edebilmek; bu ne cüretli bit 

Yüksek cevherli kızlarnnız ve delikanlılarımız bu cüreti ,·· 

muvaffak oldular. 

En pi~kirı artistleri bile büyüleyen ve dizlerini titreten '' 

cstünde ve "seyirci,, denilen umacının karıısında, bizimkiler. " 

da doğmuşlar gibi, sanki kendi evlerinde imitler gibi, ahtdt 

oynl'ma:nnı bildiler. 

Ne diyorum? Oynamak mı? 
Havır, hh:imkiler oynamadılar; 

muv~ffak oltlular. 
yaıadrlar. Ve onun içİllı 

Bu, bir öğrenilenin "tekrar,, ı değildi. Bu, 

Bu, bir papağan İ§İ değildi. Bu, bir "yaratan,, iıi idi. 

* Mesude, kızım, senin tahsında bütün arkada§larına hif,P 
rum. f;ünkü, en zorlu işi, bu temsilde aen üstüne almııtın. ç"' 
kabiliyetinin hangi zirvelere kadar yükselebileceğini göstt!,., 

rol, it bölümünde aana isabet etmiıti. Yoksa, sen, benden ço~ 
bilinin ki, opera, kollektil bir rıan~ttrr. Diğer parçaların e1' 

aksaması, ıeni de devirebilirdi. Sizin muvaflakiyetiniz, "bütd# 
vaffakiyetidir. 

Mesude, kızım, aiz hepiniz, bakir Türk ruhunun ne ıis~ 
aakladığını, biraz itlenip himmet edilince ne güzel, ne ha • 

mitler verehileceiini İspat edenlerıiniz. , 

Siz, Milli kurtulut ıavatrmızm güzel sanatlar sahasmdakİ 
nız. lnönü'nün emsalsiz kahramanı, tanlı ve ıerefli hayatmd• 

zaferi daha kazandı. Atatürk'ün nıhu ıadolıun. 

* Mesude kızım siz, hepiniz, Türk'ün içinde asırlardan~ 
nen "aıaiılrk cluypm,, yrlanmı, bu yedi canlı, yedi batlı e • 
lryanlaraınız. 

Siz, nefsimize itimadı canlandl!'an, Yarmrmrza olan • 

lendiren: siz, bize Öz l>enliğimizi anlatarısmız. Siz, ta~ih vaı>
Ve daha bıfgünden tarih oldunuz. 

Mesude kızım, sizi, hepinizi, puıuCla 
var: Maymun iıtahlılıkl , 

Bu tehlikeli osmanb hastalığından korkunuz ve kendirli" 

nuz: Muvaffakiyetin ıarabı sizi uyuıtunnaam. 
Daha yolun batında oldufunuzu anutmaymız. Güzel 

&Üzel de bitirmiye mecbursunuz. Sizi, bu işe namusunuzİa .e 
le angaje ediyonız. Bu muazzam davayı, bu deTasa gazafl 

bırakmıya hakkınız yoktur. 

Türk'ün kabiliyetine, Türk'ün yaratrcılığına inanmıyaJl 

imana getirmek miayonunu da ıiz taııyoraunuz: Beynelmilel 
de lnönü'lerimizi aiz kazanacaksmız ! 

• 
Mesude, kızım, Türk'ün ıüzel bir ideti vardır: Büyiikl 

öpmek. 

Sizin içinizde uyuklayan ve pulanan cevherleri gün rt1 'I 
tan hocalarınızın ufurlu ellerini her gün hürmetle ve miııSS 
nüz! 

Parasız yatılı talebe 
imtihan lan 

Maarif Vekillet! lise ve orta okullara 
alınacak paraaız yatılı talebe için açılacak 
mUsabtıkll imtihanının ~ eyllll pertembe 
l{(lnU yapılmasına karar vermlıtlr. 

lstanbul şeh1r tiyatrosu 
Zonguldak'tan ayrıldı 

Zongt1ldak (Husus!) - İstanbul Şehir 
tiyatrosu artletlerl şehrimizde 5 temsil 
verdikten sonra evelkl Zonguldaktan ay. 
nlmıılardır. 

Arkeoloji meıll 
Dil - Tarih - Coğrafya fak~ 

ji aubeslnden haziran devr~ 
mezun olmuştur. Mezun o 
dır: 

Rlza Levent, Saıbahat GöıU~ 
nalıgil, Milbcccel Tuncel, C• 
Nuri Gi:tkçe, Remzi Bekol. 

Yabancı memleket~~: 
olunabilecek köııtıl 

ıcı'• 
Bazı ıahıslar ve mtiesıe&e 

ı e r e f v ı c e ı a r e t 1 e r 1 n 1 asla 
kaybedemezler. Ederlerse mümtıu olmak 
nafmı da birlikte bybederler. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı mizde mevcut veya dı~r~&Oıı 
kcimür yakan mtıkineler ıçııı ıııl' 
larak ve az miktarda maden 1' ıll 
hancı memleketlere ihracın• t!f. 
mcsini istemişlerdi. İcra V .

11 
mik.darları Vckaletlerce ış1~t 
nümunelik olmak üzere koıtl 

Turkiye'nin miımtaz evlitları. dün, bu· 
6İln olduğu gibi yarın da cumhuriyetin, 
bali ıdıresinin yükse-le ve temiz prensiple
rine olıJaceye kadar sadık blacdlardır, 
Onların halk yıfınlanna kartı olan umi
ml ve yürekten eelen derin alikalan bir 
an tavaamaz. Onlar, "içtimai adalet" ol
mryan bir muhitte, karde~lik bislerınin iı
tıb/111 olundutu hodkim b'ir c~mıyet için
de .. m i l 1 r t e s a n Ü t" Un ancak du
da1<larda kalmağa mahkQm oldugunu çok 
iyi bilirler. Ea:ııen tarih bunun feci ml
aallerini ,özümüzün önüne sermektedir. 

Türkiye'nin milmtaz evlatlarının biricik 
ihtıra11 \"ardır. O da bızmet etmek ihtirası! 
Devlet ve mıllete, halka hizmet etmek •• 
Yeter ki cemiyet, bir ıimendufer ma.k11cı-
11 ııbi bu 11il ve necip ihtirası kendi hiz· 
met 7olun.a aevketıin.. Türkiye climhuri
yetinde: kumanda ve mesuliyet mevkileri
ni Amme menfaatini, memleketin yübeık 
menfaatini daıma hakim kılan mümtu vatan bekçileri iHal etmektedir. Burün ba
tımızda me,kQr vatan hizmetleri ile mil-
li tarıhı ve dunya tarihine geçmlı büyük 
bir Mılli Şef ve onun değerli mesai arka
daılın vardır. İıtikbalimlzi de yarının 
mümtıu evlitlan, bugiınün çalııkan ve se
cıyeli genc:liıd temin edecektir. Bu müm
tu ıençlik yılmıyan teııebbüı kudreti, hız 
verıcı, 6 ürukleyici iradesi, ve ,enlı zeka 1 
ve ihatası ile memlekete hizmet edecek
tir. Nasıl ki. bir nehir, mnnsnbına doğru 
;::""~• ~ ve eenh;lerae, onlar da. 
m~1oklerinde tecrübe kazandıkça, biltün 1 
ı: ~ ·~rinı mesai ile ,eçirdikçe oı,un çat-

Partinin tertip etti§i 
konferanslar 

c ebimizde birikmiı fazlı para-
da nasıl yardıma muhtaç, yok

sul vatanda§ların bir hakkı varsı, 
kafamızda toplanmı7 bilgi, gön/Q • 
mQzde birikmiı heyecan ve iman ile 
dudaklarımızın edindiği natıka hıı
sasından da, ıydınlıtllması gerekli 
yurttaıların bir pıyı olmıaı ııbil 
idi. 

Maddi ve manevi nimetleri mu • 
bitlerden tarayıp derliyerek met.· 
keze getirmek, orada alJmQrmelr uJ. 
tanatın ıiarı idi. 

inkılap TQrkiyesi, merkezden 
muhite doğru, iyi, giJzel ve dolt~ 
herşeyi, merkezleri bırleıik daire • 
/er gibi, götUrmeyi kendine iı edin
miştir. 

Hemen hergan siltunlarımızdı C. 
H. P. nin yurdun yedi bucalındı 
verdirdiği faydalı, uyandırıcı kon
feranslardan haberler okuyorsunuz. 

IAN l~l IL7'R 
Partimi'7.in adında cilmhuriyet ile 

halk yanyına durur. Onun için cüm
hüriyetin maddi ve manevi nimet· 
/erini, bilgilerini halka ulaştırmak 
için, karanlığı aydınlığa döndürmek 
için onun bu konferansları tertip et
mesinden daha yerinde bir karır o
labilir mi idi l 

Rejı"mimiz, halk kOtlelerı"ni haki
katten, ıııktan ve bilgiden uzak tut· 
malt istiyen rejimlerden değildir. 

Onun için vatanın yedi bucağında 
bilen vatandaı konuşmakta, bilmi -
yen vatanda§ dinlemektedir. 

- Bilen bilmiyene öğretsin I 

Bu sözü, yalnız Nasrettin hoca • 
nın bir tekerlemesi gJbi kabul etme
yiniz : 

Bilen bildilini, d11mı bilmiyene 
öğretecektir, yurt i~inde bilmiyea 
kalma7ıncıya bdır . •• 

Cöıteri I 

Bir lstanbul gazetesinde bir baş
lık : " Türkkuşu'nun bugünkü gös
terileri ,.. 

Bravo Tilrkkuşu'na / Havacılığı

mızın gelişmesi yolunda gördüğü 
bu kadar hizmetlerden sonra bir de 
bir gazeteye ıu " ıösteri ,, kelime • 
sini kabul ettirdi. 

••• 
Bir düzeltme : 

Dün bu si1tunlard3 " Uyanıkız .. 
baılığı altında yazdığım fıkranın 
son cümlosi şöyle olacaktı : 

" Fitneyi uyandırmamak, uyanır
,. baıını ezmek için de " her zaman· 
kinden fazlı uyanılc n duracağız . • 

KüçQk, fakat mlnAyı altüst ede 
cek bir yanlıtlıkla buradaki " uy:;;. 
dırmamak ,, lcelimeıi" uyandırmalr,. 

ıeklinde çıkmıştır. Ôzur diler, dü -
zeltirim. 

••• 
Qünya nereye !itliyor ? 

I 
Asım Us Dstadımız, bir başmaka-

lesine ıu baflığı koymuş: 
- Dünya nereye gidiyor? 
Bana kalırsa dünyanın bir yere 

gittiği yok; üzerinde geçen facia
lara bakıp, elı"ncJ.en gelse, dönmiye
cek bile. 
Dünyanın üzerindeki milletler bi

rer birer yQrüyorl 

••• 
Mevzun baılıklar ! 

lstanbul gazeteleri m~zun baş
lıklar Jcoymağa devam ediyorlar: 
eve/ki gün Hikmet Münir'in bir fık
rasının üstünde şu mısrağ vardı: 

"Kanla yazılan ilim kitabi' 
l çı"nde teşbih ve istiare gibi sa

natlar da bulunduğu için bu baflığı, 
ger,ekten, bir mısrağ sayabiliriz. 

T t 

mesini kabul etmi&tir. 

idare amirleri uh~er 
alman belediye reı• 

defi 
• vclce idare amirleri u~l o 

bulu."lan Hakkari vilayeti 1f es 
11 belediye reislikleri vazı e 1" 
mirleri uhdesinden almıt1S51 

tır. --- ·~-.,; 
Bir çocuğa yıldırıııt 1 

ıtl ıı 
Konya, (Husust) - Tu 10 

Sarıcalar köyünden 16 )~J< d 
yıldırım isabet etmiş, çoc 
tUr. ----- . rı• " lzmir' de kamptRrı 

talebe 
ıık ıı• 

İzmir, 28 a.a. - Asker. b•şfl 
ren Kültür liıesi talebesı ,yel 

d C" rnhur katarı olduğu hal c 11 .. rk'iifl 
ıelerek Ebedi Şef ..At3~1ç..,ı 
çelcplder koymuılar Ye 
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ttler B' . 
'ıı... ırlaği, evelki gün, Be

... Ye ' l' İıı §Una ı Bukovina'nın 
•,.,~derhal teslimi için Ro· 

i 1
11

• nıühletli bir ultima-
hrdı'r B .. • 

FRANSIZ HARİCİYE NAZIRI 
-----~-------------~---------------------~----------..... 

Almanya 'italya İspanya 

• 

Büyük Britanya 

sulh yapmak 

Mare§al Petain mütareke 
talebinin sebebini anlatıyor 

>'l it . • unun uzcnne, 
llt •bınesi Kral Karol'ün 
· · •nda toplanarak teslim 
tre tetkik ve müzakere et- lehinde bir ifade kullanıyor niyetinde değil 

Fransız Başvekilinin radyoda verdiği . 
. İıı.' IOYyetlerden bir heye

•• 
1 ~e ~ir yer gösterilmesini 

hii1t~ erılen haberlere göre, 
dit.. ~illeti bunu kabul etmi

(Bası 1 inci sayfada) rek donanmasını, gerek bava kuvetlcrini 
Almanya'ya teslim etmemek i~in her ıeyi 
yapmış oldugu için, bu hissi daha bariz bir 
surette çoğalmıştır. Fransız hükümeti ta -
rafından Londra'da. protesto teşebbüsleri 

yapılmıştır. İngilizlerin bu tavırları iki gün 
eve! Büyük Britanya'nın sefir.ini geri ça -
ğırmasiyle 11iddctlenmiştir. Şüphesiz ki, 
sefirin kısa olacagı bildirilen seyahati hak
kında izahat verildi. Ve bu seyahat İngiliz 
efkinumumiyesini tenvir noktai nazarın -
dan kabili izııhtır. Fakat sefirle birlikte se
faretin diger bütün erldiru da gitmilitir. 

nutkun tam metnini neşrediyoruz 

.... o~ı 
~ili' g eden sonra Besarab-
ıl1,,111e başlamı§lır. Her hal

.ror k' 
tiyte 1 Romanya da pretı-
'ııi il~es.~rabya'nın aovye~

otd gunden kabul etmış 
h ~ Romanya'nın Besa
h, .. t. Yellere terketmeaiyle, 

· •Qın 
tıı b' •onundanberi devam 

0111,, ır hlesele nihayet halle
.ror. 

d11r ki B b b" ''k "°el eaara ya uyu 
~ll&y ', Ruaya'nın parçası idi. 

1 .• 11• 1511 aencsindenbc
~ 1:1>a~atorluğuna tabi o
•ıııı 

1 
eylığinin bu ehemiyet

eı 812 senesinde imzala
etlrl~ahcde.aiyle toprakla

~>'l'rı l!ııı butunuyordu. Gerçi 
'ti& ~'Q büyük bir kısmı, 
~ tek '-ahedeııiyle Rusya'dan 
t,~lt rar Buğdan'a ilhak e

litı Rusya, Besarabya'yı 
4 h,r~~ahedcsiyle geri aldı. 
tetlt'ı •ne kadar Rusya'nın 

Çı~tı• 1 
etti. Romanya, 1914 

. itı~; ~ıı.nıan, İtalya gibi, 
l\ıl~fl ak~n bir uzvu iken, mÜ· 

İi • hırlikte harbe iştirak 
a111t .4.~uaturya ve Macaris· 
~ İat~Yına ile Transilvanya'· 
lltı 'Yordu. Gerçi bu İmpa-

gerek ldtlnllk, gerekse hırlsUyanhk nok -
talarından 6yle bir teaantit mevcuttur ki, 
Fransa hUkllmetl olsun İtalya hUkUmeti 
olsun, hiç bir hllkiimet, uzun müddet bu 
tcsanütten vareste kalamaz. Bu iki millet 
muayyen bir şekildeki medeniyete sadık 
kalnca.klardır. Bunun lfruıı için de arala
rında iyi bir ltill\.fın mevcut bulunması 10.
zımdır. 

lspanya'nın yardımı 
Yaşamakta olduğumuz acıklı bugllnler

de, kendisine bu kadar rnbıtalnrla bağlı 
bulunduğlımuz İspanya hllkUmetlnln bize 
göst••rdlğf yarrtımı unutnmıyacnğız. , 

Fakat benim itimadım, her şeyden evci 
memleketime karşı baki kalan imanımdan 
n\üteveflittir. Memleketimi düşunercktir 
ki, bana teveccüh eden ağır vazifeyi ifa ve 
Avrupa imarının en esaslı elemanını teşkil 
odcn memleketimin yeni<len inıarı 'için la
zım gelen temelleri atmak kuvetini bulmak
tayım. Blitlin kuvetimi buna sarfettigim -
den şüphe etmeyiniz. Herkesin teşriki me
saisine ve ilk evci sizin teşriki mesainize 
güveniyorum. Sizin Fransn'dan bahsede -
ceğiniz tarza göredir ki, yabancı1ar hiıku -
kümlerini vereceklerılir. Habercilik vazife
nizi ifa ederken, ne üzerinize aldığınız me
suliyeti, ve ne de umumi menfaatlerin vi -
kaycsi lüzumunu unutmayınız. Unutmayı
nız ki bir vatan, evela bir kardeşlik mese
lesidir. Memleketin vahdetini ihlal edebı -
lecck her şeyden içtinap ediniz. Geçirdid
miz felaket bu vahdetin nelerden müteşek
kil olclucunu bir hayli göstermiştir. Bize 
düşen vazife, bunu ihlll edebilecek hiç bir 
lieyi yapmayıp her dakika takviye ve tea -
!isine çalışmaktır. 

Ç örçil'in tavrı 
İşte bunun içindir ki, şimdiye kadar söy

ledikleriyle kabili telif o1mıyan B. Çörçl -
l'in almış olduğu tavır, Fransa'da kederli 
bir hayret hiıısi uyandırmıştır. Fransa, ge -

Bu şerait dairesinde, fransız - İngiliz yak 
laşmasında bıiyuk bir faaliyet göstermiş o
lan Londra'da fransız sefiri B. Corbin İs-

tifa etmiştir, fransız hiıkiımeti sefirin der
hal yeriıfe başka birinin tayinini derpiş et
memekle beraber, Londra'da bir maslahat
giızar bırakmıştır. 

Birleşik Amerika ile miınnsebatrmız iyi
lisini muhafaaz etmektedir. B. Ruzvelt da
ima, talep edilen yardımı imkan daireı;inde 
vermiye gayret etmiştir. Amerikan efkiirı. 
umumiycsi, Frnnsa'nın vaziyeti ho.kkında 
b!iyiık bir anlnyıslrk gostermektedir." 

Anadolu Ajınsrnrn notu : 
25 haziranda verilmiş olan bu telgraf an

cak şimdi alınabilmiştir. 

Völhischcr "Ilcobahter'in 
bir itirazı 

MUnlh, 28 a.a. - {Stcranl): Volktscher 
BeobıLhtcr gnzctrsl, Fransn'nıa şimdi ısı:; 
arnesınde akd dilen Viyana koııfc>rarun ra
nRsındakl vazlyctınc hcnT.l'!r bir vıı.zı;ıı:ctte 
bulunduğuna dair yarı re11mt frruısız mah
tlllcı1ndc yapıl'.Lll beyanata itiraz etmekte. 
dlr. 

Nas) r :ıııJ ııoeyallst fırluuıının orrranı, 
Avrupa kıtnsının mliııtakbcl trş,,kldllllnlln 
demokrat markalı bnynelmllel bir konfe 
ranııtn m!lnaknşa cdllml'sl hiç bir zaman 
mevzuu bnhls olmadı~ımn Pet.aln hükllme
tıne bildirilmesini faydalı addcylenıekte -
dlr. 

Bu husustaki 
Roma' da tekzip 

JaYialar 
ediliyor 

Bordeaux, 28 a.a. - N etri biraz secik- hale düşen tarlalar, ölmekte olan Franao 
mlş otan Mareşa1 Petain'in radyoda aöyl&- dan bir parçadır. 
miş olduğu nutkun metni aaığıda yazrlmıt-
tır: 

J,ondra, 28 a.a. - Ro~r bildiriyor: .. _ Anavatan ve denlza,rn Eransızl&r; 
Son iki gün içinde, alman menbalnn- Birincisi üç gün evet AlrnanY'll ile, ikin-

dan, İnglltcre'nin Alnuınya ile sulh yap - ı 
mak Uzere tl'kliflerde bulunduğu hakkın- cisi dün talya ile &ktedilm.it olan ilci mü-
da bazı şayialar çıkmıııur. Billııı.ssa .Madrlt tarekcnin esbabını izah etmek için •İzle.re 
bliyfık elçisi Slr Sıuııuel Hoarc'ln kıra! a- hitap ediyorum. 
ilesine mensup bazı zovat \'asıtaslyle Al- Eveli tebarüz etti{ilmesi iu.beden &eY, 
manya ile temaslar ar~tırmnkta. olduğ ve Fransa ve müttefiklerinin hakiki askeri 
HIUer ile bir anlaşmıya. vıınna.k Ozcre, ln-
glltz bnşvcklline karşı muhafıızakAr parti- , kuvetleri, iktısadi silıihlannm müessiriye-
deki hıır<ıketln ba.tılnda B. Çe:mbcrleyn'ln ti, denizler ııcrbestisi, bloküs ve ellerinde
bulunduğlı ileri slırulmUşttır, ki kaynaklar hak1arında beslemiş oldukları 

Bu 11a,ylalnr, sal~lyettıır Londra ınah - d . • ad 
flllerlnde en katı ve en sarih s:.ırette tek- enn hayaldir. Harbi sadece iptidaı m -
.zin <'dılmlştlr. deler ve aluın ile k.aunabilmek, bugun de 

B. Hot\l'e, sulh meselesine ve yahut mll- dünkünden daha mümkıin değildir. Zafer, 
tar ke §artlarına temas etmek fÖYlc dur - malzemeye, kıtaata ve bunların tarzı isti
sun, bllı\kis lnglltcre'nln mucaddeye de - nullcrine bağlıdır. 
vam azmini tcbarllz ettirmiştir. 

Lider Çemberlcyn'ln riyasetinde muha
r~nkllr parti, zafere kııdar hnrbe t'levam 
etmek azminde başvcldle ve hüktlmete 
tam vemutlak muzah~retınl dıln bir kere 
daha katlyl'tle teyit eylcnılııtır. 

Şayiaların hedefi 

M ayı• 1940 ta va.ziyet 
Vak.iıyi isbat etmiştir kl,-mayıs 1940 d.a 

Almanya bu sahada ezici bir faildyete ma
lik bulwımakta idi. Muharebe hatladığı za
man artık bu faikiycte ka!'lı te$ci ve ümit 
kelimelerinden başka bir sey koyamazdık. 
Flandres muharebesi, Belçika ordusunun a
çık ve dıiz sahada teslimiyeti ve inailiz 
fraıısız fırkalarının çevrilmesiyle nihayet 
buldu. Ordumuzun en güzide c!izütamla -
rını teşkil eden bu fırkalar, tccaatle çarpıt
tılar. Iliıtün kıymetlerine rağmen, mevcut
larının bir kısmını, ancak malzemelerini 
terketmek suretiyle kurtarabilmitlerdir. 

ikinci meydan muharebeıi 

ı:lalAhlyeltar Londra mahfillerine göre, 
.Almanyımın bu ııa.ı. ln.ıtu'ı çıkarmaktaki Jıe
dc!I, bunların ~ıkarılmaaı zamanına nn"n
ran nnlnşılnblllr. Bu şııylalnr, Amerika Bır~ 
!eşik l>cvletlerınde cllmhurlyell'i partinin 
relslcilmhur namzedi Bec;mek Uzcro kon -
gre topladııı-ı zamanda en yUkeek derece
sini hulmııştur. Bunların hcdc!J, muhafa
?.lL\tAr pvtinln sözde yakında Işı terkl'de
ccğind n dol~·ı İngiltcreye başkaca yar -
rtım ctnıenjn ınnnıı.ınılı(lı üzerinde Amerika. 
yı ikna eyliycrok, cümhurlyctçl p:ırtınln 
infiratçı bir 111yasrt Vf! bir namzet seçme
sini temin eylcmckt.l. :MUlll'fıklere yardım 
tnraftnrı Vilkic'nın climhurlyctc;I p ırtl 
namze<ll olarak seçllml' ı, bu alman manev-. İkinci meydan muharebesi Aisne ve Som-
rn.sının muvaffakiy(l.E!lzliJ>lnl ı;östr.rınek - me uzerinde cereyan etti. Bu hattı tutma.le 
techr. Fakat bu mancvrnnın vaı1ılması, için müstahkem mevkisiz hemen hemen 
hru'hlıı önlımüzdekl enfhasında, Amerika'- ' . 
nın mua?Zam yardımı ile talcvlye edilmiş tanksız 60 fransız hrk:ısı 150 al.mAn pıya-

F ranıcl yı ihya etmek ! 
Devletten ~ok bir şey ümit etmeyiniz. 

Devlet almadığı teYi veremez. Şimdilik 

kendi kcndıni:ze ilerisi için de :yetiştlreco
ğioiz ~ocuklara güveniniz. Fransa'yı ihya 
etmekle mükellefiz. Bizi seyreden dünya -
ya, topraklanmızı iual eden hasma, Fr~ 
sayı b!itün sükilnet ve şerefiyle gösteriniz. 
Mağltlbiyetimiz kendimizi koyuvcrişimi • 
zin neticeııidir. Fed.aklrlrk fikrinin bina et
tigini zevkusafa dtişüncesi yıkmıştır. Sizi 
ilk önce bir manevi blkmmaya davet edo
rim. 

FranaızJar, bu vazifeyi ifa edecek ,,. 
gayrethüzden yeni bir Pransa'nın fııskırdı· 
ğı.nı göreceksiniz. 

Çörçil'in beyanatı karıııında 
F ran.ci hüküm eti 

Bordeaux, 28 a.a. - Havaa bildiriyor: 
Bay Viımon Çörçil salı günü tekrarla.. 

dı~ı tezine yeni bir unsur illve etmeden 
yeni beyanatta bulunmuştur. Fransız hü • 
kümeti vaziyetini muhafaza etmektedir. 
Fransu: hükümetinin nokta! nazarını yeni
den tayin etmiı olan Mareıal Petain'ia 
yilksck ve astı ifadeli hitabesi hariçte bü • 
yük bir akis uyandırmıştır. 

Yeni nazu lar 
Saint - Sebaatien, 28 a.a. - Bordo'daa 

bildirildiğine ıöre Ma«ıoaI Petain, ycmidea 
dôrt N.zır tayin etmişıir: 

Pomaret, meaai n.azm; 
Fevrier, muhaberat nazm; 
Frossard, nafıa nazm; 
Marquet, dahiliye nazın. 

Şimendüler nakliyah 

''>'ı Parçalanmasiyle Tran

'~ 0~; Bukovina'yı almıya 
· d tı. Fakat bu arada İn· 

ı,.,,~ ~ulunan Rusya'dan da ae., ıatirdat etti. Sovyetler 

L. .ı.;;bya'nın ilhakını asla 
·~"'>ttl ır. 1924 senesi mar· 
~ ııt,b~r. Romanya'ya Besa-

lngtllz imparatorlu~na bllcum etmek me- de fırkasiyle 11 zırhlı fırkaya kafi• Ç.!fPll-
' selesini Almanya nın ne kad:ır emllşe ile mıştır. Bir kaç gün zarfında dü"'1lan te$kİ- Bem, 28 a.a. - Cenevre ile Franaa"ma 

cenubu şarkisi arasında ıimendifer nakli~ 
tı yeniden baılamııtır. 

t,~lt 1•ıt yapılmasını teklif 

teı· R~manya, meseleyi 
~İf~lr.kı ettiğini ileri süre
l.._rı 1'abul etmedi. Sovyet

.•hya :meselesini daima 
,. 1 telakki ederek, 1918 

l"d9ı:''ltt_'~ılara emri vakii kabul 

~'·· · hi)dirmiılcrdir. Hat· 
'd.... hit '~de Sovyetlcr Roman· 
ıı. ~ t duğu halde komşula· 

h,ti e.cavijz paktını imza e· 
• i.... Ciye komiseri Litvinof, 

~:ta. 
, hl.il ~ıy)e Besarabya me-
&Q>'l,lb;dıJrnit addedilemiy~ 
'dttıı 'tli. Sovyetler Birliğini 
. ~·11..:r, bütün ha~it.aI.ardıı 

, ~e ~vyetler Bırlığı hu-
loaterildiğini gÖrmÜ~· 

. \,., l)· 
..._ lrl. ınyester ile Prut ne· 
"'lltlbb'llda yirmi bin kilo

~·~ett~ı kadar geniıliğinde 
otl.'Qır. Nüfusu üç milyon· 

~~lir, b~. toprakların yüzde 
L'• Üti ~uzde sekizi orman· 
•~tı 11 de meradır. Besa· 
' e:''nın, hatta belki de 
"1,rd l!ıÜnbit parçasıdır. 

l 
.. ' buğday, yulaf, ar
ut~ 

~· "1 un, pamuk, §eker 
', .,, .. ;ne Yetİ§İr. Petrol ku-

' ~ 'telli'~r. Bundan baıka Be
&.. 'd•r ~." ha§lıyarak Kara· 
·~d, ~tız Yetmiı kilometre 

'-haıı 1~ • :mesafede Tuna 
\ ~t erı Üzerindedir. Bina· 
l' t~i~er Birliği Besarab· 
~ ~, 

11 
e~Je Dinyester neh· 

n "-),, ehrı Üzerine inmi§ ve 

Mısır'da bir temerküz 

kabinesi kuruldu 
Kahire, 28 a.a. - Y<'nl Mısır kabinesi

nin teşkil edildıı;tl blldtrllıııiştlr. Ba.şvcl.11 
HUscyin Sabri Paşa, aynı zamanda harici
ye nczaretıni de deruhte etml§Ur. .Mahir 
Paşa kabinesinden ynlnız Oı; zat, yeni ka
bineye dahildir. Bunlar da dahiliye nazırı 
Nokraşi l'B§n. nafıa DAzırı Hllscyln Sırrı 
lll'y ve mllnakalflt nazırı Galip Pa§adır. 
Yeni nu.ırlar, §unlnrclır: maliye nazırı Ab
dUlhnmlt SUleyman Bey, mim müdafa.a na
zın Kayst Pqa, adliye nazın Hilmi iııa 
Bey ve malzeme ve iaşe nazırı Salim Sami 
Beydir. Kabine, temerküz ka.bineııidlr. 

Fransa'daki 
talebemiz 

Hariciye Vekaletinden bildirilmiştir: 
Padı'teki talebenin harp aa.hası haricin

deki mmtakalara sevkcdilmiı oldukları e • 
velce ilan edilmişti. Iobu muhtelif mınta -
kalardaki talebenin iııimleri elçilik ve kon
solosluklarımız tarafından peyderpey bil -
dirilmiye ba5lanmıııtır. Bu cümleden ol -
ınak üzere Vekilete gelen ilk iki listedeki 
iıimler şurllardır: 

Halen Bordeauır ıehrinde bulunanlar: 
Enver, Necati, Nezihi Candaı, Nejat Yü
cetü~k. Lutfi Yaşdai:lı. Vecdi Türel, Ce -
mal Pehlivan1ı, Hacı Tarsan, Bülent Yer· 
men, Ali İşay, Avni İnsel, Mehmet Ali, 
Ragıp Sanca, Orhan Hamamı, Cahit Ta -
taş, Hayri Erkmcn, Ekrem Kökpınar, Aron 
Anjel, Necip Alaiyeli, Bayan Alaiyeli, Mü
zeyyen Çokdeğerli, Şemsettin Kocamemi, 
N cşet Sirmen. 

Halen Mar&ilya'da bulunanlar: Osman 
Dener, Abdxlkadir Ereme, Nazmi Gürel, 
Ahmet Çaya, Münir Belen. 

~ti'Yi;. ~anıanında cenuba 
't~ b1tıı:;1n en ileri hududu- rünmeai icabeden böyle bir hareke· 
- er il· tıyor. ' ti, Almanya'nın ve ltalya'nm mem-

111 • •rlj •• 'ftaı gı .tarafından Besa- nuniyetle kartılamıyacaklan şüphe-
~ ıo.,dll· edıldiği bu günde sizdir. Almanya ve ltalya, Romanya 
~-)etı, Ku. bir sual §Udur: üzerinde nüfuz kurmaya çalıımak~ 
)~':",f,~ 8~rliği bunu Alman- ta idiler. Ve demokrat devletlerin 
· "ırı b •lıyk mi yapıyor? garantilerinden ümidini kesen Ro
~tı. oJ, U hareket kar§111nda manya, son aylar içinde ltalya'ya 
I~ hyi chkhr? Bu suali so· ve Almanya'ya doğru temayül et-

\,ı:_ ile,, llbrlamalı-!ırlar ki mckte idi. Birkaç hafta evel, kral 
' IG bir ~abya'yı geri almak Karol Gafenko'yu hariciye nazırlı
' ı ~llı.t l e-ylctten müsaade ğından atarak Ribbentrop'un §ahıi 
~,~ir. °s:Uiunu asla kabul dostu olduğu söylenen bir zatı ha
lı._ l 1', ~Yetler, Beaarab· ·riciycye getirmiıti. Ondan sonra Ro

t'r-.': ı..,._111d~.1erinin addetmİ§- manya'da f aıiat idare kuruldu. Al-
~'cti&S> •' U~erinde başkala· manya'nın ve ltalya'nın Hhamiyle 
~-~ttıitl, nl~ınıak için bir se- bu teşkilatı yapan Romanya'nın, bu 
~ijll ~İaj11 rdı~. Sovyetler Birli- himaye için bu devletlere sığındığı 
~~ llea,' tore, sovyet asker- aşikardı. Alman nüfuzu daha ziya
)0 j llit rabya'ya girerken, de yerle§mezden evel Sovyetlerin, 
~; lrt11• ~0Praklara girmiı Romanya ile aralarındaki bu eski 

'llı~rı "e . n. zayıf vaziyette davayı tasfiye etmek istemeleri 
l' ı,l'ı ' 1Yaai yalnızlık için· mümkündür. Beaarabya meıeleai 
~ "-'•I, -larnanlarda bile, bu her hangi bir karıııklrk çıkaramaz. 

::-ı, ~rıllllıyan bir devle· Çünkü Sovyetlerin hakları herkes 
t~, ~'f ker~nde ıu ve bu tarafından teslim edilmittir. Fakat 

1 ttıı.,.,c'. ~tıni almıya lü- bu fırsattan istifade ederek Roman· 
l ber,~gı IÜphesizdir. ya'nrn diğer iki komşusu olan Ma

b11 '~lfttı kr, reçen yazda al- caristan ve Bulgaristanın da kendi-
~l,!İ ): en, fırsat çıktığı lerine ait davaları halletmeğe te
.~,~ 1t 01 l>acaklarını alman- §ebbüs etmeleri, şarki Avrupa'yı 
'~t '•iı: bcaktardır. Alman- tehlikeli bir karıtıklığa sürükliyebi
~j"•lt d~~· İtiraz edemez· lir. Bu sırada dikkat edilecek nok· 

't '1~rtkü ve gerek bu- ta budur. 
da pek tabii,gö- A. Ş. ESMER 

Suriye'de h f 
kar~ıladığını g6Btermektedlr. F..sıuıen bu, latnnızı yardı, ordularımızı dört parçaya mu asama 1
14 hu.iranrla Von Velgand'a verilen b('ya- d .... 

tt da belli oluyordu. ayır ı ve fransız topraklarının en buyük 
na an k • ·ı"' . O d --- - ısmını ıstı .. ettı. zaman an harp, al -

faf il olundu 
Kudüs; 28. a.a. - ( Rcıyter ) : 
General Mittelhauscr, Suriye'de 

muhasamatın tatil edildiğini bildir -
miştir. General fransız bayrağının 
Suriye'de dalgalanmakta devam ede
ceğini ilave etmİ§tİr. 

General GourauJ lrannz. F anna 
gitti 

Madrit; 28. a.a. - D. N. B. : 
Fransız generali Gouraud, dün Tan· 

ca'ya gelmiş ve fransız Fasına doğru 
yoluna devam etmiştir. General Gou
raud, mareşal Petain tarafından hu -
susi bir vazife ile tavzif olunmuştur. 
Sanıldığına göre, general Gouraud • 
nun seyahati, şimali Afrika'daki kıta· 
lar yüksek kumandanlığında bazı de -
ğişiklikler yapılması ile alakadar bu
lunmaktadır. 

Manda altındaki arazinin 
vaziyeti Jeği§mİyor 

Loııdr.a, 28 a.a. - Royter'in Suriye hu • 
dudundaki muhabiri bildiriyor: 

Orta şark fransız kuvetleri lcuman.d.anı 

general Mittelhauscr ve Suriye'deki fransıı 
yüksek komıseri B. Gabriel Puaux, neşret• 
tikleri bir beyanname ile, Fransa'nın imza
ladığı mütareke şartları manda altındaki 

arazi vaziyetinde bir deı:işiklik vücude ge
tirınodiginden İtalya ve Almanya'ya kartı 
muhaseınatın tatilini emrcylemişlcrdir. 
Fransız bayrağı, bu mıntakalarda dalga -
!anmakta devam edecek ve Fransa, orta 
prkta vazifesine devam eyliyeceıktir. 

Bu haber dlln Berut radyosu ile yayıl· 
mı§ ve bugUn matbuat ile neıredllmlttlr. 

Royterln öğrendiğine göre, manda al
tındaki iki devletin idaresi eaklııt gibi de
vam edecek ve fransız kuveUerl memleket 
dahilinde kalacaktır. Filletin ne münue. 
beti erde maddeten bir değlılkllk olmıya. 
cak ve sanıldığına ı:;-öre, Suriye ile ticaret 
normal surette devam edecekUr. 

Münakalôt Vekilinin 
İzmir'de tetkikleri 

İzmir, 28 a_a. - Münaka1it Vekilimiz 
Ali Çetinkaya dün Vekaletini alakadar e -
den iııleri tetkik etmiıtir. Allkadar devair 
rüesası ile görlişmüı v.e rıhtımda inşası ka
rarlaşan yeni posta ve telgraf binasının ya
pılacağı yeri tetkik etmiştir, 

Dün gece belediye reisi tarafından te -
refine veril~ ziyafette hazır bulunan Mü -
nakaHlt Vekili bu sabah 8,40 da !Alaancak 
istasyonundan hususi trenle Aleııehre müte
veccihen hareket etmi~ ve iıtasyonda vali, 
müstahkem mevki kumandanı, belediye re
isi, parti villiyet idare heyeti reisi, vali mu· 
avinl, emniyet müdürü ve diğer mülki ve 
aakert erkin tarafından uğurlanmıı, baıta 
bandosu olmak üzere atkeri bir kıta t.ara -
fından sclamlanmı§tır. 

Cümhurre~!liği ıe(iminde 

B. Ruzvelt'in rakibi belli ·oldu 

Cümhuriyetçi 
parti B. V/ilkie'yi 
namzet gösterdi 

Philadelphle, 28 a.a. - Royter: Bay 
Vllkle, relslcümhur intihabına, cUmhurl· 
yetçtl,.r namzedi olarak gö!terllmiıtlr. 

Vendell - Louls Vllkic'nln bir slyaaet 
ve parti adamı olmadığı ve bir it adamı 
olduğu telı'lrfü: ctUrflmcktedlr. Mumaileyh, 
Common· ealth .And Sorthem ismindeki 
bllytik Hldro • elektrik mllessesclcrtnln 
ve bazı endflstri kumpanyalarının reisidir. 
Vllkle, relslcümhur Ruzveltln "Nev-deal., 
siyru;etinln en büyük dUşmanlarındo.h bl· 
rldir. 

Vllkle, 189:! senesinde İndlana devletin· 
de do~uş ve 1923 senesine kadar avukat
lık etml§tlr. 

Siyaıi mü,ahitlerin kanaati 
Filadel!Jya, 28 a.a. - (Rovter): B. Vll

kle'nln cUmhurreleil!ğlne namzet olarak 
intihap edilmesini mUtaıea eden siya.el mll· 
ş!Lhıtler, cUmhurtyet partıııi kongresinin 
B. Ruıweıt'I lntihabatta en ziyade ma.ğlOp 
etmek ihtimali olan namzedi geUrmlt ol -
du&u kanaatindedirler. CUınhurlyelı;llerln 
kanaatine göre, B. Ruzvclt Uı;UncU defa o
larak cliınhur reisliğine namzetliğini vaze
decektır. Çünkü 6nllmUzdekl 1ntihabatta 
B. Vllkle'yl mağlôp etmek ihtimali olan 
başka bir demokrat namzet mevcut değil
dir. 

Mıstr'dan lstanbul'a 

gelen İtalyanlar 
lıtanbul; 28. ( Telefonla ) - İtal -

ya'daki Mısır sefareti heyetiyle Mı -
sır'ın İtalya'daki konsolosları ve kon· 
solosluk memurlarından mürekkep bir 
grup İtalya'ya gitmek üzere şehrimize 
geldi. Sefir, tedavisini ikmalden sonra 
hareket edecektir. 

Bir genç kız vefasız 

ôşıkını vurmak istedi 
İzmir, 28 a.a. - tzmlr'de Gaziler ma -

halleslnde Mervem adında 19 yqında bir 
1tenç kız, ötedcnberl sc\1şmekte olduğu 
All'nln başkaııını sevmeğe başladığını fark 
edince, sevgilisine sokakta raathyarak U
:o:<'rine tabanca ne birkaç el atea etmıour. 
Bcrt'ket versin kurşunlardan hiç biri Ali -
ye isabet etmemlotlr. Meryem yakalanmıt
tır. 

lıtanbul'a yerleıtirilecek yeni 
alarm düdükleri 

İstanbul, 28 (Teltonla) - Son tecrübe· 
lerden aonra ıehlrde dört tane elektrikli, 
36 tane de elle hareket eder canavar düdll
ğll daha konulmasına karar verildi. Gümrük ve 1 nhisarlar 

Vekilinin tetkikleri Yugoslavya' dan gelen muhacirler 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Gümrük ve •• 

İnhisarlar Vekili B. Raif Karadeniz bU • ı İstanbul; 28. ( Telefo:-ıla) - Bugun 
giin inhisarlar umum mildilrlüğünde meş • şehri~z.e Yug~slavya'da~ 50 Türk 
cul oldu. Yarın da (ilmriikle:ri .ziyaret ede- muhacırınden mürekkep bır grup gcl-
coktiı'. dl. 

manlar tarafından filen kazanılmıt bulunu
yordu. Bu esnada İtalya da harbe sirerS 
Fnınsa'ya karşı yeni bir cephe t~ etti. 
Bu cephe karşısmda Alp ordueu muk:av&
met etti. Bu esnada milltecllerin hicreti, i
şitilmemiı nisbetler.e vardı: bir buçuk mil· 
yondan fazla be1çik.alıya iltihak eden 10 
milyon fransız, gayri kabili tarif sefalet ve 
kargaşalık içinde cephenin arkalarına te
hacüm etti. 

Loire nehri geçilince ••• 
15 hazirandan itibaren dül!Nlll Loire 

nehrini geçerek Fransa'..nm mütebaki ın.. 
muu yayılnuya ba§ladı. Böyle bir fellket 
karşısında ordu mukavemetinin niha1et 
bulması lazımdı. Hukümet şu iki karardan 
birin! vermok ıııtırarmda kalmışu: ya ye. 
rinde kalmak ve yahut denizi aşmalı:. Hll
kümet müzakere etti v-e milletimizin vah • 
dctini ipka ve milleti haıma k&r1ı tem.il 
için blmıya karar verdi. Böyle bir vaziyet 
kartııında hülrlimet hasmın akh11elim n 
ieref hislerine müracaat ederk, kabul edi
lebilinecek bir mütareke elde etmeyi vui
f e addetti. 

Mütareke aktedildi, muharebe bitti. Bu 
milli matem gününde, dilı;üncelerim bütiin 
Olulere ve harbin gerek cismen ve gcrelı: 
sevgilerinde yaralanmıa olanlarına tevec • 
cüh etmektedir. Onların fedaklrlıklan, 

Fransa bayrağını yüksek ve temiz tutınuı
tur. Hatır&lan, hafızamızda ve kalpleri • 
mizde duruyor. 

Şartlar ağırdır 

Kabu1 etmek mecburiye1.inde kaldıiımız 
şartlar agırdır. Topraklarımızın büyük bir 
kısmı muvakkaten işgal altında bulunacak
tır. Şimalde, ıarpte, Cenevre ıotündcn 
Toun'a kadar o1an yerlerde alman1aÇ1tl 
camizonları bulunacaktır. Ordularımı:z 
terhis edileceklerdir. Malzememi:z ve is • 
tihkim1anmız teslim edilecektir. Don.an
mamız limanlarımızda silahlarından tecrit 
edılecektir. Akde:ıiz'deki bahri üslerimiz 
~ayri askeri h31e konulacaktır 

Hiç olmana şeref kurtulmuştur. Hiç 
klı;nse tayyare ve filomuzu kullıuımıyacak
tır. M etropolde ve mustemJeıkelerimizde 
nizamı idame için lazım olan deniz ve ka -
ra cuziltamlarını muhafaza edeceğiz. Hü
kümet serbest kalmaktadır. Fransa frarl\ız-
1ar tarafmdan idare edilecektir. 

Harbı uz.atmak lazım mı idi ? 
Mücadeleye devam etmiye hazırdınız, 

bunu biliyordum. Anavat.anda harp kaybe -
dilmi5tir. Harbi müstemlekelerde uzatmak 
lazım mı idi? Mücadele prtlannı iyi bil -
miyen bazı fransızları tatmin için franaız 
kanının dokülmesini kabul etseydim başı • 
nızda bulunmıya 15.yık olmaz:.dım. Mıistem

lelı:eleri anavatandan az düşünmedim. Mü
tareke, anavatanı müstemlekelerle birleı
tiren bağları korumakUdır. 

Sizlerden sadakat istemek Pransanm 
hakkıdır. 

Bundan böyle, gayretlerimi:zi istikbale 
tevcih etmeliyiz. Yakında yuvalarınıza iade 
edilecebiniz. Ba.zılarınızın onları yeniden 
yapması lizım gelecektir. Istırap çektiniz, 
daha da çekeceksiniz. Aranızdan bir çok • 
lan işlerini ve evlerini bu1amıyacaklardır. 

Lahey ticaret ataşesi 
İstanbul'a döndü 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Llhey'deJıi 
ticaret ataıemi:ı: Melih Üner tchrimize 
seldi. Felemenk1e im:zalanan ticaret mua. 
hedesinin tatbikmm bıal dolaynıiyle kal • 
dıiıru, ticaret heyetinin Budapeıte'de oldu.. 
tunu ve orada müzakerede bulurı.acağuu 
söyledi. 

lstanbul'da. yağmur 
yüzünden kazalar oldu 
İttanbul, 28 (Telefonla) - Dün akp.m. 

danbeııi yaian yaitnurlar tehirde bazı ka· 
zalara sebebiyet veroi. Bü;vUkada'da 60 Y* 
larmda kadar bir bah)ıvan yai:tnurun tesi
riyle yıkı1an hel&.run en.kazı altında kala • 
rak öldü. Aksaray'da tramvaylar bir sut 
kadar seferlerini tatile mecbur oldular. 
Şehremininde bazı evlerin bodrumlarına 
dolan sular itfaiyenin yardmıiyle boıaltıl
dı. Gene bu civarda bir evin çatısı )Öktü. 
Nlifu.ça zayiat yo~r. 

Ynnanislan'ın Moskova 
elçisi İstanbul'dan ge(fi 

İstanbul; 28. ( Telefonla ) - Yuna
niıtan'ın Moskova elçisi Kristi Dia
mondapulos, Moskova'ya gitmek iızere 
bugün İstanbul'a geldi. Kendisi yarın 
vapurla yola çıkacaktır. Elçi beyana -
tında, Türkiye ve Yunanistan arasın
daki dostluğun, samimiyet ve hattı 
kardeşlikten de fazla bir mahiyeti ol
duğunu, iki memleketin tek bir mem
leket telakki edilebileceğini söylemi§, 
Balkanlar vaziyeti haltkında da, Bal • 
kanlar'ın harp dışında kalacağı kana
atinde o1duğunu, Bulgaristıın'ın son 
zamanlarda yapılan tezahürlere rağ -
men bulgar hükümetinin sulh vadine 
ve sulh mesaisine itimat etmek doğru 
olacağını söylemiştir. 

lstanbul' da kömür 
tevzii işleri 

İstanbul, 28 <Telefonla) - Belediye ile 
Etlbank mümessili arasında şehir lc;lnde 
kömür tevzi Iılerlnln tanzimi lc;ln mtizake· 
reler ba§ladı. Üç yardımcı depo dahıı l!C:ı -
Jaca.k ve diğer depo sahiplerine de yaptık
ları satıı için prim verilecektir. 

Gazi köprüsü yeniden boyana~ak 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Gazi k ı rtı

ııilnlhı kabulü Jcatlsl yapılıncıya kad:ır ~c
ı;en müddet zarfında köprUnUn bo ı n 
bozulduğundan. belediye köprUnUn t ~rar 
boyanmaaını müteahhitten latcmlıtır. 

Hayatınız güç olacaktrr. Size bu kadar fe- İstanbul belediye tiyatrosunun 
nahk yapmış olan yalanlar ve aldatıcı aöz-
lcrle sizi iğfal edecek ben değilim. Toprak gelirini arttırmak için 
yalan ıöylemez. O bi:zim yardımcımız ola- 1 İstanbul, 28 (Telefonla) - Belcdiyf'! fi
rak kalmıştır ve o vatandrr. T~krar ekil • yatroııunun ırellrlnl arttırmak lc;ln tetkik· 
mek ilzcre dinlendirilmlt toprak, yeniden ler yapılıyor. Belediye bu mesele hakk:n
doiaaıık Fransa'dan bir .,..-..-. Ka&ttal da ErtutruJ .Muhsln'den bir rapor lstemi1-

-· ttr. 

• 
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Harp tabii hodise midir? 
Yurda düşman hücum ettiği va· ı kimlik ebnek Üzere - gittiğim Zil· 

kit bütün yurddaşların bir araya ge- man kabilenin §efi, bir iltifat ola
lerek müdafaa harbi yapmaları §ÜP· ı c~k'. §erefime ~ir ga~c.ı~ yapaca~ını 
hesiz tabii hadisedir ••• Fakat durup soylıyerek benı de bırlıkte gelmıye 
dururken, başka insanların Üzerin· -davet etmi§tİ. Kavgadan sonra: ne 
de yaşai:hldarı topraklara göz dike- olacağını sorunca: 
rek oraları kendiııine malctmeğe - Kuvetli olduğumuzu sana gös-
kalkı§mak insan için tabii bir hadi- tereceğim ... 
ge midir? 1 diye cevap venniıti.. Kendisinin 

Bazıları öyle olduğunu iddia e· kuvetli olduğunu gösterdikten son
derler. Onların düıünüşlcrinc. göre 1 ra ~elk.i gaz vede mağlüp edeceği 
yemek ve içmek gibi harp de ınsan j ~~bılenın malını da alacaktı. Fakat 
için tabii ve zaruri \ bir hadisedir. ıkı tara!ta da m al derneğe değeri o· 
Medeniyet insanın tabiatinde bulu· lacak hır ıey yoktu .•• 
nan harp ihtiyacını kökünden kaldı· İnsanlarda baıkalarının toprakla· 
ramaz. Delili de medeniyet ilerle- rını ellerinden almak için fütuhat 
dikçe harplerin daha şiddetli olma· harbi yapmak ar.ıtusu insanın asıl 
sı .• 

Medeniyet ilerledikçe harplerin 
daha ıiddetli olduğunda §Üphe edi
lemez. Fakat bu delil harp ihtiyacı
nın insanın tabiııtinde bulunduğunu 
değil, harbin medeniyet eseri oldu· 
ğunu ispat eder gibi görülür. 

tabiatinden değil, b ir toprağa yer· 
!eşerek toprağın değerini anladık
tan yani biraz medeni olduktan son
ra çıkmıştır, diye dÜ§Ünmek daha 
doğru olur ve ondan dolayı medeni
yet ilerledikçe harplerin §iddeti art
maktadır. 

Sovyet ziraat 
sergisi a~ıhyor .. 

Tas ajansı bu yıl açılacak ziraat sugisi 
hakkında 111 malumatı vermektedir: 

Bu yıl geçen seneye nisbetle &ergiye iş~ 
tirak edenlerin adedi hemen hemen iki mis
line çıkmış ve 400.000 i bulmuştur. 

Bunun lS.163 linü kolhoz, 14.163 ünü 
hayvan yetİ$tirme çiftlikleri, 333 ünü trak
tôr ve zirai makineler istasyonu, 957 sini 
sovkoz, 265.000 ini öncü ziraat işçileri, il
mi araştırmalar, enstitüleri v. s. teş'kil et -
mektedir. 

Mllli kolhoz üniversitesi d iye anılnn 
1939 sergisi alelade hudutları nşan bir ön
cü ziraat mektebidir. 

1940 sergisi usta ziraat işçileri tarafın -
dan elde edilen neticeleri gostermektedir. 

Geçen seneki rekorlar, bugün aleHide ra
kamlar hııline gelmiştir. Bu sene her sa
ha<la birçok terakkiler kaydc<lilmiştir, 

Sebze, pamuk, yün, keten v. s., ekim sa
hasında kolhozların elde ettikleri netice -
ler nazarı dikkati çekmektedir. 

1940 sergisine iştirake hak kaT.annbilmek 
için kolhozların göster.ikleri gayret neti
cesi olarak, (bütün memleket kazalarının 
415 i sergiye iştirak etmek arzusunu izhar 
ettiler) buı;dayın topyekun mahsul miktarı 
1939 da 1938 e nisbetle % 11, yiınunki '~ 
15, şeker pancarınınki % 26 ve patatesin 

Vakıa medeniyetin gayesi insan
larm rahatı olduğuna göre, medeni
yetle harp kelimelerini yaklaştır
mak biraz garip görünürse de ikisi· 
nin de birlikte ilerlemesi aralarında 
bir münasebet bulunduğu fikrini ve
rirler. 

Vakıa medeniyet dediğimiz hal % 60 arttı 

Bu münasebetin gerçek olup ol -
madığını anlamak ıçın insanların 
medeniyetten Önceki hallerini araı· 
tırmak en İyi yol olsa gerektir. Bu 
zamanda medeni dediğimiz insanla
nn medeniyetten Önceki cedlcrinin 
de timdikiler gibi biı-ibirlerinin top· 
raklanna göz dikerek cenk edip et
mediklerini bilmek tabii imkansız -
dır. Fakat bu zamanda meden iyet · 
siz dediğimiz insanların.haline bak
mak pek kolaydır. 

Halbuki, Avu&tralya'da, Ameri· 
ka'da, Afrika'da medeniyetsiz, vah· 
ti denilen insan kütlelerinin hiç bi
rinde, baıka bir kütlenin toprağını 
zorla almak hmıiyle harbctmek i. -
deli yoktur. Hatta biribirlerine ya
kın kabilelerden bazılarının tefleri 
biribirlerine misafir giderler ve ara
larında kavga çıkarmadan kendi 
yerlerine dönerler. 

Bazılannın §elleri araaında kav· 
ga çıkar, fakat biribirinin toprağına 
göz dikmekten defil, hangi kab ile
nin tefi makamına daha layık oldu
ğunu göstermek arzusundan. O za -
man kabile kabile ile değil, yalnız 
iki tef biribiriyle döğütürler. En İp
tidai olanlann<la kabile muharebesi 
görülmemittir. · 

Medeniyetsiz insanlar arasında 
en vah§ileri olan yamyamlar bile 
kabile harbi yapmazlar. Bir insanı 
k urban ederek etini yemek istedik· 
}eri vakit kabileleri kalabalık o lun
ca aynı kabileden birini gizlice ge· 
tirirler, kabile kalabalık olmayınca 
baıka bir kabileden gene gizlice a· 
lırlar. 

Medeniyetsizliğin daha az d ere
cesinde saydığımız bedeviler arasın· 
da toprak almak hevesi hiç bir va· 
kit görülmez: aralarında çıkan ka· 
bile kavgalan hep biribirine Üstün 
olmak arzusundandır ... Bedevi k a • 
bilelerdan birinin arasına • tabii h e· 

2 

de gene tabiat İçindedir, f a k at tabi. Bu c;alışmıılar nrıuıında milhim rekorlar 
vardır. Mescit\ hektar başına 86 kental 

atin doğrudan dogruya yarattığı bir buğday, hektar ba.r; ı na 150 kPntal pamuk, 
h d. hektar başına 101 kental mısır, hektar baa ıse değil, insanların meydana şınıı 15rı7 kc-ntnl !i<'kcr pnn~arı, hektar lııışı-
getirdikleri b ir hal. Füt ühat harbi na 12li k<'ntnl pntatea ile dUnya rekoru 

kırılmıştır. 
de medeniyet dediğimiz bu halin ' Kolhoz JAborntuvarları ve tecrfibe IR -
neticesidir. 1 truıyonlnrı tnrafmdnn elde edilen neticeler 

1 hnr anne serıtlde drıha geniş ölçüde göııte-
Bo"yle du·· ,.u··nu-nce d e ı·nsanın rilecektlr. 

" me · Geçen aenc olduğu gibi bu ııene de, a-
deniyeti bırakarak vah§et haline kademi Azalrı, ilmi aurette çalışan ioc;lkr 
döneceği gelir.. G. A. ve :r.lraııt atııleonovlstleri tarafından ser

,ırl d" konferanslar verilecektir. 

KÜÇÜK Dl~ HABERLER İ l 
...................................................... ı 
.................................................... 1 
x Kauna.ıı - Meclis bir kararname ile 

feshedllmltıtir. 

X Roma - D . N. B . kahve satışı, 1 tem
muzdan ltlbaretı yeniden kaldırılmıetır. 
Pasta ve dondurma ııatıeı ise yalnız cu
martesi, pazar ve pazartesi ~!erine in
hisar etllrllmlııtlr. 

X L!zbon - Duc de VJndsor maiyeti cr
kllnı , bir denlz tayyaresi ile Llzbon'a ıtel -
mfştlr. 

X Stokholm, - 2.200 tonluk "Tllla 
Gorthon.. vapuru, Faroe adalan attklann
da tcırplllc-nmlııtir. MUrettebatının Akıbeti 
mechuldUr. 

>: Kopenhag, - "Alfa" adındaki DR.ni -
ıııarka vapuru, Hollanda sahillerinde i:ıtial 

neticet1inde batmış ve iki kiıi ölmüııtUr. İı· 
tialin sebebi meçhuldür. 

x Tokyo - (Royter) Japonya hariciye 
nezaretinin aöz sbylomiye aallhlyettar bir 
memuru, japon misyonu ıefi B. Sato'nun, 
İtalya'dan avdetinde Berlin'de B. Hitler ve 
von Ribbentrop ile milli.katta bulunduiUnu 
teyit etmiıtir. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
İki film b irden 

14,30 . 17,30 ve 21 d e 

KIZLAR MEKTEBi 
Sim o n e Sim on 

16 ve 19 da 

Gangsterler karşı karşıya 
Ayrıca MlKl ve PARAMONT 

' Dünya hav adisleri --~ 

25 tane hususi konferans teşkil etmek 
t.rımvvur edlliyor. Bu konferanalar vasıta. 
slyl" muhteııt cUmhurlyetl,.rln ve bölgele
rin Ustat ziraatçileri blnblrlerine tecrUbe
lerinl arzedeeeklerdir. 

Kanada'da tayyare 

imalall artıyor 
Londra, 28 a.a. - Kanada'da harp tay

yaresi imalatı o kadar ehemiyetli bir şe
kil almıştır ki bu sene 1028 tayyare ve 
1941 de de 1583 tayyare teslim edılecek

tir. 
Geçen ayın başında Kanada hava kuvet

leri karlrosu 1938 subay ve 10926 tRyyare
ciden mürekkep bulunuyordu. Ordu ile teş
rikimesai eden mekteplerde mütemadiyen 
tedris ve talim yapılmaktadır. 

Amerika'nın vereceği motörler 
Vaşington, 28 a.a. - Matbuat mümessil

lerini kabul oden maliye nazırı, Morgen • 
thau bütün tayyare motörü fabrikalarına 

bildirilen ve Ameııika hesabına Rolls - Roy
ee motörleri imal edilen bütün fazrikaların 
aynı motörleri İngiltere i~in de imal et -
meleı:ıi lizım ıeldiğine, !iksi takdirde ame
rikan hükümetinin bütUn •ipe.rişlerinin İı>

tal edilecetine dair verilen emri teyit et
miştir. 

Japonya'da bütün 

partiler feshedi 1 ecek 
Tokyo, 28 a.a. - (StefRnl): Japon mat· 

buatının bildirdiğine göre Japonyada bU
tun partilerin feshine doğru bir hareket 
başlamıştır. Kokumln gazetesi temmuzun 
ba.şlRngıcındıı. bu hususta ilk nctlcclerln 
belli olacağını yaunaktndır. 

On beş dakika sonra içeriden direktörün ıesı i

şitildi: 

- Gizella, Gizella 1 Diye bağırıyordu. 

Genç kız, mantosunu, şapk;ısını giymiş, çıkma;: 

hazırlanıyordu. Direktörün sesini duyunca heyecan 

la koştu: • • 
Buyurunuz mösyö Ravberg. Bir emriniz m, 

var? 
Şiir dediğin şeyler bunlar mı? 

- Evet efendim. 

(_e i_B L_i v_o_G R_A_F Y_A_) 

Türkiyede merinosculuk ( 1} 
Cümhuriyetin memleket davası olarak e

le aldrğı mtihim işlerimizden birisi de 
hayvnnlarımı:r.ın ıslahı ve çoğaltılması sa • 
hasında son 15 yıl içinde alınan tedbirler
dir. 

Cümhuriyettcn evelki lıükümetlerin bir 
menılcket meselesi olarak ele almaktan 
mussıren geri durdukları bu işlere, cüm
huriyette büyük bir ciddiyetle el konul • 
muş ve bu alanda hakikaten, geçen zamıı.n
lıı ve mevcut imkanlnrla ölçüldüğü takdir
de, çok büyük işler yapılmıştır. Zirant Ve
kaletinin memleketin dort köşesinde mü -
tevazı, fak:tt muasır ilim ve metodla çalı -
$!1J! hamlan, depôları, yetiştirme müesse
seleri bun.dan eve! bu memleketin nesiller
ce h:tsretini çektiği modern ve değerli e -
seri erdir. Ve bıı müesseseler ve teşk i loi.t her 
giin dana fazla ve dnha sür:ıtle ilerlemek -
te ve gelişmektedir. Memleket yetiştirici
liğinin bu meya™-Jn <liıier mühim bir da -
vası da, muasır dokumacılık ve endüstri -
ıniz için lüzumlu olan Merinos karakterli 
yapnı:ıyı yurtta yetiştirmek ve bu hususta 
dışarıya muhtaç olmnmııktır. 

Memleketin yerli koyunları, modem do
kumacılık sanayiinin kısmen muhtaç oldu
gu bu evsafta yapağıyı istihsal eJebilecek 
seviyede deı;ilclir. Ve bunların sclektion 
yoluyla ısl;ıhr da bu gayeyi temine imkan 
vermez. Du itibarin memlekete yeni bir 
ırk getirmek ve yerli koyunlarımızı, mü • 
ıait mınt:ıkalarda im yeni ırkla tesalup et
tirmek llizımdır. İ şte 1928 senesinden ba5. 
lıyarak ve bilhassa 1934 sencsınden itiba -
ren Almanyn'dan getirilen et merinoslariy
le garp vilayetlerimizde vüsati artan mil· 

mm merino:.laştırma ç.alışmaları bu mak -
sadı takip ve tahakkuk ettirmiye çalıı -
maktadır. 

Merinosçuluk Türkiye'de bu ııuretle ak
tuel bir mesele teşkil etmekte ve 7.irant 
Vekaleti tarafından üzerinde ehemiyetle 
durulmaktadır. 

Bu günlerde eski Ziraat müsteşarı pro
fesör İhsan Abidin ve Doçent Sallhattin 
Batu tarafmdıın yıı.zılıp Ziraat Vekaleti ta
rafından neşredilen bir etüd bu itibarla, bi
zi çok tenvir etmektedir. 
İhsan Abidin Akıncı, yetiştiricilik '<nha

ııında yazdığı eserler ve yıllarca hocalık 

ettiği bu sahada ayrıca Vekalet te~kilatın
daki ehemiyetli işleriyle tanınmış değerli 
bir hc:Jtııdır. Onun için biz talebeleri bu 
mühim memleket d,avasını mevzu olarak a
lan bu eserini' büyük bir sevinçle karşıla
dık. 

Doktor Saliihattin Batu da bugün bu sa
hada yetişmiş en salahiyetli ilim adamla
rımızdan biridir. 

Eser, hncnıinin küçükliiğüne ra~men, me· 
rinosculııi:"U~ Türkiye'doki eski ve yeni ta
rihinden bnşlıyarak bu ırkın ırle.mlokette 
birleşmesi ve inkişafı için alınacak tedbir
leri birer birer gözden geçirmektedir. Bu
mda merino41 ırkının ucnumt vasıflan Tür
kiye'ı.le mcri.nosculuğun ehemiyeti ve takip 
edilen gnye, yetiştirme usulleri, bu koyu
nun bakım ve beslenmesi, teşvik vasıtaları, 
hastalıklardan korunma çareleri üzerinde 
durulmuştur. Ve bilhassa orijinal olan kı

sım, Tül'kiyc'de merinoscııluğun tarihini 
tenvir eden kısımdır ki ııimdiye kadar mü
tohassıslarca d.ı malCim olmıyan bu dava 
için çok mühim olan yeni hakikatler orta
ya atmakta.dır. Eserden 1841 tarihinden iti
baren, Abdülmecit zamıtnında, Türkiye'<le 
oldukça vnsi mikyasta bir merinoslaştırma 
teşebbUsüne girişildiğini, bu ırkın mem -
lekette tııtabilmosi için o zamanki idarele
rin muhtelif tedbirler aldıklarını, hatta bu 
yeni ırkı vergiden muaf tutuklarını ve bir 
ara şimdiki Knracabey harası olan Mihaliç 
çiftliğinde 90 bin kadar mer.inos bulınWıı
funu öğrcniyoru7~ Fakat bu mesai, Abdül
mecit tarafından, o zamlnki yerli doku -

Amerika 
durmadan 
silahlaniyor 

, 

( ____ , 
T tl R K t f~ 

--( Rodyo DlfUzyon P~;,a" 
TÜRKİYE Radyosu - M~~·-. 
----( Dalga UzıınlııCU!<., 
1648 m. 182 Kcs./120 !(il' 
81.7 m. 94G5 Kes./ 20 !(fo' 
19.7' ın. 15195 Kes./ 20 

Vaşington, 28 a.a. - Assocıatcd Press 
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ajansı bildiriyor: Umumiyetle iyi malumat 13•35 
nlan mıılıafil, reis Ruzvelt ile milli muda- 13.50 
faa.istişari komitesinin askeri tayyare. tank 

CUMA}{'rES1: 29·61 

Program, ve memleket 
Ajans haberleri. Fıı!U1'' 
Muzık. Çalanlar: l{ 
Cevdet Çagla, Fabr• 

ve sair esliha imali, ve mühirvmat fabrika-
ları inşasını derpiş etmekte olan bir kaç 
milyar dolar tahsisatlık yeni bir teslıhat 
planını tasdik ett iklerini bildirmektedir. 

Kongrenin bu son celsesi, şimdıye kadnr 
milli ·miid3fa;ı için beş milyar dolarlrk bir 
tahsisat vermiştir. 

Yeniden verilen bir bııçuk milyıırlık ta'h
sisatb 22 tane yeni geminin inşasına baş -
la.nacak ve <liı;er 100 geminin de inşası tes. 
ri olunacaktır. 

Brooklyn tersanesinde, Lova adında 
40.000 tonluk bir zırhlının ınııasına başlan
mıştır. Bir taraftan da harp inşaatı içın lü
zumlu iptidai maddeler satın alınacaktır. 

Fransa' da ki ecnebi 
diplomatların 

vaziyeti ne olacak ! 
Binrntz. 28 a.a. - Havas bilrllri,)mr: 
Hıllen Biıurtt.z 'de bulunan ve franııız, 

Belçika hUkümetleri nezdinde memleket -
!erini temsil eden rliplonı·ıt lnr nkd••ltikl!'!
ri mUhlm bir lı;timn dıı., frıınsız hOltllmctl -
nin nwrk!'!zl lmkkııı<ln bir knrnr alııııncıya 
kndar Binn·itz'de kalıııngn knrnr \•e ı mlş • 
lı• r ve frnncıız maknnıhrlylc lrl!bnt1 muha
faza için bir komisyon tnyln <'tmlşlcrdlr. 
Cuatı•nmln ııefıri, B . lJınz, Afgan sefiri ve 
Belçika hllkUıneti ncır.ı.lindcki Brı•zllyn Si'!· 
firi B. Pitincntcl Brnnrllo'd;ı.n teş,.kklil e -
df'n bu komisyona Fr:uısa'drı.ki Pcrnıı sc
fıri B. Frunclseo Gnrcln C'ald.,ron riyaset 
etnıcktc-ılir. ı.ı ckııllm sefareti kfltlplerlndcn 
il. B<'rnacd Ilroycs komisyonun kt'ltlbi u -
munılll.ı\irıi ifa P•kcektır. 

Komisyon Bayonn.,•a gelnılııtir. Ba· 
yonnc vali nıuıwinl nıarrltz'de bulunan 
diplomatik korun vaıdfcslnl tfa ederkt'n, 
geniş bir imtlya:r.dnn lstlfııdc edeceğine da
ir teminat· vermiştir 

Se firlerin temasları 

BnrdPaıı;ıı;, 21\ a.a. - Hariciye nazırı B. 
BE-audouln Am~rlka sc!lrl B . Blddle'i İs
panya 11efirl R. T..eg11erica ve büyük elçi 
B. Lcon Noel'! knbul etmlııtır. 

Amerika'daki Fransız 

vapurları tevkif edilecek 
VaŞln!ıtôil, '2ş n.il. :P, R ...... ı.~n .. ~...-

rikanın ve yabancı vapurların himayesi İ· 

çin bu vapurlara hazine nezareti tarafın • 
dan el konmasına sclahiyot veren bir emir
name münasebetiyle beynll!ltta bulunan sa
llilı iycttar blT zut bu emrin Amerika sula
rında bulunan fransıı: gemilcriııin .,uıuhte • 
mel tevkifine mukaddime oldugunu bildir
miştir. Keza emir Almanya'nın hakimiyeti 
altına giren diğer memleketlere ait gemi
lere de tatbik edilecektir. 

ğa tahvil edilmiştir. 
Salahiyetli kalemlerin mühim bir mem

leket meselesi üzerinde hazırladıkları bu 
eseri, alakadarlara tavsiye ederiz. Bir çok 
resim ve h.,ritaları ihtiva odcn eser, Zira -
at v~kaleti neşriyat muuürlüğünden teda
rik edileb~lir. - Dr. Kerim Ômcr Çağlar 

}'ersan. et 
I - Okuy.an : Mclh3r ~ 
ı - Ali bey ·uşşak şı 
giinahım). ı: ts 
2 - Şevki bey - uşsa 
ri zıil!ünüm) . ıııı 
3 Rakım Elkutlu - ~ 
kı: (Demedim hıç on;ııJ'i 
• - Osman Nıh-ıt • 51 
ıkı: (Kaç yıl yurcgıçına.11 
5 - Halk turksu: ( 
medim), ra 
ll - Okuyan: Mus~ c 
1 - Udi Cemil • 1 

(Layik mı sa.na): J;ıı 
2 - M. Sabahattın "ıdJ 
(Bahar geldi ciın açı tı'~ 
3 - •.•• - h icazkar 
güzel bir nevcivan)• 1ıı 
4 Zekai dede -. ııı 
ıenıai: (Bülbül gıbı ~ 
5 - Hicazkar saz s 

14.30 Müzik: Riyaseticunıl:ı 
(şef: İhsan Kunçer)· 
1 - Stuley: marş. 
2 - Chopin: vals. 0 3 - Suppc: Eı;kı1a 
tür). 
• - Biz.et: Kanneı:ı 
miintehap parçalar. {Pi 
5 - Barat: Tunus'da ı 

15.15/ 15.30 Mıizik (dans ınuı: 
18.00 Program, ve mc."111.eke pı 
18.05 Muzik: hafif muzık ( 
l 8.30 .M uzik: radyo caz o 

İbrahim Ögzür). 
19.00 Konuşma. 
1915 Mtizik: saz eserleri. 

kı Derman, Şerif !çbı 
Hamdi Tokay. 

19.30 M uzik: h:ı.lk turkülefl· 
Vl· Sarı Recep. 

19.45 Memleket saat ayarı~ 
leıı: 

20.00 i\Lızi k: fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma (gıltıun ınet 
20.50 M uzik. Çalanlar: faf 

Cevdet Çaı;la, Refılt 
Kopu:ı:. ~ 
1 - Okuyan: Mahnl11J:ı1 
ı - Sel. Pınar • 
(Sormadın halimi biç~ 
2 - .••• - hıizzam tU 
cai nevrcs fı.dan). 

11 • 1 
3 - •••• - Huseynı ) 
yazılmış bu kara yaı• 
11 - Okuyan: 'Radı~ 
1 - , ••• • UŞ$llk pr 
gözleri). ~ 
2 - Şevki bey - uşşS 
çan hicri yar olalı d 
3 - S. Kaynak - ıı 
(Kirpiklerini.ı golgtS 
4 - O.>. Nıhat • r.<ıf 
(-korfeı ,lekı dalgın su. 

21.20 Serbest saat, t 
ıt .30 Konuş:nJ (rndyo gaı'rs 
Zl.45 Müzik: küçuk orkest 

tşkın)Suppe: MnçP .,~ 
2-=~j;~eph Gung'l: 
(vals). A 
3 - Humphries: M ~ 
4 - Ganglbcrger : 
(revü • entcrmczzo).~ 
5 - TschaikowskY \,r-
6 - Morcna: potP 1 
7 - Rcbikoff: Sozsll ~ 
8 - Heınz Munkel: 
rası. , J~ 
9 - Czernik: Rı:.ks ev 

22.30 ~enıleket saat lıll1'1' 
Jeıi; ziraat, eshaın • ( 
biyo • nul:ut boı s•~rs 

22.so M uzik: kiıçtik orkcS 
devamı. 

22.50 Konuşma (ecnebi d) 
kısa-dalgıı postasıf~'ı 

23.00 Müzik: cazband (P ·dl 
kadar yalııız uzun ·ııı 

2325/.23.30 Yarınki progr• -İsviçre' de bayılt 
[Jl lbsan Abidin Aktncı ve Salahaddin macılık endüstrisinin ecnebi rekabetine B r· k .• d M ı k z · at _ • . . • atu: ur ıyc e erınosçu u - ıra 

maglüp olması sebebıyle, sona erdırılmış Jlckalcti neşriyatı sayı 478 - Ankara 

Bern, 28 a.a. - (Stctflll1 
temmuz ayının blnnel ~ 
İsvlçre'de taze eknıek s:ı ,_t 
bir gilnlllk bnyat eknıclt ve yeti~tirilen merinoslnr, tekrar kıvırcı - • 1940 Ulu:; Buımevi. 

• dt 
pastahanelerde geçirirdi. Geceleri de evırı el 
lizce ve fransızcadan klasik romanların ter 

le uğraşırdı. ,.ıı 

Gizella, mösyö Rudolf Ravberg tarafınd , 
ğini söyliycrek kağıtları uzattığı zaman, seru' 
ıı, açık yeşil gözlerinde müstehzi bir tebeS

5 

!adı. Kısaca: 

- Pek ala, bırakın okurum, dedi. 
- Mümkünse, hemen şimdi okumanıtı 

Yaz;an: MihaLy FôLDl Türkçeye çeviren : F. Zahir TOROMKUNEY - Bunlar şiir değil, bir deli saçması, bir abdal 

lık nümunesi. 
- 43 -

cektim, mösyö Müller. 
- O kadar acele mi? 

- Evet efendim. ötre~ 
- Aman, mösyö Ravberg, pek ağır bir hüküm 

veriyorsunuz. 
- Hakikati söylüyorum. Beş para etmez. Böyle 

ıeyleri neşredip gülünç mevkie giremem. Bir kelir.ıe 

bile anlamadım. 
- İmkanı yok mösyö Ravberg, bunlar şimdiye 

kadar okuduğum şiirlerin en güzelidir. 
Müller'e götür. 

- Müller anlamaz. 
- Ben de anlamadım. Bunları yanlız sen anlı· 

yorsun. Kim yazdı? 

- Kocam... Daha doğrusu nipnlım. 
• - Senin nişanlın var mı? Ne zamandanberi? Ni-

çin bana söylemedin? Düğününüz ne vakit olacak? 

- Yakında. 

- Yakında mı? 

Rudolf Ravberg, kağıtları karıştırdı. Gözlüğünü 

buldu. Burnunun üstüne oturttu. Dikkatle, genç kı
zın yüzüne baktı. Homurdanır gibi söylendi: 

- Yakında. Bu da ne demek? Bu hafta mı, bir 
ay sonra mı ? 

Bir saniye sustu. Sonra ciddi bir sesle devam et
ti: 

- Ben iş başında ciddiyet isterim .• Bir kaç gün· 

denberi elini şakağına dayayıp daldığını ıörüyo

rum ... Burası, hayallare dalınacak bir yer değildir. 

Evlen ve yahut evlenme, bu beni alikadu etme%. 

• 

Yalnız vazifeni ihmal etme. Vazife her şeyden üs
tündiir. Anladın mı? 

Ben, vazifemi ihmal etmiyorum, mösy9 Rav-

berg. 
Başlangıçta çok iyi çalışıyordun. Bunu kabul 

e:liyorum. Fakat, bir kaç gündür, işine karşı eski 

alakayı göstermiyorsun. Senin buradaki vazifen hu
susi katipliktir. Verilen emir leri dikkatle yapmak· 
tır. Şiirlerle meşgul olmak değildir. Şair 1... Elimin 

altında yüzlerce şair var. Bana lazım olan şair değil, 
okuyucudur. Şair, şiir. Bunlar saçma şeykr. Senin 
nişanlın şair mi? Pek ala, ne kazanıyor? Ne ile ge

çiniyor? Yazdığı şu yazılara bak: 
- "Mavi veda alevleri" 
Bu ne demek? Veda alevleri nedir? Bir adam 

veda ederken alev mi yakıyor? Hem niçin mavi a· 
lev? Benim bildiğim ve herkesin bildiği alev kırmı
zıdır. Ben, seni akıllı bir kız zannederdim. Evet, 

• öyle zannederdim. 
Gizella, bu sözleri kalbi burkularak dinledi. Çe

kine, çekine mırıldandı: 
- Sizin beğeneceğinizi ummuştum, mösyö Rav· 

bcrg. Ne olur bunları neşrediverin? Bir daha getir· 
mcm. Zavallı, çok çalışkan ve kabiliyetli bir çocuk
tur. İlk adımda hayal sukutuna uğramasın. 

- Kabiliyetli olabilir. Fakat, ıiirden hiç anla· 
madığı da muhakkaktır. Bir kere de M illler'e götür. 

O, belki daha iyi takdir eder. Şu heaap cetvellerini 

de Rosenberg'e götür ve kendisine rakamları daha 
dikkatli yazmasını söyle. Bir rakamın güzel olma
sı lazımdır. Gözünü açsın, yoksa elinden muhasebe 
defterini alırım. Bir de çocuğum olacak, diye aylı· 
ğına zam yapılmasını istiyor. Onun çocuğu olacak, 
ben aylığını arttıracağım. Bu da hoş Oir fikir. Ev· 
lenirken bana danıştı mı? Çocuk yapacağı zaman 
benden sordu mu? O halde, şimdi ne yüzle aylığı
nın yükseltilmesini istiyor? Çocuğu oldukça ben 
aylığını arttıracağım, o da daha kötü rakamlar yaza. 
cak ... Bu da güzel. 

Na~ılor MüJler, neşriyat servisi şefi idi. Matba
anın bastığı bütün gazete ve kitaplar onun servisin· 
den geçerdi. Vilmoş'un, şiirleri hakkında o da pek 
ümit verici şeyler ıöylemedi. Zaten GizelJa, mösyö 
Müller'den fazla bir şey beklemiyordu. Daha ilk 
günden itibaren aralarında bir soğukluk baş göster
mişti. Mililer, müesseseye intisap eden her yeni me· 
muru biiyük bir hoşnudsuzlukla karşılardı. Hele, bu 
yeni memur, direktörünün yakininde çalı şan bir 
kimse olursa, Miiller'in antipatisi nefret derecesini 

bulurdu. Kadınların iş hayatına atılmalarına gelin
ce, bunu bir türlü havsalasına sı ğdıramıyordu . Ka· 
dınların, erkekler arasında ne i~leri vardı? Bir ka
dın, onun fikrince, hiç bir zaman bir erkek gibi ça· 
lıtamazdı. Kırk yaılarında, uzun boylu, zayıf, sol

gun benizli, bekir bir adamdı. BUtiln gün durmadan 

~lı§ır. akJ&m i9inden çıktıktan ıonra bir ilci aaatini 

- Bu telaşınız kimin hesabınadır? 

miyim? • t'' 
Öfke ve nefretten Gize!Ja'nın dişterı t 1;11 

Bu dakikada, bu adamı öldiirmek için ı:niittııc' 
zu dyudu ! Gözleri karardı. Kendinde bU ıcoldıl 
yı içindekilerle birlikte yakacak kudret b~e~;
kaç sokak ötede genç bir adam, kafasınırı ıcoıı" 
büyük eserler yaratıyor, burada, rahat 1"• 
gömülmüş bir kaç kişi bu gencin kudret "~ııJ ~ 
tiyle alay ediyordu. İnsanlar ne kadar ıco tf) 
ne kıskanç m;ıhliıklardı ! İnsani hislerde~ ,.~ 
oldukları gibi, akıl ve zekaları da yolcttlt<l'~t 
yatta bir gün, bu Müller'i buradan uta 

fırsat ve kuveti bulsaydı ... 
Kendi hesabıma, mösyö Mililer. 

Yoksa siz mi yazdınız bunları? ··:el -:' 
M aalesef hayır. ~ende bu kadar gtı 

yazabilecek kabiliyet olsaydı... tlğ1J~1 

Mililer, arkaya doğru yaslanarak, k01~ııı f 

ce gömüldü. Yüzündeki miistehzi te~e55ıa'fı 1 

Gözlerinin soğuk ve dik bakışları, Gı.~e\dıa· 
ti. İçinden geber! diye söylendi. oı.ırı; ıe~ 
insanların saadetinden başka bir şey .

11 i111 

Elinden geldiği kadar etrafındakileriıll~ ıı-J d..ı 
• v·tUlilı;- rr 

çalışıyordu. Bu adama da hiç bir ,..o ·bi ~ 

mamıştı. O halde, niçin bir düşman ~· e etl:;ı 
dikiliyor, . hayatını .zeh ir etmek, saade~;o.ı:ııl 
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Sovyet kıtaları 
Besarabya'ya girdiler 
(Başı 1 inci sayfada) 1 yoktur. Besarabya ve §imali Bukovina. ile 
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Resmi harp le 1 "-' • 

Bir Alman nakliye gemisi torpiUendi 
ransa 'da garip bazı 
Vaziyetler görülüyor 

~Ulup ceği sözleri söylemek buna dela
let etmez mi? Baudoin'ın bu be
yanatı, bu milletler araamda do
ğabilecek sempatiye i§aret ettik
ten aonra, ayrıca, lngiltere'ye de· 
ğilae bile, İngiliz hükümetine 
kartı hafif kinaye ve ithamlarla 
doludur. Baudoin, dünkü düıman· 
lan için bu sözleri aarfettiken 
sonra, dünkü dostları hakkında da 
§unları söylüyor: "Çörçil'ir aldı· 
ğı tavır Fransa'da kederli bir 
hayret uyandırmıttır!., Ve ııın 
daha garibi §Udur ki, Baudoin 
bundan sonra Fransa'daki İngiliz 
sefirinin lngiltere'ye gittiğini, ve 
bunu sefaret erkanınm takip et
tiğini bildirmil}tir: Bunun Üzerine· 
dir ki, Londra'daki fransız elçisi 
Corbin istifa etmiıtir. Ve ~imdi 
Londra'da bir maslahatgüzar ka
lacaktır. 

ğu bildirilmiş, sovyet hilkümetl bu muza. biltlliı demlryolu münak!Atı, muhacirlerin 
kereler için mahal ve tarih tayinine dAvet \nakline tahals edilmlı bulunmaktadır. 
edilmiştir. Romanya hükümeti kendi dele- Romen ordum çeküiyor 
gelerini tayin edecektir. MezkQr lıükümet .. 
mezkQr meselelerin halli ile iki memleket Bükreş, 28 a.a. Royter: Sovyet laulan, 1 """""" iYi bl• nnı..ma ve dosUuk hOdl• buııün ötledm '°"'' B<Urnbya ve ,;m.ıt 
olacağını ümit ctmc.ktedır. . Bukovina'ya üç noktadan ıirmiıılerdir. 

Londra, 28 a.a. - Amirallık dairesl teb
liğ ediyor: 

Tetrach ismindeki denizaltı gemimiz 
Norvec;in cenup sahilleri ac;ıklannda kıta.
atla dolu 800() tonluk bir dil§man nakliye 
gemlainl torpiUemlııUr. Gemiye iki torpil 

isabet etmıııur. MezkQr geminin refaka
tinde bulunan 4 motorbot dent:r~'\ltına bom-
balarlyle hücum etmişlerse de b!r netice 
elde edememl§lerdlr. Denizaltı gemisi n:ıU· 
dahale eden düşman tayyarelerlnden kıı.ç
rnağa muvafak olmuııtur. 

l'a.rıga.'d • 
'- il vazıyet, çok dik-
ıtaf 

!Jı.. ş· ı çekecek bir hal al-
:ı11 ttırtıdi fransız milleti iki 
l, ~~fında· toplanmaktadır: 
8otd Utıı.rekeyi yapan ve tim-
11a. 11~X'dan Clermont - Fer
t;il) ~ lctnıck Üzere bulunan 

~ ctain h""k·· t' 'lo u ume ı. 
"' ~l'a ~dra'ya çekilip, Büyük 

r ha.tb e beraber sonuna ka
r~ I a.t ~ devam kararını veren 

~il•, 1 e Caulle'ün komitesi 1 
",,ettk'"J • e tak• u ' aşağı yukarı birbi-

~a.) 1ti bir hal almııtır. Çünkü 
~ta. e Caulle, Petain hükü

'1 ~ıtnıunaktadır. Petain de 
e Caulle'ü ,azletmittir. 

ııeınıekelcrde 
'-lrıız d .. 
b un ielen haberler, 

~ı. Ugiinlerde Petain hükü-
~ ... nı·· 
'ı )'a. U&ternlekeler araaında 
~ldıığ "at rabıta tesia edilmek

S\ı U~ı.ı göstermektedir. Me-
:tltlha. tıye'dcki batkumandan 

. ~~er cvclce, Suriye ali 
~~-it ua.ux ile birlikte harbe 
~~ llrar verdiği halde, dün, 
İr, \' a.tı tcrkettiğini ilan et

• Sut~lnız Suriye ba~uman
lltı~ h 1Ye'dc bundan sonra da 
~l 'Yrağının dalgalanaca-
t~ i:~ektedir. Bu söz hadi-

ır. 11ııfı bakımından mü-
:-.r~ke Dernek, Mittelhauser 
'.Sur· §artlarını kabul elmiı
t-ı~ /Ye'yi hiç bir zaman ter· 

'1ı_ltıd11:~tennemiıtir. ikinci ha· 
.. ~ ..\( ·. General Weygand, 
~ t-{C) l'ika.11 umumi valisi Ge
.t~ fıe~~eı'e bir telgraf gönde-

~ltı._ ~ırı hükümetine sa.daka· 
"'Qııar 
ttı ır ır. Nogueı, Weygand'· 
ı!tafrıu maiyetindeki ku

o de. ta tebliğ etmittir. De
t~tk ttlütareke ıartlarmı ka

ledir. 

İngilfere'ye karşı 

G erek Baudoin'm beya~atı ge
rek Fransa'da Bordeaux 

hükümetinin aldığı tavır, tim· 
di, mütareke yapan hükümetle, 
İngiltere arasında büyük bir ih
tilafın mevcut olduğunu göster· 
mcktedir. Hatta o derecede ki, 
Petain artık eski müttefikinden 
tamamiyle yüz çevirip, ümidi es· 
ki dü§manlannn, yani Almanya, 
İtalya ve hatta lspanya'ya bağla· 
mı§ gibidir. Birçok fransızlar da 
bu fikirde görülmektedir. Nite
kim mütareke münasebetiyle 
Bordeaux'da yapılan merasimde 
mecliı reisi Herriot, ayan reisi 
Jeanncney, Chautcmps, hatta 
Reynaud ve daha birçok tanınmıl} 
kimseler bulunmutlardır. Petain 
hükümeti bu tebliği beyhude ye· 
re vermemi§ gibidir! 

De Gaulle • 
D iğer taraftan, dün ak~am 

Londra radyosu başka bir 
haber ne~retmi§tir. Bundan &on
ra Büyük Britanya hükümeti, hür 
fransızların mümeaaili olarak yal
nız General De Gaulle'ü tanı
maktadır. General De Gaulle bu. 
na istinaden, bütün hür fransız-

lara, bir hitapta bulunmuı, tay
yarecileri, bahriyelileri, askerle
ri, mühendisleri velhasıl bütün 
harp edebilecek kabiliyetteki 
fransızları kendisiyle işbirliği yap
mağa davet etmiştir. General ay
rıca, kendisinin harp malzemesi 

aipariılerinde de bulunabileceği
ni söylemiıtir. Büyük Britanya 
hükümetinin General De Gaulle'ü 
reami mümeaail olarak tanıması, 
Petain hükümetini tanımamak 
gibi bir: manayi müstelzim olabi
lir mi? Ve yahut İngiltere Bor
deaux hükümetiyle, Çörçil'in söy
lediği gibi yalnız, "hapisane pen· 
ceresinden konuıur tekilde mi,, 
münasebatta bulunacaktır? 

Netice 
c;;; imdi sözlerimizi hulasa e-

delim: Fransa'da vaziyet 
oldukça garip ve karışık bir man
zara arzetmektedir. Bordeaux 
hükümeti ile Londra arasında bir 
uçurum hasıl olmu§lur. Petain 
timdi daha çok almanlarla iıbirli
ği etmek taraftarı gibi gorun
mektedir. Bütün bunlara bakıp da 
Compiegne'de ve yahut Roma'da 
dikte edilen mütareke tartları dı
tında ba~ka bir ıeyler aramak ka
bil midir? Almanlar fransızlara 
batka vaidlerde mi bulunmuılar
dır? 

İtalyanların Nis'i almak iste
memelerinden, mütareke şartları 
arasında Korsika hakkında bir 
feY. bulunmamaaından, Tunua iş-
galınden bahsedilmemesinden 
b 

. , 
unu sezınlemek kabil gibi geli-

yor! 

Mümtaz Faik FENiK 

Nakliyat resmine yapılan 
zamlara ait izahname 

Maliye VekA.leti, muayyen tarifeli na

kil va.sıt&lan ile ııeya.bat eden yolculardan 

alınacak nakliyat resmine yapılan zamlara. 
alt kanunun tatbik §eklini &:"ÖSterir bir 
izahname hazırlıımıştır. 

lıtanbul'a gelen !ehliler 

İstanbul; 28. (Telefonla) - Bugün 
yine tchrimize 60 Polonyalı'dan mü -
rekkep bir grup geldi. 

Horııcı.nya clc;lst, rumcn hliklimetının R d · · 
Bcsarııbya'yı ve ııimall Bukovlna'yı Sov- .omanya .CYr usu, terkedılen 1.raziden çe -
yetler birliğine terke A.~de olup olmadığı kılmektedır. 
hakkında H . Molotof taro.tından irat edl. Bütün Romanya'da tediyat tatil edilmiıı-
len şifahi suale mUsbct cevap vermiştir. tir. 

Sovyet hUkUmctl rumen hükumetine 
verdiği yeni bir notada rumcn cevabının 
sarih olmadığın,ı, zira sovyet lstcltlcrine 
vdzıh bir mu vafaknt! ihtiva etmediğini 
bild!rm!§tir. Sovyct hUktimeti, l>avldesko
nun beyanatına ıttılA. hMıl ederken rumcn 
hllkümelinln kendisiyle mutabık kalmata 
Amade olduğunu kcı.bul etmek mecburfyeUn 
dedir. Buna binaen 8§8.ğıdcı.kl hususları tek
lif eder: 

1 - Rumen kıtaatı mevzuu bahis arazi
yi 28 hııziran saat 14 ten itibaren dört gün
lUk bir vC.de zarfında boı,ıaltmalıdır. 

2 - Sovyet kıtaları Çernovitz, Kiıı!nef 
ve Akkcrman'ı 28 haziranda !§~al edecek
lerdir. 

a - Rumen "hllkUmeti mevzuu bahta 
topraklardcı.ki blıtün reıııl}l dairelerle de. 
miryolu ve §oSe tesisatının sag-lam ve ma
!fı.n bır u~ktldo himaye ve tesliminden me
aul olacııktır. 

4 - Rumen ve Sovyct mUmtsslllerinden 
mfJrckkcp muhtelit bir komisyon mezkQr 
toprakların tahl!y .. ıılııdcn doğacak mesele. 
leri hal lc;ln toplanacaktır. 

Bundan b3§ka. sovyet htiktimeti bu no
tasında Romanya nın 28 hazırn.n saat 12 ye 
kadar ccvnp vcl"nıesınl istemektedir. 

2ö haziran saat 11 de Rnmanya'nın Moa
kova elc;fsl ~ağıdakl cevabı vermiştir: 

Asılsız bir hcıber 
Berlin, 28 a .a. - D.N.B. bildiriyor: 
Bir yabancı ajans, Almanya, Rusya ve 

İtalay'nm bir Balkan konferansı toplamak 
niyetinde oldu"'1 hakkında bir haber yay -
mıştır. Bugün, yabancı matbuat mümessil
lerine, bu haberin tamamiyle asılsız oldu· 
iu bildirilmiştir. 

Bulgaristan ve 

Macaristan'ın vaziyeti 
(Başı 1 inci sayfada) 

kanlar'da husule gelen yeni vaziyet 
tetkik edilecektir. 

Bulgar talepleri me,eleıi 

Sof ya; 22' a.a. - " Stefani ,. : 
Bulgaristan hariciye nazırı, İtalya 

ve Almanya sefirleriyle Sovyetler Bir 
liği'nin Rumanya'ya karşı hareketi 
hakkında uzun bir mülakatta bulun -
muştur. 

17 numaralı İtalyan ..... 
resmı tebliği 

ttalyada bir mahal, 28 a.a. - İtalyan 
umumi karargAhının li numaralı tebliği: 

Şimal ve oarkl italyan Afrikasında ha
va kU\•ctlerimiz parlak ve kesif hareket -
!erde bulunmuşlardır. 

Bingazi hududunda dilşmanın ve ingi· 
llz motörlU kıtalannın gerileri muvaffaki
yetıe bombardıman edllmle ve hasara uğ. 

Aln1an r 
Ftihrerln umumi karargft.hı, 28 a.a. -

Ordu b&§kumandanlıtı bıldirlyor: 
Mutartke muahedesinde derpiş edildi

ği veçhlle sahild'? hareket eden alman seri 
kıtaları dün ak§run Bayonne"un cenubun· 
da lsp:ın31a hududuna varmışlardır. Bu su
retle alman kıtnlnrı Franeada butün Manş 
ve Atlas sahilini 1 gal etmektedirler 

Alman hava kuvcUerl 23 hazıran gece
si orta İngiltcrede sılkh fabrıkaları ve c• .. 
nup İngllttrc11inde limanlar uzerinc muvnf
fakıyctll taarruT.lar yapmışlardır. tn!ılft.k
lar ve bUyUk yangınlar gorulebllmi!itlr. 

27 hazl,ranı 2S hazirana baglıyan gece 
lngillz tayyarelerı batı AlmanyaSl ile &ıl· 
mal Almanyası üzerinde uc;mu§lardır. Muh
telif yerlere ve ezcümle evll'rin üzerine 
bombalar atılmıştır. ,.Bir mlkdar ölu ve ya. 
ralı vardır. Gece avcılarımız Uç düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 

ratılmı!itır Hava muharebelerinde Aısma. 
ra civarında bir tnglliz tayyaresi karaya 
inmek mecburiyetinde kalmıştır. Sağ knlan 
mürettebatı esır edilmiştir. 

Asab civarında bir dllşman tayyaresi 
dUşUrülmUş, diğer bir to.yyare de ciddi ha
sara uğratılmıııtır. 

A 

smı tebliği 
27 haziranda ingtllz tayy.ırclert Belçt • 

ka - Hollanda sahilleri Uzerind" uçmU§ -
!ardır Bu tayyarelerden altı Uı.neı>ine av
cılarımız tarafından hilcum e.dllerelc düşil· 
rtilmUşttir. Kalın bulutların himaye etti~ 
iki düşman tayyarul Hanovre'e kadar i -
lerliyer~k bombalarını atmağıı. muvaffak 
olmuşlardır. Bir mikdıı.r ölU ve yaralı ve 
maddi hasar vardır. 

Sta\•ıınger Sola hava rneydnnı Uzerlno 
yapılan bir taarruz teşebbüsü esnasında 
bir ingillz tayyaresi sahile varmadan de • 
nlze dti§mU§tUr. 

;Deniz kuvetlerinln da.fi topları n,; dil~ 
mazı tayyaresi dU§UnnüştUr. 

Düşman 27 haziranda hava muha.rebe
lc ı esnasında ceman 12 tayyare kaybetmiş. 
dA!I topları ise 4 tayyare düşUrmUşlerdlr. 
Bir alman tayyaresi dönmemlotir. Rumen hUkümeti I3csarabya ile §iman 

Bukovlna nın ruıkrrl işgali ve hu toprakla
nn tahllyc:ıl ıı :ırtlartyle mutabık olduğunu 
bıldlrlr. Bununla beraber l!lezkür htıktınıet 
tahliye lc;ln tcsbit edilen vtıdenip uzatıı. 
mamnı istt:mlııtır 

Sovyet hükUmrtl işgalin hlrkac; aıı.at te
hirI hususunda mutabık oldu.ıtunu bıldlr. 
mlgtır. 

Bu sabah akdi derpiş edilen nazırlar J 
meclisi, bu akşam veya yarın toplana· 
caktır. 

Bulgar siyasi mahfillerinde, bulgar' 
talepleri meselesi, Sovyetler Birliği -
nin Rumanya'ya karşı aksiyonu neti -
cesinde husule gelen vaziyetin çerçe
vesi içinde mütalea edilmektedir. 

PON iTA ARI 
HilkUmct muhtelit koml&)'ona mUmes. 

ıil olarnJ< ı;tencral Koslor llc general Bol
din"i tayin ctmiştır. Komlsy6n Odesa'da 
topla.nacaktır. 

Sovyet teklifleri Romanya hükUmetı 
tarafındıın kabul cdllmlıı olduğundan sov-
yet kıtalan 28 hazlrıın sabahı saat 2 de 
hududu geçml§lerdlr. MezkClr kıtaat Mlen 
§U üc; §ehrtn işgaline tevesdll etmektedir: 

Çernovlc;, l{ııı!nd ve Akkerman. 
9 

J§gal başladı 
Bükreş, 28 a.a. - "Stcfa.-ıi" Sovyet kt -

taları bu sabah fecir vakti Molotof'un no
tasında biWirilen arazide ilerlemiye ba$ • 
lamışlardır. 

Motörlıi kıtalarla piyade müfrezeleri 
Bcsarabya ile Bukovina'run işgaline batJa. 
mışlardır. 

Verilen emre gore Sovyet kıtalarınm ak
şamdan eve! Bukovina'nın mer.kezi olan 
Cemautzi ile Besarabya'da Hin Chisinau. 
yu ve Dniester nehrinin ağzında bulunan 
Cetatca - Alba !jchrini icmalleri lazımdır. 
İlk haberlere gorc hiç bir hidl&c cereyan 
etmemi:ı ve rumen kıtalnrı mukavemet et -
meden geri çekilmek emrini almışlardır. 

Tayyare filoları Sovyet kıtalarına refa
kat etmekte, bu kıtaların gerisinde ve ileri
sinde u~maktadırlar. 

Söylendiğine göre dun niıncn hükume • 
ti tarafından tevdi edilen notaya Sovyet 
hükümeti tarafından verilen cevap evela 
talep edilen arazinin işgali sonra da tefer
ruata ait muhtemel meselelerin tetkiki hu· 
ır.usunda Sovyetlerin arzusunu ifade eyle -
mektedir. 

lıgal rıormal şekilde 
devam ediyor 

Bükreş, 28 a .e.. - "Stdani" Sovyetlerin 
Romanya hükümetine vernıiıı olduklan cc· 
vabi nota Bukreş'e 1:elmiştir. Bu ı;ok uzun 
olan nota.da, Sovyet hükiınıeti talep edılmiş 
olan arazinin işgali ur.ullerıni izah ve tas -
rıh etmektedir. Bw1a nıukabil Romanya 
hiıkumçti cevııp vererek &ivil ve askeri me
murların çıkarılması ve mumkiln olduğu 
takdirde devlete ait emlakin istirdadı için 
garanti istemiştir. Sovyct kıtantınm Besa
rabya ve Dukovina'da mühim mikyasta yap
mış oldukları ileri harekatına müteallik o· 
lan haberler teeyyüt etmektedir. 

Sovyet kıtalariyle rumen kuvetlcri ara· 
sında vukua 1:elıniş oldutu bildirilen ııfak 
tefek hadiseler müste&na olmak üzere işgal 
keyfiyeti normal surette cereyan etmiıtir. 

Bu sabahtanberi toplanmış olan Roman
ya kıratlık meclisi öğleden sonra da askert 
ve siyasi vaziyeti tetkik etmiştir. 

Alman elçisi gitti 
Biıkreıı, 28 a.a. - Hükümetiyle müzake

re etmek üzere alman elı;isi B. Fabricius 
Almanya'ya gitmiutir. 

Ro.men nazırlar heyeti toplandı 
Bükrcş, 2S a.a. - Nazırlar heyeti, bu -

ı-ün öğleden so;ırn toplr.nmı§tır. 
Bu toplo.ntı sonıında nc§rcdilen resmi 

tebliğ. hükümctin Besarabya•yı ve glmaıt 
Bukovinn'y:ı Sovyctlcr Birlib'inc terki ka -
bul ettiğini millete blldinncktcdlr. 'fcb
ıı~. aynı znmllllda. Çcrnovic;, Klglnef ve 
Akkerman şchlrlerlııin bugiin öğ-lcden son· 
ra sovyct kıtalnrı tarnfından lşı:;-nl edllmlı.ı 
oldııgıınu da kaydetmektedir. Nazırlar he
yeti , muhacirlerin ln§esJ ile meşgııl ol
mugtur. Parlı\mcnto ynrın toplanacaktır. 

Parlamento toplantıya çağırıldı 
Ilükreıı, 28 a .a. - Kırnlın bir emlrnA -

mr.11iyle, parlı\mcnto, yarın toplantıya ça.
ğırılnııııtır. 

Kanunu csnst mucibince, arazı terki l· 
çln parlft.mcntonun kararı ll'U:ımdır. Bu 
sebepten, parUı.ınentonun Deearabya ve 
§imali Bııkovina'nın Sovyetıer Birliğine 
terki ha.klonda bir karar alacağı saml· 
maktadır. 

Romanya' da matem 
Bükre§. 28 a.a. - Dahiliye nezareti Uc; 

gUıı müddetle, bUtlln memlekette, her tür
lü ıenllkleri, tiyatro ve sinemaları ve u
mumt konserleri menetmlotır. 

Muvasala keıildi 
Bllkreş, 28 a.a. - D. N. B. Çernovic; ve 

Kişlnef ile telefon muhaberatı mUnkAtldlr. 
Romanya dahilinde hava mUnalmla.tı da 

Belgraetcı 

Belgrad, 28 a.a. - D. N. B. bildi-
riyor: 

Hırvatistan'da Argam civarında 

bulunan Başvekil B. Svetkoviç dün 
aktam tayyare ile Belgrad'a dönerek 
harbiye nazırı general Nediç ve hari
ciye nazırı B. Cincar Markoviç ile 
görüşmüştür. 

Macar hükümetinin temaıları 

Bupapeşte; 28. a.a. - Hariciye na· 
zırı kon Çaki ile kont Teleki, dün ak
şam B. Molotof tarafından Moskova -
daki Rumanya sefirine verilmiş olan 
nota üzerine Tuna - .Dalkan mıntaka
sında tahaddüs etmiş l:ıulunan yeni va
ziyet hakkında italyan ve alman se -
firleriyle görüşmüşlerdir. 

Macariıtan naııl kar§ıladı? 

Budapeşte, 28 a.a. - Reuter bildi
riyot: 

Romanya'ya verilen ultimatom İtal
ya harbindenberi böyle bir hareketten 
çekinmekte olan Macaristan'da hay
retle karşılanmaını§tır. Kabine bir 
çok saatler imtidat etmek üzere haf
talık mutat içtimaını yapmıştır. Baş
vekil Teleky'nin kıral naibi Horthy'
yi dün iki defa ziyaret etmiş olduğu 
söylenmektedir. Resmi beyanat ile de 
takviye olunan umµmi kanaat Sovyet 
Rusya tarafından yapılan talepler di· 
ğer bazı taleplerin bir mukaddimesin
den ibaret değilse macar hükümeti -
nin bizzat hareket hususunda hiç bir 
tedbir ittihaz etmiyeceği merkezinde
dir. Sovyet hareketinin de Alman
ya'nın muvafakatiyle yapılmış oldu
ğu kanaati bu mesele hakkındaki ma
car noktainazannı bittabi tadil et -
mektedir. Mamafih efkarıumumiye 
Sovyetler birliğinin yakında dikkat 
nazarlarını Slovakya'ya çevireceği ve 
Romanya'daki sovyet nüfuzunun Be
sarabya'nın garp hudutlarında tevak
kuf etmiyeceği hakkında intişar et· 
mit ve fakat teyit edilmemiş bazı ha
berlere efkarıumumiyede kısmen bir 
ehcmiyet atfedilmektedir. 

Bulgariıtan ~e M acariatan 
harekete geçecekleri mi ? 

Londra; a.a. - Sovyetler Birliği'nin 
Rurnanya'ya verdiği ültimatüm dola· 
yısiyle bazı mütalealarda bulunan Ti
mcs gazetesi baş makalesinde şöyle 
yazmaktadır : 

· Sovyetler birliğinin Romanya'ya 
tevcih ettiği bu talepleri Almanya ve 
!talya'nın muvafakatiyle yapmış ol
duğu tahmin olunabilir. Fakat Bal -
kanlarda sovyet nüfuzunun artması 
ne İtalya'nın ne de Almanya'nın me
nafiine şüphesiz uygun düşmez. 

Times gazetesi bu mütaleayı söyle
dikten sonra sovyet hareketinin Bul
garistan ve Macaristan'ı da harekete 
getirerek Dobrice ve Transilvanya i
çin Romanya'ya metalibat serdetme
leri ihtimalini tetkik etmektedir. Ti
mes'e nazaran Almanya Macaristan'a 
şimdilik çok aculane talepleri ileri 
sürmemesini tavsiye etmiştir. Diğer 
taraftan alman hükümeti ağlebiihti· 
mal Romanya'yı da kendi nüfuzu al· 
tında bulunan memleketler arasına it
hal etmek ister. Kıra! Karol'ün son 
hareketleri de bu yolda bir ya.kınla§
ma'nın ilk adımlarını tC§kil etmi§tir. 

1:-tonkong hududu boyunca bütün mevkileri 

İŞGAL ETTİLER 
(Başı 1 inci uyfada) 

mektedir. Şımal hududunu kateden 
Yunnan - Fu şimendöfer hattı şimdi
lik işgal mıntakası haricindedir. 

Japonya ve Hincliffoi 
Tokyo, 28 a.a. - Hariciye nezareti 

namına söz söylemeğe selahiyetli bir 
zat, Hindiçini meselesi hakkında Ja
ponya ile Fransa arasında husule ge
len itilafın Bordeaux hükümeti tara
fından Hindiçini'ye yeni bir umumi 
vali tayini neticesinde hiç bir veçhile 
değişmiyeceğini beyan etmiştir. 

Ayni zat Tokyo'daki fransız 6cfiri
nin Japon hükümctine bu hususta te
minnt verdiğini ilave eylemiştir. 

Japonya'nın göndereceği 
mümeııiller 

Tokyo, 28 a.a. - Bir hariciye neza
ret sözcüsü, Japonya'nın Hollanda 6C
firi Bay İtaro İshi'yi şarki Hollanda 
Hindistanına fevkalade murahhas o
larak göndermek tasavvurunda bulun
duğunu beyan etmiştir. 

Ayni zamanda gazeteler, Fransız 

Hindiçinisine de bir diplomat gönder
mek niyetinde bulunulduğunu bildir-
mektedir. • 

General Catroux meokiinden 
ayrılmıyor 

Tokyo, 28 a.a. - D.N.B. ajansı bil-

BÜYÜK BRİTANYA 

Hür Fransızlar1n 

mümes,sili diye 

De Gaulle'ü tanıyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

Büyük Britanya'nm yanmda harbe devama 
ı;ağırmı&tır." General, n~rcde bulunurlaru 
bulunsunlar, butün fransızları en yakm 
mukavemet merkezleri, olmadığı takdirde 
Büyük Britanya kuvetlerinin emrine gir • 
miye davet etmiştir. General De Gaulle 
ayrıca kendisinın harp malzemesi ı;ipari&
lerinde de bulunabileceğini söylemiştir. 

Cibuti Fransızları ela mücadeleye 
devam edecekler 

Aden, 28 a .a. - İtimada şaydn bir men -
hadan buraya ıelen bir hab~ göre, Cibuti
doki fransız makamlan, mücadeleye devam 
etmek niyetindedirlu. Umumi vali B. Des· 
chnmps, aldığı hattı harekette, · fı;ansız kı· 
taları kumandanı general ugentilhomme
un tam müza.haretine malik bulunmaktadır. 
Generalin, vaziyete karşı koyacağına iti -
madı vardır. 

Cenubi Alrilıa fronıızlarımn 
kararı 

Johannetberg, 28 a.a. - Royter ajansı 

bildidyor: Cenııbi Afrika franıız:lan gene
ral De Gaullc'e bir mesaj gönicrere.k fran
aıı: milli komitesinin nihai u.fere kadar 
mücadeleye devam kararım tasvip ettikle
rini ve mezkfır komitenin emrine amade 
bulunduklarını bildirmi1lerd1r. . 

Dı§ardkai belçikalılar da İngUiz. 
ıalıncla 

Londra, ıs a.a. - Bel~ika hükümetl ~ıhi
ye nazın B. Jaspar, Londra'da yaptığı ale
ni beyanatta, Büyük Britanya ve impara -
torluğunun ıvermiş oldukları aöze itima.dı 
olduğu cihetle, Belçika'nm harbe devam e
deeefini bildirmiştir. 

Nazır, Büyük Briunya ve fransız impa
ratorluğunun her tarafmda ve Bcl~lca kon-

diriyor: 
Tokyo Nişi Nişi gazetesi ve diğer 

bazı japon gazetelerine Hong - Kong·
dan bildirildiğine göre, Hindiçinide
ki fransız umumi valisi bu makama 
amiral Decoux'nun tayin edilmesine 
rağmen mevkiini terkten imtina eyle
miştir. 

Hariciye nezaretinin beyanatta bu· 
lunmağa mezun mümessili bu müna
sebetle yaptığı beyanatta hükümeti• 
nin fransız Hindiçinisinin eski ve ye
ni valiler arasında hiç bir fikir ihtila· 
fı mevcut olmıyacağı ümidinde bulun 
duğunu bildirmiştir. Gazeteler, ihti· 
laf imkanlarından bahsetmişse de Ja· 
ponya'nın nazarında ancak Fransa'da 
bulunan meşru hükümet vardır. 

Honkong'taki kadın ve çocuklar 
tahliye ediliyor 

Hong - Kong, 28 a.a. - Royter: 
Hong - Kon ghükümeti, ya.kın bir 

istikbalde Hong - Kong'daki kadın ve 
çocukların tahliye edilebileceği hak
kında müstemlekeler nazırlığından a· 
lınan talimatı radyo ile halka bildir· 
miştir. Hong - Kong hükümeti, bu ta· 
limatın herhangi bir endişe hissini 
doğurmaması lazım geldiğine de işa· 
ret etmiştir. 

I Bizim kendi 
davamız vardır 
ve başkadır ! · 

(Bısı 1 inci sayfada) 
ainuarlık edenler, bu gayelerin ilci. 
sine de ancak hıyanet etmektedir
ler. 

Her tecrübe ders almağa ya• 
rar: ancak en iyi ders, bizim tecrü
bemizdedir. Kemalizme sadık kal
mıyan hiç bir• türk münevverının, 
bu halk, akıl hocalığını dn, rehber• 
liğini de kabul etmez. 

6 ıncı kolu harekete getirelim: 
Parti gazetelerinin, Parti hatipleri· 
nin, türk radyosunun ve her nevi 
ne§ir vasıtalarının vazifesi, memle· 
kete fikir karga§alığı salmak isti· 
yen f ırsatçılarm §errinden bu mille· 
ti konımakhr. Tek olan, değişmez 
olan davamızda, milli kalkınma ve 
milli müdafaa davasındn devam e· 
deceğiz. Bu, daima yürüdüğiimüz 
yolda yürümeğc devam etmek de
mektir; bu, kendi iç ve dı~ politika 
prensiplerinden ayrılmamak, yani, 
türk milletinin kuı·tuluşundan ve is
tiklalinden gayri bir §ey dü;ünme
mck demektir. Avrupa kıtasının re
lin ve buhranlı bir mukaddernt i:ı,. 
tihanı geçirdiği bu zamanlarda, tam 
bir tesanütle reisimiz ve mesullerin 
etrafında toplu imin.hm ve kcnun 
adamlarını, kanunun menettiği fc. 
sat ve tahriklere kar§ı, bilhassa Is. 
tanbul'un malüm yerli yabnncı mu
hitlerinde daha dikkatli olmağa d:ı· 
vet edelim. 

Falih Rıfkı AT Al' 
--~--------~---

cosunda bulunmakta ola.-ı bir~ok 1::el -ıka • 
ltludan müteaddit yardım v:udlerı aldı~
rı.ı bildimıiıtir. 

Nazır ~ sôıleri ilave etmi«tir: 
"- Gayem, elimizde olan bütün kııyıı~ 

lan Büyük Brltanya imparatorluğunun, 60o 
refin ve hüri)'ctin emrine vcrmcktiı-.• 
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Tehlikeli aşk 

A. LEVAZIM AMlRLIGl 

Çay alınacak 
Ankara Levazım Amlriiği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 1000 liralık çayın pazarlıkla eksilt

mesi 1-7-940 saat 11 de Ankara Lv. lmır -
llği satrn alma komısyonun.da yapılacaktır. 

Yazan : F. Zahir Törü.mkiiney 2 - Kati teminatı 150 llradrr. Nümuncsi 

Şü~ü yorgun bi: halde işinden çık- ı bu temas beni çileden çıkarmıştı. Ku- komisyonda görülür. (3292) 13262 

tı. Bıraz ba§ını dınlemek ve gamını lağına doğru eğildim. Oç yıldanberi Kuru soğan alınacak 
dağıtm~k düşü~c.esiyl~ ~eyo~lu b.ira- ı kalbimi kemiren derdimi söyledim: An.lcara Levazım Amirliti Satrn Alma 
haneJennden bırıne gırdı. Gozlerıyle - Leyla... Seni çılgınca seviyo • Komisyonundan : 
etrafı araştırdı •. Tenha bir yer bulmak rum... 1 - 6000 kilo kuru soğanın puarlrkla 
istiyordu. Birden gözleri parladı. İle- Elimi sıktı. Yaşadığım müddetçe u- miltmesi 1-7-940 uat 11 de Ankara Lv. 
rideki köşede, Nihad'ı gördü. Nihad nutamıyacağım kadar tatlı bir sesle lmirlifi satrn alma komisyonunda yapıla-
da yalnızdı. Onun masasına doğru yü- mukabele etti: caktır. 
rüdü: _ Ben de, seni çok seviyorum... 2 - Muhammen bedeli 600 lira. katf te-

! 
minatı 90 liradır. Evaaf komisyonda cörü-

- Merhaba Nihat! şte bu saniyede, gözUmün önünde lür. (3291) l3261 
_Merhaba Şükrü! dünya döndü. Artık şuuruma hakim Patates alınacak 
Nihat ayağa kalktı. Eski arkadaşı· değildim. Ne oldu, nasıl oldu? Onu Ankara LevaZim Amlriili Satrn Alma 

nın elini hararetle sıktı. Karşı karşıya bilmiyorum. Birden kocasını karşıma Komisyonundan : 
oturdular. dikilmiş buldum. Öfkeden dudakları 1 - 1000 liralık patates pazarlığı l-7-940 

morarmış, çenesi titriyordu. Bir müd- 113at 15,30 da Ankara Lv. imirliii satm al-
- Ne içersin? d b · · S et u vazıyette yuzüme baktı. onra ma komisyonunda yapılacaktır. ' 

soluyarak bağırdı: 2 - Kati teminatı 150 liradır. Evsaf ko-
Garson ısmarlanan birayı getirdi. - Alçak!... misyonda gorulür. (3290) 13260 

İki eski arkadaş, derin derin biribir- Bir gürültü koptu. Etrafımıza top- ~lllllllllJlllllllllllllllllllllllllllh .. 
terini süzüyorlardı. İkisinin de söyli- landılar. Aramıza girdiler. Nermin, : : 
yecekleri bir çok şeyler vardı. Fakat, beni bir kenara çekti. Dargın bir ta- = Satıhk otomobil = 
nereden, nasıl başlıyacaklardı? Bir vırla çıkıştı: : .. : 
tUrlü bunu bulamıyorlardı. Şükrü, da- - Çıldırdın mı Nihat, alemin orta- : T. C. Ziraat Bankası Mer- E 
ha fazla tahammül edemedi: sında evli bir kadın öpülür mü? : kez Müdürlüğünden : : 

- Yahu, altı aydanberi nerelerde - Faciayı 0 zaman kavradım. Fakat, : Muhammen kıymeti (750) : 
ain? Kayıplara karıştın artık. tuhaf değil mi, yaptığıma hiç de pi~- : yedi yüz elli lira olan 37 modeli E 

- Birader, işten güçten başımızı man olmamıştım. : Ford marka açık binek otomobi- : 

•ldıgwımız yok ki,· insan en sevdikleri- N.h d' E linin satılacagvı hakkındaki ila· -ı at, sustu. Sigarasını tazele ı. - : 
ni bile ihmal ediyor. : nımız üzerine 26. 6. 1940 tari- -

Sükrü, sabırsızlıkla sordu: - : 
ŞükrU, arkadaşını bir kere daha siız- _ Sonra ne oldu? : hinde yapılan açık arttırma ne- : 

dil. Nihat, otuz beşini geçmiş olması- : ticesinde işbu otomobile suru- E 
na rağmen, hala yakı§ıklı ve çok şık - Sorma azizim, ertesi sabah karım E len (1300) bin üç yüz lira pey : 

- Bira. 

Ankaranın maruf ve lüks 
Otellerinden 

YENİŞEHiR PALAS 
fstanbul'da Tepebatı tehir 

bahçesi kar§ısmda yine 

YENİŞEHiR PALAS 
namiyle bir şube açmı§tır. Kalo
riferli, odalarda soğuk ve aıcak 
suyu mevcut ve her tUrlU kon
foru camidir. Manz$lranın letafe-
ti, ıervisin temizliğine ve fiya
tın da mutedil olmasına ciddi bir 
idare de inzimam etmektedir. 
Muhterem mü~tcrilerimize derin 

1 saygılarla arzcderiz. 2533 

ENSTiTÜLER 

Satılık hurda demir 

Ankara Yübttk Zı'r11at Enstitüsü !ktı
sadi lşltttme Müdürlülünden: 

1 - Ankarada Keçiören eosesl Uzerinde 
kAln iktıeadt işletme mUdürHl@ bahçe
sinde mevcut tahminen 15-20 bin kilo rad
desinde hurda demir aksamı mahallinde 
satılıktır. 

2 - Almak lstlycnler mahallinde her 
vakit mezkQr demlrlrrl göreblllrlrr. 

3 - 5. 7. {140 tarihinde taliplerin vere -
ceklerl en yüksek ve muvafık fiyat ile 
mııhalllnde toptan satılacak olan mezkQr 
demirleri görmek ve fula tataııa.t almak 
Uzere Ankarada Keçiören §oseei Uzerlnde 
ki eski ziraat mektebi yanında iktısadl i§· 
letmc mUdllr!Uğtlne ıılmdiden mUracaat e
deblllrler. 

4 - Satış tarihi olan 15. 7. 940 tarihinden 
bir gUn evellne kadar m&ktuan ytlz lira de
p0:ı:i to akçesinin lktıse.dl l§letme veznesl
n• yatınlmaııı JAzımdır. Telefon No. 1145 

(3056) 13063 
bir erkekti. En müşkülpesent kadın- bir daha dönmemek üzere evimizi ter- : layık hadde görülmemi§ oldu- : 
lann bile hoşlarına gidecek bir tipdi. ketti. Aradan iki gün geçti. Leyla gel- : ğundan mezkur otomobil aşağı- : --------------

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

kıtaat ilanları 

Kunı ot alınacak 

Koyun eti almacak 
Çanakkale Müstllhkem M evşi Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlik

leri için 45000 kilo koyun eti kapalı zarfla 
satrn alınacaktır. 

2 - Koyun etinin beher kilosu 45 kuruıı
tan 20250 lira biçilmiıtir. 

3 - İhalesi 6-7-940 cumartesi gUnü saat 
11 de Çanakkale müstahkem mevki satrn 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir sut evci 
teminat akçaları olan 1518 lira 75 kuruşu 
ve ihale kanununun 2-3 ncü maddelerinde
ki vesaik ile birlikte komisyona müracaat 
etmeleri, (2979) 12973 

Koyun eti alınacak 
Ç. kale Milstahkem Mevki Satın Alma 

Ko. dan: 
1 - Çanakkale mUstnhkem mevki birlik

leri için lU500 kilo koyun eti ltapıılı zart
la ııatın nlınacnktır. 

2 - Koyun elinin beher klloıru •3 kuruş
tan 8385 lira biçilmiştir. 

3 - İhıılesl 4. 7. 040 perşembe gUnU sa
at 16 du Çanakkale Mllstamkem n1evkl ııa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - !eteklilerin lhnledt'n bir eaııt evel 
teminat akçeleri olan 629 lirayı ve ihale 
kanununun 2-3 maddelerindeki vesalkle 
birlikte komisyona mUracaat etmeleri. 

(21:180) 12974 

Sığıreti alınacak 
Tt!kirdağ Tümen Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı olan :i25 

ton eığır eti (eenellk) kapnlı zarf wıully
le satın alınııc:ıktır. Muhammen fiyatı 23 
kuruştur. İhalesi 10. 7. 940 çarşamba gU
nU saııt 10 da Tekirdıığında tlimen satın 
lllma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnanı"si her gt!n nıczkQr ko-
misyonda görUlehillr. (3114) 18105 

Sadeyağı alınacak 
Lülehurgaz Askeri Satın Alma Komis

yonundan: 
37.000, 7400, 9400, 7400, 7400 ldloden 

ibaret olmak Uzere beş ~ıp halinde ce
man GS600 kilo sadeyağı karınlı zarfla ek
siltmeye konuımu§lıir. Hepsinin tahmin 
bedeli 823:!0 lira ilk tC'mlnat 5366 liradır. 
Gruplar ayrı ayn da ihale edilebilC'cektir. 
Ekslltmeleri 12. 7. 940 cuma gtlnU eaat 11 
de Lüleburwu:dn As. Sa. Ko. yapılacaktır. 
Şnrtnnmesi her gUn komisyonda görtilebl· 
lir. Teklif mektupları bc11! gUnde ihale ıııa
nUnden bir saat evel komisyon başkanlı • 
ğına verilmiş '·eya posta ile ,::öndrrilmi§ 
bulunacaktır. (3131 J 13118 

Kömür a.:lınacak , 
Konya Kolordu Satın Almtı 1' 

nundan : 
1 - Konya'.daki kitaat ve ınıı 

yıllık ihtiyacı olan 1135 ton linY11 

kapalı znrf usuliyle eksiltmeye k 
tur. 

2 - Şartnamesi Ankara, tstı: 
Konya' Lv.' lmirliklcri Sa. Al. J{o 
dır. İstekliler ıartnameyi oku 

3 - İşbu 1135 ton linyit korııu 
hammen tutan 16571 liradır. 

4 - Şartnamcsindc1d yüzde f 
miktar fazlası da dahil oldo · u lı 
teminatı 1535 lira 54 J..."Unıştur. 

S - Kapalı zarf cksiltmesı ıo-t 
940 çarşamba günü saat 11 de K0~ 
du binası içindeki Sa. Al. Ko. da 1 
tır. 

6 - 1 ııtekliler 10-tcaunuz940 ( 
glinü snat ona kadar teklif' ı:ı:ıel: 
Konya'da Lv. fi.mirliği Sa. Al. J{ 
lığına verecekler veya göndere' 
Bu saatten sonra verilen ve'P (
mektuplar kabul edilmez. 

3099) 

Kuru ot almaca~/. 
Kütahya 126. Top. Alayı Satrıı 

misyonu Başkanlığından : 
1 - Kapalı zari usulü ile bıltı 

600 ton kuru otı alınacaktır. l 
2 - lı!uhammen bedeli ıo.oOO 

vakkat teminat akçesi 2250 Jirıd~ 
1 - 1hale 15 temmuz 940 pııJrt' 

saat 16 da Kütahya topçu alayı sF 
komisyonunda yapılacağrndan ttt:'11 
tuplarrnı ihaleden bir saat et1tl 
mezkıir komisyonda bulundurrnı1 

dır. 

4 - Evsaf ve şeraiti öğunrntl 
rin komiJyona müracaatlarz. 

5 - Talip olanlaun 1canunutl 
vesaiki hlımil bulunmalarr. (.1111) 

Sığrr eti almacıJct 
Erzincan Askeri Satın Alt11• 

nundan: _JJ 
1 - Askeri ihtiyacı i~in pUlÜl".;ı 

şartiyle 50.000 kilo ııığır etinin it~ 
la eksiltmesi 2/temmuz/940 s:ıllıııJ 
15 de Erzincan askeri satın at 
vonundn vıı.pılacaktrr. 

2 - Muhammen bedeli ıı.ooO 
ilk teminatı 825 liradrr. Şarttı 
gün komisyonda göriı!Ur. Teklif 1 
rınrn eksiltme saatrndan bir 53• 

Esasen altı aydanberi ortalıktan kay- di. Kocasiyle ayrılmağa karar verdik- daki şartlar dairesinde yeniden E 
bolrnasının sebebi de, gene bir kadın ]erini anlattı. Bu vaziyette benim i- :: satışa çıkarılmıştır. : 
macerasıydı. Şükrü, eski arkadaşının çin yapılacak bir tek şey vardı: Leylii ı - Satı§ 10. 7. 1940 çarşam- : 
bu son macerası hakkında bir çok de- ile evlenmek. Bu, vicdan borcum ol- : ba günü saat on beşde Bankamız E 
dikodular işitmişti. Fakat, duydukla- duğu kadar aşkımın da bir emri idi. 1- Merkez Müdürlüğünde açık aı;t- E 
rına bir türlü inanmak istemiyordu. Görüyorsun ya Şükrü'cüğüm, hiç bir : tırma ile yapılacaktır. : 
Nihad'ın, toy ve görgüsüz bir delikan- günahım olmadığı halde başıma neler : 2 - Taliplerin müzayedeye : 
tı gibi hareket edebileceğini katiyen geldi. : iştiraki için 9. 7. 1940 salı günü : 

Edremit Satın Alma KomiJyonundan: 2 Hannar yaptırılacak 
1 - Edremit uker1 ganıtzonu birlikle- n 

misyona verilmesi (2875) ~ 

Koyun eti alrnaes 
Erzurum Levazım Amirlili S 

aklına sığdıramıyordu. Şimdi, mese- Şükrü, başını salladı: : akşamına kadar otomobilin mu- : 
rı ihUyacı için 1528 ton kuru ot alınac&k- Çorlu Kor Satın Alma Ko. dan: 
tır. 1 - Çorluda kolordu ihtiyacı için iki a-

lenin hakikatini, doğrudan doğruya - Bu ciheti münakaşa ebniyelim. : hammen kıymetinin % 7,5 buçu- E 2 - Ve Bergama garnizonu ihtiyacı det hangar lcspalı zari usuliyle yaptmla-
lc;in 1528 ton kuru ot alınacaktır. caktır. 

Komisyonundan : 
1 - 54.000 kilo koyun eti ııefl' 

vclcye bağlanacağından ekııiltlll 
zarf usulüne tevfikan 5-7-940 ' 

Nihad'ın ağzından dinlemek arzusiyle Bu bir telakki meselesidir. Peki, Ley- : ğu nisbetinde pey akçesini Ban· E 
yanıyordu. Samimiyet ve dostlukla - la ile evlendiniz mi? : kannı: veznesine yatırılması la- : 

3 - Muhammen •edeli beher 1528 ton 2 - lhalrsi ıs. 7. 940 pazartesi günü sa-
21120 lira.dır. at 16 da Çorlu kor satın alma komisyo-

rından aldığı cesaretle, hiç bir mukad- - Henüz, eski alakalarımızı tasfiye E zımdır. E 
dime yapmağa lüzum görmeden sor- edemedik. Bu husustaki kanuni for • - Daha fazla malfünat almak : 
du: malitelerin ikmaline uğraşıyoruz. Ser- E ve müzayede kaimesindeki şart- : 

• - Muvakkat teminatı beher 528 ton nunda yapılacaktır. 
158-4 liradır. J - Kesil bl'deli (185535) lira (46) .ku- saat 16 da yaprlacaktır. 

2 - Toplu tutarı 16200 lira -re 
natı 1215 liradır. 

5 - Eksiltme 22. 7. 940 pazartesi gUnll ruş olup ilk teminatı (10528) liradır. 
aaa.t 10 da Edremit'ln ve as.at 16 da Ber- 4 - Keşif ve şartnamesini görmek ve 

- Nihat, sen ne zaman uslanacaksın best kalır, kalmaz derhal evleneceğiz. E lan ve otomobili görmek isti- E 
yahu? Nenninlerin çayında büyük bir Şükrü, bir kaç dakika sustu. Arka- E yenlerin "tatil günü hariç" her E 
iskandal çıkarmışsın. Ayıp değil ya, daşına hak vermiş miydi? Bunu anla- : gün saat 9 • 12 ye kadar Merkez : 
senin böyle bir iş yapacağına bir tür- mak pek güçtü. Bira dublesini ağzına E Müdürlüğü Muhasebesine mü- E 

gama.'nın olacaktır. almak istiyenler 9 lira 27 kuruş muk::ıbi • 
6 - Eksiltme pazarlıkla olacaktır. tinde her gün Çorluda kor satın alma ko-

3 - Şartnameler komisyondB 
4 - İhaleye l5tirli.k edecekler 

gün ve saatten bir saat evelirıe ~ 
lif nrflnrını Erzurum Lv. ~ 
alma komisyonuna. vermeleri. 

lü inanamıyorum. götürürken sordu: : racaat etmeleri ilan olunur. : 

1 - Eksiltme Edremlt'te ııatın alma ko- misyonuna miiracaatla alabilirler. 
misyonunda yapılacaktır. Şartnameetni 5 - lsteklilerı'n kanunun ikinci ve ü
görmek lstlyenler her gUn ı, ııs.atlnde sa- çıincü maddelerindeki belgeleriyle bı'rlik
tın alma komisyonuna mUracaat etsinler. te belli gün ve saatten bir saat evel teklif 

(3296) 132G!5 mektuplarını komisyona vermiş bulunma-

- -- Nihat, en hassas bir yerine doku- - Acaba mesut olacak mıaın Nihat? ""11111111111111111111111111111111111111r" 
nulmuş gibi birden irkildi. Gözlerini, Nihat, gözlerini önilne dikti. Mırıl-

52 Seyyar mutbak alınacak 

arkadaşının gözlerine dikti. Yava§ fa- danır gibi söylendi: 
kat. heyecanı gizlenemiyen bir sesle - Leyl'yı, evlenmeden evet tanımıı DAHiLiYE VEKALETi 

Afyon Kor, Sat.rn Alma Komisyonundan: 
1 - 52 adet ıeyyar mutbak aatm alına -

taktır. 2-temmu.z-940 günü ıaat 10 da pa -
cevap verdi: olsaydım, dünyanın en meıut bir çifti Benzin alınacak zarlık ıuretiyle ekıiltmesi yapılacaktır. 

- Azizim. seni temin ederim ki; olacağımız muhakkaktı. Fakat, yıkı • 
meselede benim hiç bir kabahatim lan iki .)1UVanın harabeleri üzerine bir 

Dahiliye Vekaletinden 2 - Seyyar mutbaklarm muhammen be-
deli 18460 lira olup muvakkat teminatı 1384 

27. 6. 940 perşembe günü saat 15 lira 50 kuruştur. yoktur. Hayat ve tesadüfler... saadet kö.Şkil kurulabilir mi? 
de ihalesi yapılmak ilzere açık eksilt- 3 - İsteklilerin ~eraiti cönnek üzere 
meye konulduğu ilan edilen Vekalet ~r r\in, eksiltmeye ietirak edeceklerin de 
makam otomobilinin 940 ,mali yılı ih- teminatlariyle muayyen riln ve aa.fltte Af
tiyacı olan bet bin kilo benzinin talip yonda kor aatm alma komisyonuna müra-

- Canım, şimdi bunlan bırak. Sem 
itham edecek değilim. Hadise nasıl 
oldu? Sen onu anlat. 

Nihat, önündeki dubleyi kaldırdı. 
Son yudumuna kadar içti. Bir sigara 
yaktı. Kısa bir müddet düşündü. Son
ra, gittikçe artan bir heyecanla anlat
mağa başladı: 

- Azizim. aşkın ne büyük bir kud
ret olduğunu, haytımda ilk defa o ak· 
şam anladım. Lcylii.'yı, üç senedeqbe
ri tanıyordum. KarıllJın çok samimi 
bir arkadaşı idi. Onu, ilk gördüğüm 
andan itibaren bende derin bir tesir 
bırakmıştı. Sarı, dalgalı saçlarının 
çerçevelediği yüzünde, insanı büyiı
liyen bir güzellik vardı. Mavi gözle
rinde, aşkın ve ihtirasın şimşekleri ça· 
kıyordu. Leyla'yı görmek, onunl:ı ko
nuşmak benim için en büyük, en çıl
gın bir arzu olmuştu. Fakat, düşünü-

' yordum. Ben, evli bir adamdım. Ka
rım, bütün kalbiyle bana bağlanmış. 
temiz duygulu ve güzel bir kadındı 
Onun da, kendisini coşkun bir aşkla 
ıeven bir kocası vardı. Binaenaleyh 
hislerime hakim olmaklığım Hizımdı 
İleri gidemezdim. Bu, her ikimiz için 
de pek tehlikeli olurdu. Yaka günü, 
karıma Nenninlerin ziyafetine gitmek 
istemediğimi söyledim. Sanki; kopa
cak fırtına içime doğmuştu! Karım, 
israr etti. Onu, fazla üzmemek endişe
siyle razı oldum. 

Yemek, pek neşeli geçti. Sofrada 
Leyla tam karşımda oturuyordu. Ko
yu kırmızı bir tuvalet giymiş, göğsü
ne beyaz bir gül takmıştı. Bakışları -
mız sık, sık buluşuyordu. Gözlerinin 
israrla gözlerimi aradığını hissediyor
dum. Damarlarımdaki kan bütün vü
cudumu yakıyordu. Yavaş, ya,.taş her 
şey gözümden siliniyordu. Artık val
nız Leyla'yı görüyordum. Onu kolla
rımın arasına atmak için nihayetGiz 
bir arzu duymağa başladım. Bu sırada 
sofradan lt<ilktık. Yandaki salonda 
dans başladı. Leyla, bir başkasiyle 
kalkmıştı. Deli gibi olmuştum. İkinci 
dansı kaçırmadım. Müziğin ahengine 
kapılmış dönüyorduk. Mesuttum. Ha
yatımda en derin bir aşkla sevdiğim 
kadın kollarımın arasındaydı. Seade
timden konuşamıyordum. Bir ara, 
Leyla'nın nefesini kulağımın dibinde 
d&ydum. İnsanı çıldırtan bir ahenkle 
fısıldıyordu: 

• 
- ~u akşam, çok sinirlisiniz ... Si-

zi, böyle görünce üzülüyorum. .. 

Kuvetlc göğsümde ııktım. Bu ses, 

Toplantı 
Y 8.§ meyve ve sebze tarım 

satış kooperatifleri birliğin -
den: 

2834 numaralı knunun hükilın
lerine tevfikan kurulan Birli
ğimiz Genel Kurulunun 15 tem
muz 1940 pazartesi günü saatl4 
de Meyve Hali 69 No. da Birlik 
Merkezinde toplanacağını ala
kadarlara bildiririz. 

RUZNAME 

1 - Yönetim Kurulu ile mü
rakip raporlarının okunması ve 
Yöntim Kurulunun ibrası. 

2 - Bilanço ve fiat farkı he
saplarının tetkik ve tavsibi. 

3 - Yönetim Kurulu ile mil
rakiplerin intihabı 

4 - Yönetim Kurulu kahhı 
huzuru ile mürakip ücretlerinin 
tayini. 

5 - Yönetim Kurulu rapo • 
runda yazılı hueusatın müzake
re ve karara raptı. 

I 

, 

çıkınadığından 8. 7. 940 pazartesi giı- caatlan. (3287) 13259 

nü ııaat 15 de yapılmak üzere talik e- Yulaf alınacak 
dildiği il!n olunur. (3302) 13269 

Söke aslcer1 satın alma KO: 
1 - 720000 kilo yulaf utm alınacaktır. 

Ankara asliye birinci hukuk Tahmin edilen bedeli 41400 lira.dır. 
mahkemesinden : · 2 - Yulaf evsafiyle teslim ıruı.hal ' ve 

1

, ıartlan ıe.rtnamede yazılı.dır. Şartnameler 
Hacnnuaa mahallesi mektep çıkm&z 800 Ankarada Lv. imirliiinde 1zmirde tümen 

kaiın.da Ali hanesinde tırablusgarph Meh- satm alma komiıyonu.nda Sökcde süvari 
met Hattat'&: alayı &atın alma komisyonunda parasız o

alra.k verilir. 
Karnuz Ankara'nm Mukaddem mahal!~ 3 - Eksiltme 20/tenunuz/940 cumartesi 

sinde Gündilz 80kak 39 No. lu evde mukim rünli Sökcde postahane saatiyle aaat 11 de 
Ha.san kızı Cavide tarafından 29_1_940 ta alay kıılasındaki satın alma komisyonun-

- da yapılacaktır. • 
rihli istida ile aleyhinize ıihtar divası açıl- 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapı-
mış ise de ikametglhmı:ı:m meçhuliycti ha- laeaktır. 
sebiyle dlva arzuhali ıurcti ı;ıına tebliğ edi- 5 - Muvakkat teminat 3105 liradır. 20/ 
lcmedlfl gibi duruşma gilnü için tayin 0 temmuz/940 cumarteai cünü saat 9 dan 10 
1 

• a kadar dahil teklif mektuplan makbuz 
unan US-7-940 sah saat 9 için on gtln müd- mukabilinde satın alma komisyonuna ve-

detle lllncn davetiye tebliğine karar veril- rilmiı olacaktır. Bu saatte ıonra kabul e-
diğinden bcnnucibi karar H. U. M. K. 183 dilmiyeceği ilan olunur. (3215) 13244 
ve 142 inc:i maddelerine tevfikan Ankara'
da müntcıir Ulus gazetesiyle ve on sün 
mUddetle yevmi mezk(Uo ve muayyen saat
te Ankara asliye birinci hukuk mıhkcme -
sinde bulunmanız veya musaddak bir vekil 
göndermeniz lizımdır. Aksi takdirde H. U 
M. K. nununun 398 ve müteakip maddele -
rinin tatbik olunaca51 d!vctiye yerine ka-
im olmak üzere illn olunur, 2568 

I 

• 

Kunı ot alınacak 

Tüm•ıı Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ birlikleri hayvanatm.m ıene

llk ihtiyacı olan 840 ton kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 44.100 ltTa ve 
ilk teminatı 3308 liradır, 

3 - Eksiltmesi 15-temmuz-940 paazrte
si günü ıaat 9 da tümen binasrnda tüm. sa
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname tüm. ıatın alma komisyo
nunda mevcuttur. İsteklileri pıuardan ma
ada her ırün müracaat ederek görebilirler. 

S - İsteklilerin belli ründe saat sekize 
kadar teminatlarını ve chthet vcaikale.rı
nı teklif mektuplarma koymak ve kanu • 
nun blldirditi gibi tanzim edecekleri ve 
mum ile mühürliycc:ekleri zarfları tümen 
aatm alma komiıyomına vermeleri illn o -
lunur. (3294) 13264 

Hesaplarmcla en aşağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 Lira 

Arpa alınacak 
Tüm~n Satın Alma KomiJyonundan· : 

• 

l ı 4 tane 
4 tane 

4 tane 1.000 Lira 

500 lira. 100 tane 50 lira 
250 lira 120 tane 40 lira 

40 tane 100 lira 160 tane 10 lira 

:uralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Birincik!nuıı 
DİKKAT : 

Hesapları senede 50 liradan aşağı düşmiyenlerin 
ikramiyeleri % 20 fazlalaşır 

-------------·-------ıiiiiiiiı--.... ______ .... 

1 - Ellzıt birlikleri hayvanatı ihtiyacı 
için 1260 ton arpa kapalı .ıarfla satın a.lı
nacaktrr. 

2 - Eksiltmesi lS.tenimuz-940 pazarte
si günü saat 1() da tümen binasında tüm. 
satın alına komisyonu dairesinde yapıla • 
cakur. 

3 - Tahmin edilen bedeli 75.600 lira ve 
ilk teminatı 5670 liradır. 

4 - Şartnameyi rönnek istiycnler pa • 
zardan maada her ıün komisyona. müraca
atla görebilirler. 

S - İsteklilerin belli günde ıaa.t 9 a ka
dar kanunun bildirdifi ribi dol.duraca:1dan 
ve taJUim edecekleri teklif mektupla.mu 
ehliyet vesikalariyle birlikte Ko. na ver • 
meleri iUa okmar. ("9S). 13263 

ları lazımdır. ( .1161) 13157 

Odun alınacak 
1 - Mukaveleye bağlanmak ıartiyle sa· 

tın alınacak Karakösenin 617625 kilo Iğ
dmn 862700 kilo ve Kaızmanın 1.694.500 
kilo odunu kapalı zarfla eksiltmeye c;;ıka
rrlmıştrr. 

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

3 - Karaköıc odununa tahmin edilen 
bedel 15441 lira ilk teminatı 1158 lira 50 
kuruıtur. 

4 - Kaızman odununa tahmin edilen be
del 38127 lira ve ilk teminatı 1860 lira
dır. 

5 - Eksiltmesi 3/temmu:ı:/940 çarşam· 
ba r\inü saat 15 de tümen satın alma ko
miıyonunda yapılacnktır. 

Sade yağı alına~ 
'Dlyarbnlr.ır Kor Satın Al~' 

nundan: ~ 
1 - Kor birlikleri ihtlyacı IC 

olan (68.000) kilo sadeyağı 1<or t 
komisyonunca kapalı zar!lll 
konulmu§tur. -~ 

2 - Eksiltmesi 15. 7. 940 ~ 
saat 11 de yapılacaktır. _111 

3 - Muhammcu tutan 6S V"" 

teminatı •Gl50 liradır. 
• - Şartnamesi her ı:-On 1! .. ı 

komisyonda ve Anluıra, letıUllJl".I 
ilkleri satın nlma komlsyonlııl'1" 
lebillr. .../-

15 - Tallp1er!n bu tııle ıııV'.:'.ıı 
dair vesika ve teklif melttııPI 
me eaatlnden nihayet bir aaııt 1, 
dar Diyarbakır kor satın aırıı~11ı 
na vermeleri llft.n olunur. csıv-

Gaz yağı almaee.1' 
Erzincan satrn alma KO_~rl. 
1 - Erzincan.a teslim fil>'· 

kilo gazyağının kapalı zarn• s 
1517/940 pazartesi gıinü saat 1A 

!stanbul levazzm amirliği Htrn alma KO: can satın alma komisyonund' ~ 
4600~ kilo .sığır eti alınacaktır. Pazarlık- 2 - Muhammen bedeli 101-ıı' 

İsteklilerin teklif mektuplarım saat 14 
e kadar komisyona teslim etmeleri ıarttır. 

6 - Evsaf ve prtnamesi Kaızmanda 181 
kuruı mukabilinde diğerleri parasız kolor
dunun her yerinde her zaman ıtörülcbilir. 

(2874) 12885 

Sığır eti alınacak 

la eksıltmcsı 217/940 sah günü sat 16 da ilk teminatı 761 lira 25 kurtJf
1 

Tophanede İstanbul Lv. lmlrliği &atın al- mesi komisyonda görülebilir. ~ 
ma ~omisyonun~ yap.ıla~~ır. İste~lilerin 1 3 - Teklif mektupların!n t~ 
temı!1at ve kanunı ve.sıkalarıylc bcllı ıaatte atın.dan bir saat evci komısYo 
komısyona gelmclen. (3250) 13253 olması lazrmdır. (3253) 

r 
Soman ah nacak 

iğnece Askeri satın alma Komisyonundan: . 
Aı;ağıda miktarlariyle saatleri yazılı samanların evsaf ve ıartnı~ 

kapalı zarn~ ~yrr ayn eksiltmesi 1snccc askeri utın alma komisy~ sfl~ 
perı~bc gunli yapıl~~ktı~ •. Evsaf v~ prtname tatil giin ve sa.atlerı tı te 
komısyonunmuzda gorulebılır. 1steklıler kanun.da yazılı vcsikalariyle 
tuplarıru ihale saatından en geç bir w.at cvcline kadar 2490 asyıh 1'S

11 
1 

şartlar d~ilinde komisyonu?luıa verilmiş olmaları lazımdır. (3251) $ 
Mıktarı Tahmın B. Teminatı 
kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

481.000 8418 00 632 00 
1.521.000 26617 00 1997 00 

325.000 6500 00 4S8 00 
325.000 5688 00 427 00 

Kuru ot oh nacak 
!inece Askeri satın alma Komisyonundan: 

Aşağıda miktarlariyle saatleri yazılı kuru otların evsaf ve ~srtn,.ıııt 
kapalı zarfla ayrı ayrı eksiltmesi İğnccede askeri sıı.tm alma koınis>'~i 
9~0 sareamba günü yapılacaktır. Evsaf ve şartname tatil gün ve saatl r 
gun komisyo~umuzda görülebilir. İstckliter kanunda yazılı vesikıJ~JI' 
mektuplarını ih8:1~ saatından en geç bir ııae.t evelinc kııds.r 2490 51yıl1 1, 
zılı prtla.r dahılınde komisyonumuza venniş olmaları lazımdır. (3252) • 

Mıktan Tahmin B. Teminatı 
kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

325.00() 18525 00 l390 00 
481.000 27417 00 2057 00 
325.000 18688 00 1402 00 

1.521.000 86697 00 6503 00 

Muhtelif yiyecek alınacak 
!stanbul Komutanlık Satın Alma Komisyonundan : ı~ 
14/5/940 günü talibi çıkmıyıın Gümü~suyu hastanesinin aşıı.ğrdıı yıır;ıll rf' 

tavuk ve pili~ ile teklif edilen fiyatları pahalr görüldüğünden dort ıtııl;e 
maddesi tekrar tekrar kapalı zarf usulü ile ııntrn alınmak üzere cksiltıııe ıf 
tur. Eksiltme 6/temmuz,940 günü snat 11 dedir. Şartnamesi her gün kOfı11 
rüJebilir. 1steklilcrin belli günde saatlO a kadar teklif mektuplarını 
komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (2078) ıe"' 

Mikdarı Mu. bedeli r.ııı~f· 
Cinsi 
Yoğurt 

Pastörize süt 
Çiğ silt 
Tavuk 
Pili~ 

Kilo Lr. Kr. 6(!0 
40.000 8000 00 7' 
40.000 lOOGO 00 zz~ 

20.000 3000 00 11Z 
2.000 1500 00 57 
1.000 500 00 / tJ 

ıfZ4 
23000 00 



"ODAF AA VEKALETi 

hlc elb' ~ ıaelik alınacak 
e•aıerı 

Utııı alma KO: 
ll:ıetrc1 · 
>'Ilı dc:k' tahmin edilen fiyatı 
llıttre k •an kur.ıJ olan (30.000) 
ııııııı.~ıhlc elbiselık kumaş pa
'-lı cıııı Ya konmuştur. İhalesi 
:ıı 200) u 68.llt 10,30 dadır. Kati 

il •e ~ on bır bin iki yüz lira-
" Vttıaıneai 430 kunı:ı muka

. lstc1tr'
1 
~tın alma KO. nundan 

~'hale 
1

1 crın kanunun cmrcttigi 
1 aatında komisyona gelme-

13215 
lrJc elb' ~et·r ııelik alınacak 
ll:ıttr'tı. sarın alma KO: 

ı.... tijz ~~ke tahmin edılen fiyatı 
~ hın san kunış olan (75.000) 

ı la tnctre kışlık elbiselik ku
~O ı!'Unakasaya konmuştur. 1-

tctıı· ıartesi gtlnü saat on beı
~ el)ı ~atı (24.250) yirmi dört 
1( ) on liradır. Evsaf" ve prtna
. lıt, 11 ra doksan kuruş muka
lıilir l · latın alma komisyonun
ıı l~ ~cldi!erin kanunun emret-

193) e aaatında KO. na gel-
13214 

~ elbiıelik alınacak 
'''''ti ııı.. S«tın alma KO · ••re • >1a J:e tahmin edilen fiyatı 
~re ıa.n kuruş olan (60.000) 
~ ltıılık elbiselik kumaş pa
;"'11 &Uıı:4Ya konmuştur. İhalesi 
t!:_!IOo) laat on beştedir. Kati te.. 
~.... on dokuz bin dokuz yüı 

!tıarta"' ıartnameai (870) sekiı 
~ ~~ııkabilinde M. M. vekl
:":"llll.tııı • nundan alınabilir. İı

l<o n emrettiği belgelerle i
. na gelmeleri. (3195) 

~ 13216 

>11. •• elbiselik alınacak 
"'41~ 
~ . l<ıtın alma KO: 
~ 0:~ tahmin edilen fiyatı 

ı...--) ,._,ç kuruı yetmiı santim 
~. ~-ı bin metre yazlık el
~ 3~lıkJa münakaMlyB kon

. t.tt /94() çarşamba gtlnil saat 
~ eıu teminatı (11.859) on bir 

(470) ~?kuz liradır. Evsaf ve 
1( lı( ort yüz' yetmiş kuru1 

l1t~ı· · Y· ıatın nlma KO. dan 
tlı~le ~erın kanunun emrettiği 

"11) atında komisyona gel -
13217 

almacak 

Komisyo-

• 

Portatif çadır bezi almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Müteahhit namı hesabına bchM metre

sine tahmin edilen fiyatı (95) doksan beı 
kuruş olan (1.049,429,90) bir milyon kırk 
dokuz bin dört yüz yirmi dokuz metre dok
san santim portatif çadır bezi a~ık eksilt
me suretiyle müııakasaya konmuştur. İha -
lesi 12-7-940 cuma gilnii saat on birdedir. 
İlk teminatı (74.771.90) yetmiı dört bin 
yedi yüz yetmiı bir lira dokıan kunııtur. 
Evsaf ve ıartnamesi 49,85 kırk dokuz lira 
seksen beş kuruı mukabilinde M. M. V. sa
tın alma komisyonundan almabilir. İstekli
lerin kanunun emrettiği belgelerle ihale 
gün ve aaatında komisyonda hazır bulun -
maalrı. (3090) 13101 

Firenk gömleği al111acak 
M. M. VeHleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beheri.ne tahmin edilen fiyatı (175) yüz 

yetmiı beş kuruı olan (17.600) on yedi bin 
altı yüz adet firenlr gömleği kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 11-7-940 
perıembe günü saat on birdir. tık teminatı 
(2310) iki bin üç yüı on liradır. Evsaf ve 
flartnamcsi (155) yüz elli beı kuruş muka· 
bilinde M.M.V. aatın alma komisyonun.dan 
alınabilir. hteklilerin kanumın emrettiği 
belgelerle ihale saatından en u bir saat e-
veline !radar komiıyona teklif mektupları-
nı vermeleri. (3089) 13100 

Jlri pavyon inıaıı 
M. M. YeHl•ti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Keşif bedeli 26.323 lira 44 kuruı olan iki 

pavyon lrapah zarfla eksiltmeye korunuı • 
tur. Eksiltmt!!li: 11-7-940 peqembe rünü 
aaat 11 dedir. İlk teminatı: 1974 lira 4() 
kuruı olup ıa.rtnameai 1 132 kuruşa komis
yondan alınır. Taliplerin ihale ıaatinden bir 
ıaat eveline kadar zarflarını M. M. V, SL 
AL Ko, na vermeleri, (3120) 13110 

ULUS 

Ambalaj malzemesi almacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1800 lira 

olan ~ağıda cins ve mlkdarları yazılı 22 
kalem ambaUı.j malzemesi 3 temmuz 940 
çarşamba gUnU saat 10 da Ankara.da M. M. 
V. satın nlma Ko. da pazarlıkla satın alı
nacağınd::ı.n isteklilerin 270 liralık katı 
temlnttarlyte birlikte pazarlık gUn ve sa,.. 
atinde K.o da buhınmalan. Bu malzeme 
ihalenin mUtcnlıJıldP. tebliği tarihinden ltl
baren on gUn içinde Ankarada ıııhlye de
posuna teslim edilecektir . 

10 sandık 5 ıınntim boyıında çlvt 
10 sandık 6 santim boyunda çivi 

5 sandık 8 santim boyunda çlvt 
5 sandık 12 santim boyunda çivi 
2 sandık lll santim boyunda çivi 

200 kilo mUhUr kurgunu 
2000 kilo çenber 

10000 adet çenher halka.ın 
100 kilo mühUr kW'§unu lçJn tel 
100 adet çuvaldız 

5 adet çivi çıkarma maklneııi 
5 adet ufak tıp zımba makineal. 
5 adet çcnber makinesi 

10 adet tahta mezUr 
20 adet keser 

baren bir ay müddetle puarbğa bı
rakılmıştır. ANKARA BELEDiYESi 

2 - Bu ite ait keıif. şartname ve 
sair evrakları talipler Nafıa müdürIU- Satılık yer 
ğu d ·· b"l" ı Ankara Belediyesinden: 

n e gore ı ır er. 1 - Yenııehlrde 10~9 ada 12 parselde 
3 - Eksiltmeye girebilmek için bulunan 129 metre murabbaı yot fuluı 

isteklilerin (7840) lira teminat ver- satılmak llzere on beı gUn mUddeUe açık 
1 

• b arttırmaya konulmuıtur. 
me erı ve undan başka aşağıdaki ve- 2 _.Muhammen bedeli (64:1) liradır. 
saiki haiz bulunmaları lazımdır. 3 - Teminat (48,381 llradır. 

A) En az 25 bin liralık yapı in§a· 4 - Şartname ve krokisini görmek iıı-
tıyenlerln her gUn encUmen kalemine ve iıı-

atı yapmıı olmaaı, teklllerln de 9. 7. 940 ..ıı «{lnU aut 10,80 
B) İnşaatın mesuliyeti fenniyesini da belediye encUmenine mUracaaUan. 

tekabbül etmiş bir mühendis taahhüt- (30l71 13056 

namesi ibraz etmesi, Satılık yer 
C) Vilayet makamına müracaatla Ankara Belediyesinden : 

eksiltmeye girebileceğine dair vesika 1 _ Yeniıchir'de 1090 ada 5 panelde bu-
alması şarttır. ıunan 66 metremurab baı yol fazlası aatıl-

4 - Pazarlık taliplerin müracaatı mak üzere on beı gün müddetle açrk art • 

Uzerine nafıa müdürlUğünde toplana- tırınaya konulmu,tur. 
cak komisyon huzurunda yapılacak- 2 - Muhammen krymetl 165 liradır. 
tır. (5246/ 3155) 13154 3 - Teminat (12,38) liradır. 

4 - Şartname ve krokiıini ıönnek iıti -
10 adet et testeresi 

5 adet kol testeresi Şosa İnşaıı 
yenlerin rer gün en.çümen kalemine ve iı -
teklilerin de 9-7-940 aalı giiniiıa at 10,30 da 
belediye encümenine müracaatları. (3018) g ~~:~ Bolu vilayet nalia müdürlüğünden : 

10 kerpeten · 1- Dilzce - Akçakoca yolunun 1 + 
100 adet sandık ve balya llzerine yazmak 716 - 27 + 350 kilometreleri arasında 

için fırça A lf rik l ak ıs adet tel makaaı 207 55 metre uzunluğunda toıe inıa e- ıitıu Ü a ınac 
(3237 13249 dilecektir. Ankara Belediyesinden 

Saraç hegbesi almacak 2- Kapalı zarf usulile 55122 lira 46 1 - Belediye nakil vasıtaları aki-
M M. Vekaleti satJn alma KO: kuruş keşif bedeli Uzerinden eksiltme- mülatölerinde kullanılacak 2300 kilo 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı: (54) ye çıkarılan bu inşaat Q. 7. 940 tarihin- asitsillfrik 15 gün müddetle açık ek
lira olan 500 :600 adet saraç heğbesi pazar- de salı gu''nil saat on beşte vilayet daı- sltmeye konulmuştur. 
hkla &atın alınacaktır. Pazarlığı: 4/ 71940 
perflcmbe günü saat 14 dedir. Kati temina- ınt encümeninde ihale edilecektir. 2 - Muhammen bedeli 1380 lira-
tı: 4050 lira olll'P şartnamesi 135 kuruµ 3- Eksiltme şartnaınesi mukavele dır. 
komisyondan alınır. Talıplerin damubayycn ve fenni ve hususi •artname metra1· ve 3 - Teminatı 103,S liradır. 
vakitte M. M. V. Sa. Al; KO; ulun- ıı 
malan. (3240) 13251 ketif hiilasası cetvelleri Bolu nafia 4 - Şartnamesini görmek istiyen-

__ 1_ mUdilrlliğünden 2 lira 76 kuruş bedel !erin hergün encümen kalemine ve 
Cağ torbası nlınacaa ile alınacaktır. isteklilerin de 12. 7. 940 cuma gilnil 

MM Vekaıerı sat.ın alma KO: d Behcrine tahmııı edılen fiyatı: 1,5 lira 4- İstekliler ticaret odası ve,ehli • saat 10, 30 a Belediye Encümenine 
olan 15000:20.000 adet caı torbası kapalı yet vesikalarının mektuplarına koya • müracaatları (3206) 13196 
zarfla eksiltmeye konmuştur. E~iltmesi: caklardır. Muvakkat teminat 4135 lira 
1017/ 940 salı gunü saat ıı dedir. İlk te- d N f" .. d .. 1 .. ğü .. 1 • Nakliyat yaptırılacak 
minatı: 2250 lira olup ııartna'meıi 2,5 lira- ır. a ıa mu uru ne muracaat arı. Ankra Belediyesinden 
ya komisyondan arınır .. Taliplerin .za.rfla- 1

' (5018/2969) 13003 rının ihale 6aatından bır saat evelıne ka- 1 - Geredenin Çamlı köyünde ka-

13057 

dar M. M. V. Sa. Al; KO; na vermeleri; Muhtelif evler yaptırılacak rata~ mahallesi civarında ormandan 
nundan : (3239) 13250 ·· ı· d 12 15 d • d Kayseri iskan Müdürlüg·ünden uç metre tu ın e ve , evresın e 

Elektrik teaisatı 
M. M. Velcileti Satııı Alma Komisyo-

Keşif bedeli 31084 lira 87 kunıı olan Aıı. 3 Kalem malzeme almacak 30.000 adet gürgen ve kalın kazıkla-
kara dikimevi elektrik teaiaatı kapalı zarf- 0 Pınarbaşı kazasının Potoklu ko"' MM Vekaleti .sat.ın alnu K : • nn kesme ve Ankaraya nakli iti on 
la eksiltmeye konmuştur. Ekıiltm~i: Hepsine tahmin edilen fı.yatı 480 lira o- yünde yaptırılacak beheri 832 lira 40 bec gün müddetle arık eksiltmeye 
10·7-940 ~arpmba rünü ıaat 11 dedir. İlk lan acagıda yazılı üc; kalem malzeme 3/ lı:uru .. bedetı· ke ·n· t" 8 d 44 t k ıı ıı ...., ıo da An :r şı ı ı P en e konumu•tur. 
teminatı: 2331 lira 37 lrun11 olup prtn.a - temmuzıP40 çarpnıba ~iınu aaat - B ıı karada M. M. V. satm alına KO. da P&- ve oran köyünde ayni tip ve bedeli 2 - Muhammen bedeli (3000) lira-
mesi 156 kuruıa konıisyondsn alınır. Talip. zarlıkla satın alınacağından i&teklilerin bi- keıifli 50 tek kargir evlerin kapalı dır. 
lerin ihale aaatmdan bir aaat eveline kadar rer nlimwıe ve 72 liralık katl teminattan n "h 1 . d ı· h d' 

fi M M V Sa Al K Ko znr a 1 a eaın e ta ıp zu ur etme ı- 3 _ Temı"nat 225 lı"radır. 
zar armı . • • • , o, na verme. ile birlikte mezkur gün ve aaatte • da ~ 
teri. (3116) 13107 bulunmaları. (3234) .,inden 2490 sayılı eksiltme kanunu • 4 - Şertnamesini görmek istiyen-

~gg :~:! :~o?a~~üi~:1'· nun 40 ıncı maddesine tevfikan bir terin hergün Enclimen kalemine ve 
Fener nnmıu almacak ay zarfında pazarlıkla yeniden ek - isteklilerin de 12. 7. 940 cuma ...nnu 

M. M. Vekaleti satın alma KO: ıoo adet odun baltası aapı ile l32-M •iltmeye konıılmuttur. İhaleleri 940 ., .. 
Beher düzünesine tahmin edilen fiyatı 25 Du• _ Lavman c'ıhazı alınacak 1 saat 10,30 da Belediye Encümenine kuruı olan 1000 düzüne orta boy fener :ı yı 1 temmuzunun 1• 8• 15• 22 inci gün- müracaatları. (3207) 13197 
mumu l/tcmmuz/ P40 pazartesi günü saat M M. Vekaletı sat.ın alnııı KO: terine milsadif pazartesi saat 15 de 
10 da Ankarada M. M. v. satın alma KO. Beher adedine tahmin edilen fiyatı 22 li- İskan dairesinde teşekkül edecek ko- Makina yaXı alınacak 
d k al i 

_.__ · tckl" ra 50 kuruş olan 400 adet Makdoial dut- ıs a paazrlr la aatın maca muau 11 ı- · misyon tarafından yapılacaktır. Ta- Ankara Bel•diy•sı"nd•n 
!erin verecekleri mumlardan birer düzüne lavman cihazı 8/ tcmmuz/ 940 paza.rtcaı ıu- "' "' .. 
nümune ile 

38 
liralık teminatları ile bir- nü saat 11 de Ankarada M. M. V. aatın liplerin ihale gününde yUzde yedi 1 - Su itleri için alınacak olan 

likte pazarlık gün ve aaatınd& KO. da bu- alma KO. da pa.zarlrkla aatm almacaim- buçuk teminat mektup veya makbuz- 2000, 2200 kilo makine ya~ı 15 ...11n 
) 

13210 dan isteklilerin 1350 liralık kati teminat- 6 5w lunmaları. (3179 lariyle komisyona müracat emeleri müddetle açık eksiltmeye konulmu._ 
ları ile birlikte pazarlık gün ve saatmda ıı 

ldrofil pamuk almacak KO. da bulunmaları. (3173) 13242 ilin olunur. (3224) 13203 tur. 

M. M. VeHleti Satın Alma Komisyo- 600 Ta:hta kutu alınacak Ekmek ve et alınacak d 2 - Muhammen bedeli 1200 lira-
awıdaıı : M M. Vekaleti sat.in alma KO: KiJ ır. 

f
. tabya TayyartJ Birlifi Satın Al- 3 _ Teminat go liradır. 

Beher kiloıuna tahmin edilen ıyatı UIO Beberine tahmin edilen fiyatı b9' Hra ma Komlayoauadaa : 
kurut olan yirmi bet bin kilo idrofil pa - olıın 600 adet tllıhu kutu mahfua l/tem- 4 - Şartnameefn g8rmelr fltiyen-

uk 12 940 
..:ı-u t 15 muz/ 940 pazartesi gilnil saat 10 da Anka- 1 - Kütahya tayyare birlikleri irin !erin herwnn •ncUm•n L-J-ine ve 

m ·temmuz • cuma ...... saa rada M. M. V. satın alma KO. da pazar- :s ı:.~ " " ııı;a " ... 
de Ankarada M. M. V. utm alma Ko. ela hkla aatm almacağuıdn isteklilerin 450 mayıs 941 sonuna kadar ap.ğıda tah-' isteklilerin de 12. 7. 940 cuma günU 
pazarlıkla aatm almacatmdaıı isteklilerin liralık kati teminatları ile birliıkte pazar- mini miktar ve tutarları yazılı birin- belediye encümenine milracaatlan. 
6750 liralık kati teminatları ile birlikte pa- lıık gün ve saatmda Ankarada M. M. V. ci nevi ekmek ve sığıreti eksiltmeye (3208) 131998 
zarlık gün ve aaatinde me.zkilr Ko. da bu • satın alma KO. da bulunmaları. (3172) konulmuştur. 
lunmalan, ıa.rtname 225 lrunıı karşılığında 13241 2 - Eksiltme 12 temmuz 940 cuma 
Ko. dan alınır. (3084) 13098 Krefol alınacak gUnü KUtahya merkez komutanlığın- GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Pl
·ramidon alınacak MM. Vekaleti sat.in alma KO: dairi komisyonumuzda yapılacaktır. 

Beher kilbsuna tahmin olunan fi319tı 55 3 Ek ·ı J .. k 
M. M. Veiileti ~tıa Alma Komisya.. kurut olan 5000 kilo krefol 8/tem.ınuı/940 - sı tme kapalı zarf usuliyle- n§&&t muna aaaıı 

-7-

sarhtı 8. 1. 940 pazarteııl günU aaat 10 da 
hava ıatın alma komisyonunda yapılacak
tır. tdar1 ıartname, evsaf ve numunesi her 
gün öğleden ııonra komlııyonda görülebi· 
lir. tstcklllerln muayyen gUn ve saatte ka.
U tf"mlnat ve kanunt belgeleriyle koı:niı • 
)'Onda buluıımaları. (3296) 13266 

Hava okulu gedikli 
kısmına girme 

ıartlart 
Hava Okulu Komutanlriından ı 

Hava okullan tallmnt.ının 86. maddesin
de yazılı ıartlan haiz lsteklller dilek klğı· 
dı ve veslkalarlyle temmuz ba.şlangıcındaa 
quatos ıonuna kadar okula bq vururlar. 
Okulun bulunduğu yerin dııında bulunan -
lar dilek kAğıtlarlyle vesikalarını posta lle 
okula gönderirler ve alacakları kartılıf& 
göre hıp-eket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kımu
na girme ıartlan l\llllardır : 

A) TUrk olmak. 
B) Orta mektep (llltC sekizinci sınıf) 

tahalllnl bltırmıı en az 16 ve en çok 20 Y• 
ıında olmak. Evli bulunmamak. 

C) Sıhl vaziyeti uçuculukta ve UÇ\11 19" 
lertnde kullanılmıya elverlıll olduauııa d .. 
ir mUtehauııılan tamam olan bir hastane
de aihat heyeti raporu olmak. Boy 1,65 dea 
afatı olmıyacaktır. 

Dııarıda bulunanlar : 
Bulundukları yerin aakerllk ıubeıılne m&. 

racaatla muayeneye gönderilirler. Tam 
teıkllAth ıııht heyet bulunan yerlerde o ye
rin en bUyUk kumandanına mUracaaUa mu· 
ayeneye g!Sndertllrler. 

D) AhlAkı aağlam olduğuna ve hiç bir 
surette suçtu ve mahkQm olmadığına. d:\ll' 
bulunduğu yerin emniyet mUdllrluğüncl n 
veya pollıı Aınirlltlnden ta.edikli vesika gös
termek. 

F:l Okula alınacak okuyucular, gedikli 
erbaşlar hakkında 2506 ııayılı kanun mu • 
clblnce muamele göreceklerini, mekt bl 
bitirdiklerinde 12 yıl mUddetle hava gedık-
11 erbaş olarak vazife göreceJtierinl teali • 
hUt etmek. 

F) Okulca yapılacak seçme imtihanında 
kazanmak, 

H) istekli adedi çok veya imtihanım 
kazananlar alınacak miktardan fazla ola.
cak olursa bunların içinden riyaziye bil -
glleri daha iyi ve yabancı dil bilenler 
yeDlenlr. Hava okullan okuyucuları aake
rt liseler okuyucuları gibi yedirilir, ve 
glydlrlllr. Kitap ve diğer den için lA.zım 
olanlar parıunz verilir. 

V) Talipler arasında ı&-18 y&11nda o • 
tanlar plloUufa ayrılır. Kabfllyetl g{lrlll
mlyenlerle 20 yqına kadar olanlar lhtısu 
gediklisi olurlar. Kablllyetıerlne göre ma.
klnist, telsiz, foto, atıcı, bombardımancı 
olarak yetııtırllirler. (2116) 12151 

2 depo yaptmlacak 
M. M. Velıileti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - İki depo kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuıtur. Muhammen bedell 39.991,68 
llra olup ilk teminat mlkdan (3000) Ura.
dır. Kapalı zarfla ekalltmeııt 8. 7. 940 ııaat 
11 de hava satın &ima komlııyonunda ya· 
pılacaktır. İdaı1 ıartname ve keıif evrakı 
her «fin öğleden sonra 2 Ura mukablllnde 
mezkQr komisyondan alınab!Ur. İsteklile
rin tık teminat ve teklif mektuplarını mu
ayyen ııaatten bir aaat evellne kadar ko• 
mtııyona makbuz mukabfll vermeleri. 

( 3082) 13097 

Mahıutt çad'IJ' alınacak 
•· N. Vdileti Bava Satıa Alma 1Co

mis7oaundan: 
1 - 300 adet mahnıtt ~rr pazarlıkla 

atın alınacaktır. Muhammen bedeli ,25.500 
lira olup kati teminat miktan 3.825 Jiradır. 
Pazarlıiı 4. 7. 940 perıembe rünU saat 11 
de hava satın alma komisyonunda yapıla
caktrr. ladrt p.rtname evsaf ve nümuneal 
her ciin öf leden 90nra 128 kunıı mnlra
bilinde komiayondan alınabilir. 1ateklile-
rln muayyen giiıı ve uatte kati teminet 
Ye kanuni belceleriyle birlikte lromiıyon-
da bulunmal&ri. (3227) 13223 

nundaa : pazartesi gilnü saat 11 de Ankarada M. M. dir. lııbisarlar Umum MadürlatfJnden : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı yir- v.:-tın alma KO. da pazarlıkla &atın alı- 4 - Birinci nevi ekmeğin muvak- 1 - İdaremizin Anlrara baımlldilrliliil • 500 güderi alınacak 

mi • 
.......,_ 11- o•-- 500 wıo pi--i.don 12 • na ~ından isteklilerin 412,5 liralık Jı:att kat tem· t 2100 1· 
...... ·- MIU ... ..... teminatları ile birlikte pazarlık riin ve..... ına ı ıra ve sığıretinin iüne bağlı (Alibaba) tuzlurnda (1500) met •••• Ydiltti Hava Satıa Alma ICo-

temmuı - 940 cuma gllnü aaat 11 de Anka· at(nda KO. da bulunmaları. (3170) 1324() 1215 liradır. re murabbaı sathında (!) adet tabeblnır ab- miı1onundın: 
ra'da M. M. V. aatm alma Ko. da pazarlık- 5 - Şartnameleri görmek istiyen- danının inıası lrapalr ıari uauli7le *-ilt - sU~ert ı;:>z~~~la ~: ~~~ 
la ıatın alın.acaıından iıteklilerin 2100 lira- VlLAYETL ler her gün komisyona müracaat ede- meye konmuıtur. hammen bedell (8000> ııra olup kaU temi· 
lık kati teminattan ile birlikte pazarlık giiıı ER bilirler, 2 - İnp edilecelr abdanlarm muhammen nat mlkdan (4:50) liradır. Puarlıjl l. T. 
ve aaatmda Ankarada M.M.V. Sa. Al. Ko, 6 _ Eksiltmeye i•tirak edecek o- bedeli 10329 lira 14 kunıttur. 940 pazartesi gUnU ııaat 10 da hava ııatın 
da bulunmaları, (3085) 13099 MuhteHf yol ;.......... 

1 1 
:ı 3 - Eksiltme evrakı Anlcara'da inhiau- alma komtııyonunda yapılacaktır. İdarl ve 

... ~ an ar kanunun icabettirdiği vesaik lar baamüdürlü~un .. de ve lstanbul'da Gala • fenni ıartname her ~ öğleden ıonra ko-

K nd al k 
Hatay Vilayetinden mevcut olmak rt' 1 kl"f k ..,, • mlııyonda görUlebfllr. fateklllerin muay-

u ura ı:naca 
1 

_ Vilayet yollarının muhtelif ıa ıy e te ı me tup- ta'da yolcu salonu kaqıaında İnhisarlar yen gtın ve ııaatte kanuni belge ve kaU te-
'JI. ltl. Velıileti Satıa Alma Ko.: larını 12 temmuz 940 cuma günü umum müdürlüjfü merkezinde tuz fen ıu • minattarlyle komiayonda bulunmalan. 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (800) Km. lerinde <250000 m 2)bir kat U- (ekmek için saat onda sığıreti için besinde cörülebilir. (3063) 13095 

ııeklz yllz kunıı olan (10.000) on bin çift falt kaplama ve yine (15000 m') blo- saat d" okul kundurası kapalı zarfla münakasaya on örtte) de kadar makbuz mu- 4 - Eksiltme 10 temmus 940 Ç&fl&D\ba Elektrik 'o•'(ru·· al~Jen" almacak 
ka1"h •osa inşaatı ile iki kat aaf alt kabili d k · ba k .. it b ..,. 'C''-konmuıtur. Kunduralar için Uçer binden :ı n e onusyon ş anlığına ve- &wı ıaat on ette Ankara'da, lnhiurlar •- M. VeHleti Hava Satıa Alma Ko-

aşağı olmamak ıartıyle teklifler kabul e- kaplama ve Antakya, lakenderun receklerdir. baı müdürlüğünde müteıekkil komisyonun- misyonundan: 
dlllr. ihalesi 6. 7. 940 cumartesi gtinU. saat K kh ehı"rlerı· dah"l" d (40610 da 1 kt "' t ırı an ş ı ın e Muhammen bedelı" Eksı"ltme yapı aca ır. 1 - e kalem elektrik &lç11 &Jetleri ~ 
on buçulnur. lk teminatı (5.2501 beı bin . iki yUz elll liradır. Evsaf ve ıartnamesl m') şosa inşaatı ıle üç kat asfalt kap- miktarı bedeli G 5 - İstekliler, teklif evrakı meyanına, zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bede 
(400) k4ruş mukabilinde M. M. V. satın lama işi kapalı zarf usuliyle ikinci Kı"lo ün saat ıimdiye ıkadar yapmıı oldukları bu kabil ll (1700) Ura olup kati teminat mlkdan 

alma komlllyonund
an atınablllr. İııtekllle- Lira · 1 • _ _._ ,__ 1 L...l d··L 2S5 llradır. Pazarlığı 2. 7. 940 salı Jl'ÜDU 

defa olarak münakasaya konulmu._ Birincı· ne- ış C!'e ve tıcaret owısma ... yrt 1 ""un ..... saat 10 da hava 11atın alma komi'"'onunl 
rin kanunun emrettiM belgelerltl ihale sa- :ı ı d · ·L-ı d lr akl rdı ~., ,,. vi arma aır vesı ... arını a oyac • r. da yapılacaktır. İdari ve fenni ıartname 1-
atından en az bir saat evellne kadar teklif tur. undan zarflarım komisyona ve&elerl. 

2 
Ek "ltm 24 t k 6 - Muvakkat teminat miktan yüzde ye. le liste her gün öfled'n ııonra komiayon· 

(
2989

) 12990 - sı e emmuz 940 çaı;.. e mek 280000 28000 12.Tem.940 ıı di buçuk hesabiyle (775) liradır. Teminat da ,;örllleblllr. İırteklllertn muayyen Klln 
ıamba günil saat 15 de Antakya Na- Sığıreti 70000 16100 12.Tem.

940 15 için milll bankalardan alınacak mektup i- ve saatte katı teminat ve kanuni belgele-
Elektrik tesisatı fıa Müdürlüğü odasında müteıekkil 13169 le borsa rayiç fiyatından yüzde on beı nok- riyle(:~~~syonda bulunmalan. 

M. M. Veiileti Satıa Alma Komis,o- komisyonca yapılacaktır. saniyle milli esham lrabul edilir. 
3 - 1stiyenler fenni ve hususi prt Tat ihraç ve nakli 7 - Teklif mektuplannı ve diler evrakı 5 adet etüv almacak nundan : 

Keıif bedeli 25.572 lira 32 kuruı olan 
Konya dikim evi elektrik teııisatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuıtur. Eksiltınai: 
11-7-940 perıcmbe günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı: 191 lira 80 kuruı olup prtname
ııl 128 kurup kamiıyondan alınır. Taliple
rin muayyen vakitten bir aaat eveline ka • 
dar zarflarım M. M. V. SL Al, Ko, na ver-
meleri. (3118) 13109 

3 Kalem malzeme alınacak 
MM. Vele.ileti satın alma KO: 
Aşagıda yazılı üc; kalem malzeme 3/tem

muz/ 940 çarşamba gtlnıi saat 10 da panr
hkla satın ahrıaacğından isteklilerin birer 
nümune ile birlikte mezkur gün ve saatte 
Ankarada M .M. V. ıatın alma KO. da 
bulunmaları. (3236) 

100 adet sırlı ıtiğıim 
100 adet çaydanlık sırlı 
ıco il.det çaydanlık ıırlı veya aleminyüm 

13248 

Yastık kılıfı alınacak 
MM. Vek.iletı sat.in alnu KO: 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 42 
kuruş olan yirmi bet bin tane yaatık kılıfı 
ile beherine tahmin edilen fiyatı yirmi se
kiz lnöruş olan yirmi bet bin tane yastık 
yiızü 9/ temmuz/940 aalı günü u.at 11 de 
Ankarada M. M. V. satm atma KO. da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesini 
görmrk için her rün öğleden ıonra ve ek
siltme,_e girmek için pazarlık glln ve aa
atind!\ 2588 liralık kat lteminatlan ile bir
likte meırkGr KO da lıteklilerin hazır bu-
lmımuı. (3235) 13247 

namelerle evrakı kişfiyeyi (468) ku- Boltı villyeti Naha Jlüdürlülünden: havi zarflar usulüne göre mühürlendikten M. JI. Vdiletı Hava Satıa Alma Ko-
ruş bedel mukabilinde Nafıa Müdür- 1 - Düzce - Hendek yolunun o& + 6li0- ıonra, ihale saatinden bir ıaat eveline ka • mi:y~ııv'::tf~n fiyat haddi lA.yık görlllme-
lülünaen alabilirler. 12 + 360 kilometreleri arasında 3660 met- dar Ankara inhisarlar baı müdlirliiiüne dfğtnden 6 adet .eyyar etUv yeniden pa-

. . k "f ~ m
1 

lkAp ocak tqı ocaktan ihraç nakli ve makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile zarhkla aatın alınacaktır. Muhammen be-
4 - Bu ı'ın eıı bedeli (dokun ın arak ffftlt edilecektir. .. k k b' 2 - Kapalı zarf Uffullyle 

13432 
lira 

20 
gönderilecek tc-klifleri™ ıene ihale uatin- deli 11.750 lira olup katı teminat mlkdan 

\iç bin altı yuz ır ır) lira seksen kurt!§ k it den bir ıaat eveline kadar komisyona rel- 1763 liradır. Pazarlığı S. 7. 940 ı,;arıamb& 
bir kuru•tur. k eı bedell llzerlnden ekslltmeye ıt{lnU aaat 11 de hava satın almP komlsyo-

ıı çı arılan bu lı 9. 7. 940 tarihinden ııalı gU· miı olması llzımdır. Postada vaki olabi - nunda yap,tacaktır. İdari ve fenni ıartna· 
Muvakkat teminat (be' bin dokus :u ~:'1t on bette vttAyet daimi encümenin- lece-le gecikmelerden dolayı bir gdna mesu- me her ıt{ln öğleden sonra mezkQr komlıı-

yüz otuz iki) lira (dokuz) kuru•tur. e ale edilecektir. liyet kabul edilmez. onda ,;5rllleblllr. tııteklllerin muayyen ıı 3 - Ekıılltme ıartnameat, m'llkavele ve Y 
6 - Taliplerin ihaleden en az se- husaut ve fenni şartname ve metraj ve ke- 8 - Bu hususta daha fazla tafılllt al - .,Un ve 11aatte katı teminat ve kanuDl bel· 

kiz gün evel bu i§e ben~er inuı,.tı ba· ıtf hUttaa cetvetert Bolu nafıa mUdUrlll- mak lıtiyenlerin (3) fincil maddede ya:nh e-ele(~~4e) komiayonda bulunm1aı30~· ıı- ttlnden 70 kunı• bedel tle alınacaktır. 4
" ıuırdıklarına dair evrakı m·· b't ı · " yerlere müracaat etmeleri. (3079) 1'066 

ır- us ı e erıy· 4 - İsteklll"r ticaret odası ve ehliyet N f 1. • 1-- --1-
le birlikte Viliyete müracaat ederek veıılkalannı mektuplarına koye.ca.klardır • a ta ın saıTe il ~ 
alacakları ehliyet vesikasını (2490) Muvakkat teminat 1008 liradır. Nafıa mU- M. M. Veklleti Hava Satııı Alma Ko-

dUrlUğllne mUracaaUarı. M. M. V. Hava Müıtetarlıiı misyonundan: 
sayılı kanuna uyğun olarak hazırlı- (5020/ 2968) 13002 1 - 100 kilo naftalin 50 kilo flllt ve 5 
yaeakları teklif mektuplarının ve Bir doktor aranıyor Mazot alınacak adet fllıt makinesi pazarlıkla satın alına-
bunlarla bir\ikte teminat mektup ve- caktır. Muhamm'n bedeli 500 Ura olup ka-

Trabron Bel«liye Riyasetinden: ·M. M. Vek.il•tı bava satıa alma KO: ti teminat mlkdan 75 liradır. Pazarlığı 
ya makbuzlarını ve ticaret oda11 ve- 1 1 s. 7. 940 çarşamba gOnU •&at 10 da hava 
ıikasını ihale günü saat 14 de kadar Belediyemizin ıehrl (601 llra asli ma- 1 - 500 ton mazot pazar ık a satm ah- t1atın alma komlııyonunda yapılacktır. tıı-

~ qlı doktorluğu mUnhaldlr. Kadın hastalık- nacaktır. Muhammen bedeli (55.000) lira teklllerln muyyen glln ve saatte kaU temi
komisyon riyasetine makbuz muıta- lan mUtehıuısısı olmak ıartlyle bu evııafı olup kati teminat nıikta.n (8250) liradır. nat ve kanuni belgeleriyle birlikte komla-
bilinde vereceklerdir. haiz ve teadut kanununa tevfikan bu mlk· Pazarlığı 5171940 cuma günü aaat 11 de onda bulunmaları. (3300) 13268 

p d 
1 

• dar maqı alabllecek vaziyette bulwııuı ta- hava .atın alma komiıYonunda 7apılacak- Y 
osta a o an gecıkmeler kabul e - Uplertn Sıhat ve İçtimaı Muavenet VekAle- tır. ladrt ve fenni .ıartnaıne her .un öıle-

dilmez. (3303) 13270 tine mllracaatıarı ve belediyemize de ma- den sonra 275 kuruı mukabilinde mez.lrilr 
IQmat vermeleri llln olunur. (51l3ı3078 ı komisyondan alınabilir. İsteklilerin ınuay- M. M. YeUl.ti Hava Satıa Alma ICo-

Hükümet konağı İn•aıı 13065 yen l'İİn ve saatte kati teminat ve kanuni misyonundan: 
:s- ---------- ------ belıeleriyle komisyonda bulunmalan. 1 - 20.000 Qlft pamuk çorap pazarlıkla 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden : (3248) 13252 aatın alınacaktır. Muhammen bedeli 6000 
1 - (131805) lira (81) kuruş keıif Zayi - Ankara belediyesinden almıı ol- Ura olup katı teminat mlkdarı {900 ) lira-

dutum 5-8-928 tarih ve 133 sayılı şoför cb- Fotin alınacak dır. Pazarlığı 6. 7. 940 cuma «{lnU saat 10 
tutarlı Yozgat hükümet konağının llyetlmi zayi ..++im. Bir yenisini al•"•"'ım- da hava ııaun alma komisyonunda yapıla-
ikmal inşaatının kapalı zarf usuliyle ~-, - .ır:. M. Vdileti Hava Satın Alma ICo- cktır. tdrt prtrıame ve nUmuneal her gün 

dan ~sinin hülrmü olmadıiı ilin olmıur. mıs1onundan: 1 ölleden ıonra komisyondan ahnablllr. İs-
yapılan eksiltme sonunda talip zuhur uıua matbauı ..,_111smda İstanbul P· l - 2000 çıtt fotln pazarlıkla aatın alı- teklllerin muayyen gUn ve saatte katı te-
etmediğinden 17. 6. 940 tarihinden iti· raJı Abibi lıfebmet Huluai. 2567 nacaktır. Kuharunm bedeli ıuoo Ura o- mtnat ve kaDUDI belselerlyte birlikte ko-

lup k.&U t.em!Dft m1kdan 1.860 llnd&r. P• mtqonda buluum•Jan. (8299) 13287 

Pamuk çorap almacak 
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EN BİRİNCİ 

Kan, Kuvvet,. İştiha Şurubudur ~ 

ASKERlFABRlKALAR 

200.000 metre torbalık bez 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Mnkez Satrn Alma Komısyonundth : 

Tahmin edilen b deli JSO OOOJ lira olan 
20 000 metre torbalık bez a.skerl fabrika
lar umum mUdUrlfiğU merkez satın alma 
komisyonunca 8. 7 . 1940 pn7.artcsl gUnU 
ııaat ıs te kapalı zarfla thnle edilecektir. 
Şartname (4 ) lira mukabilinde komisyon
dan verlltr. Taliplerin muvakkat t eminat 
olan 5- O ı lirayı havı t eklif mektuplarını 
mezkOr ünde saat 14 e kadar konılııyona 
vermeleri ve kendllerlnln de 24UO numara
lı kan n ı., 2 ve 3. ınnddelerlndckl vcsalkle 
komtsv n ı clmadıklarına ve bu tııe alA
k dar t -ırd"lll oldukl:ınna dair ticaret 
odası v tk \~ le mczkClr gün ve saatte 
komisy. nn ın lr c:ıntıarı. (2D65l 13023 

50 Ton et, 99.5 iafiyette parça 
halinde kükürt alınacak 

Her eczanede bulunur. 

40.000 M etre İpek kumaı 
alınacak Kapah zarf la eksiltme ilana 

Askeri Fabrilcalar Umum Müdürlüğü Z onguldak amele birliğ inden 
Merkez Satrn Alma Komisyonundan : ı - 10. 6. 940 tarihinde ihalesi yapıl 

Tahmin edilen bedeli (124.000) lira olan ması mukarrer hastane ilave inşaatı, 
40000 metre ipek kumaş Askeri fRbrikalo.r görülen lüzum üzerine yirmi bir gün 
umum miıdürlügü merkez satın alma komis- claha temdit edilmiştir. 
yonunca 12-7-940 cuma günü saat ıs te ka-
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname (6) 2 - Eksiltmeye konulan iş: Zon-
lira (20) kuruş mukabilinde komisyondan guldakta amele birliği hastanesi bina
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan sının şark tarafında mutbah ve çama
(7450) lirayı havi teklif mektuplarını mcz- şırlık binasiyle, hastane qinasının ze
kıir günde saat 14 de komisyona venneleri min katının polikilnik haline ifrağı-
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun dır. / 

2 ve 3, maddelerindeki vesafkle komisyon- 3 _ Mutbah ve çamaşırlık binasiy
cu olmadıklarına ve bu ifjlc allkadar tile - le tesisatının keşif bedeli (23920) !i
cardan olduklarına dair ticaret odası vesi- ra (81) kuruş olup ve polikilnik işi
kasiyle mezkur gıin ve saatte komisyona 
müracaatları. (3100) 13171 nin keşif bedeli (3245) lira (82) ku-

D EVLET DEMİR YO L L A R I 

ruş olup mecmuu (2il66) lira (63) 
kuruştur. 

4 - İlk teminat akçası (2038) lira
dır. 

N A FIA V E KALETi 

Demiryolu intaatı 
Nafıa Vekaletinden : 
Zonguldak - Kozlu demiryolunun 

inşaatı kapalı zarf usuliyle münaka
sa.ya konulmuştur. 

1 - Münakasa 11. 7. 'J .u ı :ırihine te
sadüf eden perşembe t;ı.ıııu saat on 
altıda vekaletimiı: demiryollar inşa
at dairesindeki münakasa komisyonu 
salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
bir milyon sekiı: yüz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (67.750) li
radır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şart 
namesi, bayındırlık işleri genel şart
namesi, vahidi kıyasii fiyat cetveli ve 
diğer evrak ve planlardan mürekkep 
bir takım münakasa evrakı elli lira 
bedel mukabilinde demiryollar inşa
at dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isti
yenler rcf erans ve diğer vesikalarını 
bir istili, a bağlıyarak münakasa ta
rihind ı en az sekiz gün evci vekfüe
te vcrııl.:l, suretiyle bu için ehliyet 
vesikası istiyecekler ve bu vesikayı 
teklif zarflarına koyacaklardır. Mü
nakasa tarihinden en az sekiz gün e
vci yapılmamış olan müracaatlar na
zarı dikkate alınmıyacaktır. 

6 - Münakasaya iştirak edecek o
lanlar 2490 numaralı artırma, eksilt
me ve ihale kanunu ile eksiltme şart-

Askeri Fabrikalar Umum Miıdürlüğü Muhtelif ın«aat 5 - Eksiltme müddeti 11. 6. 940 :r namesi mucibince ibrazına mecbur 
Me kez Satın Alma Komisyonwıdan : D. D. Yolları satın alma ko. , salı gününden itibaren yirmi bir gün oldukları evrak ve vesaiki mezkur 

Tahmin edilen bedeli (12.900) lira olan dür. • 
Muhammen bedelı. 21656 lı'ra olan kanun ve şartnamenı'n tar'ıfatı da'ıre-

yukarda yazılı SO ton kiıkUrt Askeri fahri- ' 6 - Eksiltme 1. 7. 940 pazartesi 
Alpullu ve Çerekezko" yde bı'rer sinde hazırlıyacaklan teklif zarfla-

kalar umum ,miıdurluiu merkez satın alına su günü saat 16 da amele birliği faal 
komisyonunca 8-7-940 pazartesi gilnü gaat hazine ve su kulesi ile ponpacı binası heyeti huzurunda yapılacaktır. rını 11. 7. 940 tarihinde saat on beşe 
ıı de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart- inşası işi kapalı zarf usuliyle eksilt- , 7 _ Talipler eksiltme şartnamesi, kadar numaralı makbuz mukabilinde 
name parasız olarak komisyon.dan verilir. meye çıkarılmıştır. Münakasa JO.i .940 mukavele projesi ve bu işe ait diğer münakasa komisyo~u başkanlığına 
Tal plerın muvak . : teminat olan 967 lira çarşamba günü saat 11 de S'ırkecı' de b" .. k 1 • • • vermiş olmaları l ;?.tmdır. utun evra ı ame e bırlığmden ala-
(SO) kuruşu hav •• ':lı f mektuplarını mez- 9 İşletme binasında A. E. komisyonu bilirler. 2401 , (3030) 
kür giınde sa ::ı t 10 kadar komisyona ver- tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 

13128 

meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu-
n.un 2 ve 3. mııddelerın<leki vcsaikle komis- teminat ve knuni vesaiki ihtiva ede- il DAKT •I LQ KURSU 111 

yoncu olmadıklarına ve bu işle atakadar cek, kapalı zarflarını aynı gün saat 
tUccardan olduklarına dair t icaret odası ve- 10 a kadar komisyona ver.neleri li -
ıikasiyle mezkur gun ve saatte komisyona .zımdır. Şartnameler 108 kuruş ınuka
muracaatlan. (3102) 13068 bilinde Sirkeci veznesinden temin e-

6 Ton tutkal alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan fi 
ton tutkal Askeri fabrikalıır umum miıdür
lüğü merkez satı!' alma komisyonunca 
9-7-19-40 sah günü saat 14 te. kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola -
nk komisyondan verilir. Taliplerin mu -
"Yakkat teminat olan (337) lira (SO) kuruş 
•e 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları -
na ve bu hle ali.kadar tUccardan oldukla -
nna dair ticaret odruıı veııikasiyle mukUr 
cün ve saatte komlsyona müracaattan. 
(S103) 13069 

600 - 1000 ton yerli Lintera 
pamuğu alınacak 

A"'eri Fabrikalar Umum Müdürluğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

dilir. (5103/ 3068) 13096 

Ha v a p.hmerdanı alınacak 
D. D. yolları satın alma KO: 
Muhammen bedeli 16000 lıra olan bir a

det hava şahmerdanı ve komprcsorti 13.8 
1!)40 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankarada idare binasında ıatın a
lınacaktır. 

Bu işe gırmek iıtiyenlerin (1200) Jirlllık 
muvakkat temınat ile kanunun tayin cttigi 
ves:kal:ırı ve teklıflerini aynı gün ınat 
14.30 a kadar komisyon reisligine vermele
ri li . .:ımdır. 

Şartn..1ınelcr parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden Haydarpqada teael
lum ve aevk ıcfli&inden daiıtalacaktır. 

(3187) 13243 

2 Kalem ampul alınacak 
D. D. yolları satın alma KO: 

72 inci devreıini de % 50 tenzi
latla açmıştır. (BiR) ayda DiP. 
LO MA ver ilir. Tahıil aranmak-
sızın herkes alınır. En ıon ka· 
yıt 4.7.1940 tarihine kadardır. 
Belediye sırası Hanef a part. No. 
4 Telefon : 3714. 2536 

Sayın Halkımıza Müjde 
Bankalar caddeslndekf tlirbiycvt IŞIK 

oyuncak makazası bu defa Anafartalarda 
MODA pa::arında daha zengin c;cııltlerini 
ucuz !lyatıa sayın mlioterilcrlne arzedcr. 

2332 

ANKARA VALfLlCl 

E lbise v e tulum alınacak 

Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 3650 lira olan 2 kalem 
antiaerycn ampuller 131819-40 salı gliniı sa
at ıs de kapalı zarf usuliı ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlcrin (273,75) li- Vilayet damızlık aygır deposunda 
ralık muvakkat teminat ile kanunun uyin seyisler için tutarı 270 lira olan 5 ta
ettiği vcsıka lan ve ~ckliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliıine ver-, kım elbise ile 20 adet tulum yaptırı-
meleri lazımdır. lacağından isteklilerin ihale günü o-
Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

m:ı.lzeme dairesinden, Hayda.rpaşa'da te _ lan 1. 7. 940 pazartesi günü saat on 
sellü.m ve sevk ıefliğindcn da~ıtılacnktır beşte vilayet daimi encümeninde bu-

(31S2) 13239 lunmaları ve şartnameyi görmek ü-
zere vilayet veteriner müdürlüğüne 

Muhasip ve 
tezgôhtar aranıyor 

Ankarada tanınmış bir müessesede 
muhasebe memurluğunda çalıştırıl

mak üzere usulü muzaafaya bihakkın 
vakıf bir memur ile satış işlerinden 

anlar bir tezgahtara ihtiyaç vardır. 
Beş yüz liralık kefalet vermeleri la

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

KİREÇ.. KUM.. ÇAKIL 

*MOZAYİK 
Ktitahya namındaki kaymak kireçleri, 

sedef parlakhtı veren yıldız marka moza.
yık, toprak.lız en temiz MALIKÖY kum 
vı; çAkıllıtn. 

Sanayi caddesi Ali Rııo;a Ap. No: 6 HU
eeyın Orak ticarethanesinde bulunur 'fi 
2078 2158 

Nazarı dikkate 
C. H. Partls tarafından çıkarılan 111111 

Şefimiz İemet İnönli'nUn bllylik portrele
ri 200 kuruş mukabilinde Ha,,et kltabcvln-~Jll il llll llllll lllllllllll llllll 11111 h. müracaatları iliin olunur. 

= - (3123) 13112 ı de satılmaktadır. 2:ı!16 -

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --------------
Ambar inşaatı 

Toprak mahsülleri ofisinden: --=: 1- Fakılı istasyonunda yapılacak anbarlar. idart ali 
:= sile buna mü tef erri işler götürü olarak kapalı zarf u• 
=: eksil tmeye konulmuştur. ( Ke§İf bedeli 73983.50 " 
=: ü ç bin dokuz yüz sek sen üç lir a elli kuruştur ,. 
§ 2- Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofis Urnuıtı 

dür1üğünden alınabilir. Jrf = 3- Eksiltme, 1. 1. 1940 tarihinde saat 15 de .A~. 
- O fis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplu-mı h•~ 
:= lar makb uz m ukabilrnd e O fisin muha.berat servisine 

= e d ilecektir. -- 4- M u vakkat teminat mikdarı 4949.17 liradır. . 
= 5- i stekliler teklif evrakı meyanına eksiltmey~ gııı 
_ mek için ihale tarihinden nih ayet iki gün evel Ofıtte1 = cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır.'' 3204 ,, 

~11111111111111111 1 1111 1 111 1 111111111111111111111111 11 1 11111111111111 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 
Cari Hesapla .. 

İKRAMİYE PLANI 

Ankara 2. ci asliye h ukuk mah-

1940 lKRAMl" 

l adet 2000 liralık _. 
3 1000 
6 500 .. 

12 250 
40 l~ -71> 50 -210 25 

" . 
K etideler: 1 ıub•tı 

1 ağustos, 1 ikincite 
!e rinde yapılır. 

Tahmin edilen bedeli (280.000) llı;a 
600 - 1000 ton yerli Unters pamuğu aske
ri fabrJk:ılar umum mUdUrlUğtl merkez sa
tın alma komiııyonunca.11. 7. 1040 ııcrşeıtı· 
be gilııU saat 15 te kaı;ıalı zarfla ihale edl
lecekUr. Şartnnmıı (14 ) lira mukabilinde 
komisyondan vcrlllr. Taliplerin nıuvakkn~ 
teminat olan (14 950) lirayı havi teklif 
mektuplannı mezkür günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rlndekJ vesa\kle komisyoncu olmadıkları
na ve bu l&le aICı.ko.dar ttlccardan olduk
larına dair ticaret odası vcslkll!!lyle mez
kQr gUn ve saatte komisyona mUrnc.ıuıtlan. 

(8030) 130 9 

- Daktilo ahna<ak -- -E Sümer Bank U mum M ü d ü r - E 
Muhtelif yağlar alınacak 

Ankara valiliğinden : 
;:!l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllt- k e mesinde n : 

Vcs:ıyeti altında bulunsJI f 
runiın 1-3-937 dogumlu ve 1 

etmekle miınıeyyiz buJunu9 
masım mucip bir hali bul 
<lugun.dan Şukru uzerındel'J 
tarihten itibaren Ruştu'ııfl' 
biyle refine, keyfiyetin 11~ 
ilanına kabili temyiz olm' 
gtiniınde karar vcrildıği ıl&sl 

20 ton F erre krom alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum' Müdürlülü 

llerkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (200.000) lira 
olan 20 ton Cerre krom ll!!kert fabrikalar 
umum mOdilrlUğll merkez satın alma ko -
mlııyonunca 12. 8. 1910 pazartesi gllnU ııa
at 15 te kapalı :r.nrfln thale edilecektir. 
Şartname (10) lira muknb\linde komisyon
dan verlllr. Tallplerln muvakkat teminat 
olan (11~) lirayı havi teklif mektupları
nı mezk(lr gtlııde snat 14 e kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veııa
tkle komisyoncu olmadıklanna ve hu işle 
alAkadar tUceardıın olduklarına dair tlCll· 
ret odası vesikasiyle mezk!ır snln ve saat-
te komisyona müracaatları. (3045) 

13090 

30 ton arap sabunu hakktnda 
Askeri Fabrikalar Umum Miıdurlüğü 

Mt>rke'Z Satın Alma Komısyonundan: 

E lüğünden : E - --: Merkez Teıkilatımızdaki mün- : 
: hallerde kullanılmak üzere göı- E 
E terecekleri ehliyete göre 100 li- : 
: raya kadar aylık ücretle ve mü- E 
E sabaka imtihanı ile daktilo alı- : -E nacaktır. : 

- Taliplerin tahsil ve hizmet : -E vesikalariyle 1. 7. 1940 pa,:arte- _ 
: si akşamına kadar Bankamız : 
: Zat lıleri Müdürlüğüne müra- 5 
E caatları ilan olunur. 2535 E 
':111111111111111111111111111111111111111;: 

Süt ahnacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Ge -

nel Me~kezinden : 

Muhammen bedeli 798 lira 72 kurş
tan ibaret bulunan gaz, benzin, mazot, 
gres ve makina yag!arı alınacaktır. 

Şartnamesini her gün Stadyum mü -
dürlüğünde görebilirler. 

Taliplerin 11. 7. 940 perşembe günü 
saat 15.30 da vilayet daimi encümeni-
ne müracaatları. (3261) 13234 

B e n z .in alınacak 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Vilayet hizmet otomobili için 450 

büyük teneke benzin satın alınacaktır. Be
her tenekesi 16,80 litredir. 

2 - Muhammen bedeli 2047 lira SO ku
ruıtan ibarettir. 

3 - İhalesi 18 temmuz 940 perşembe 
giın!i saat lS,30 da yapılacağın<lan taliple
rin ihale günü vilayet daimi encümenin~ 
miıracaatları ilan olunur. (3233) _ 1324S 

P. T . T. v e TELEFON Md. 

K a blo alınacak 

5 7 940 cuma gUnU Mat 15 te kapalı 
z.arfla ihale edlleceğ'I 19 ve 21 haziran 940 
tarihlerinde ilAn edllen 30 ton arap ııabu· 
nuntın 45 t ona ıbl'\ğ edilerek yemden UA
na verileceğinden mezk!ır günlerde çıkan 
11Anlar hllkt1msUzdllr 131451 13125 

Genel merkez '.JÜt evimiz için gün
de asgari (50) azami (100) kilo inek 
sütü alınacaktır. lhaleıi 8 temmuz 940 

• .. P. T. T. umum müdür/İlğiinden: 
45 Ton arap sabunu alınacak pazartesı günu saat lO da Kurum mer- 1) İdare ihtiyu.cı için so, 100 ve 200 

Asieri Fabrıkalır umum mudıirluğu mer- kezinde yapılacaktır. Şartnamesini çiftli 5000 metre pamuk ipliği ile tecrit 
görmek istiyenlerin Kurum hesap iş. edilmiş .kurşunlu kablo kapalı zadla ek-

iez satın alma konıısyonundan: siltn:cye çıkarılmıştır. 
Tahmin edilen bedeli (lS.750) lira olan leri direktörlüğüne müracaat etmeleri. 2) Muhammen bedel (8.500), muvakkat 

4S ton arap sahuru Askeri fabrikalar u- Odun 1 k teminat (637.5) lira olup eksiltmesi, 13/ a-
mum mudurluvtı mcrl<ez ıatm alma komis- a rnaca tnstos/ 940 salı günü saat (16) da Anka-
yonunca ıs 7 940 ııazartesı gunu saat ıs rnda P. T. T. umum müdürlük binasın-
te kapalı zarfla ih !e edıleccktir. Şaı tnamc Kurumumuz ve müesseselerinin ih- dak1 satın alına komisyonunda yapılacak· 
parasız olarak komısyondan verilir. Talip- tır. 
)erin muvakkat temınat olan (1181) lira tiyacı için asgari (125) azami (150) bin 3) 1ı;tckliler muvakkat teminat makbuz 
(2S) kurusu havi teklif mektuplarım mez- kilo kesilmit kuru meıe odunu alına- veya banka teminat mcktubiyle kanuni ve-
kur gunde saat 14 de kadar komisyona ver· k İh . . saiki ve teklifi muhtevi kapalı ı.arflarını o 
meleri ve kendilcrınin de 2490 numaralı ka- ca tır. alesı 8 temmuz 940 pazartesı giın ı;aat (15) e kwar mezkur komisyona 
nunun 2 ve 3. maddclcrindekı vesaikle ko- günü saat 11 de Kurum merkezinde verec(klerdir. 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar yapılacaktır. Şartnam~sini görmek is- 4} Sartnameler, Ankarada P. T. T. le-
tiıccardan olduklıırına dair ticaret odası · · • k vazım, htanbul'da P. T. T. levazım ayni
vesikasiyle mezkiır gün ve saatte komis- tiyenlerın Kurum hesap ııl erı dire • yat ıubeıi miıdiirlüklerinden bedelsiz ola-
yona muracaatlan. (3146) 13238 törlüğüne müracaat etmeleri. 2555 ra.k verilecektir (3260) 13257 

~· ··••ııı ı ıııııııııııııı ıııı ı ıııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııL. ----------
-----

OT EL TOKATLIYAN 
AÇILMIŞTIR 

TARABYA 

Her gün fevkalade ORKESTRA tarafından MÜZİK ve DANS 

-------------------ıııııııııııııııııııııııııııır' 1 -""11111111111111111111111111111 Pamion komple ı 4501mnıflan hq1-. 

------ Ankara'da Başkır mahallesinde Hünler Radyo tamir evi a~lldı -- -: sokak 119-121 sayılı evde Mustafa kızı 

Fatma tarafından mahkememize ikame e
dilen 94-0 - 1S22 sayısında kayıtlı vasayetin 
kaldırılması hakkınaaki divanm mıuhıı.ke-

: Radyolarınızı garantili yaptırmak : 
: isterseniz aşağıdaki adre.ııc m!iracaat -
: ediniz. Yenişehir Ulus sineması ya- : 
: nında Radyo tamir cvl tel!'.!on 5622 : 

':111111111111111111111111111111111111111;: 

ORMAN ÇEVlRGE Md. 

Satılık ağaçlar 
Ankara Orman Çevirge Müdürlüğün

den: 
• l - Beypazarı kazasının hudutları ra
por ve krokide yazılı Gökdağ nam devlet 
ormnnındrın 265 adede denk 172, M'. 174 
l>s'. miki'ıp gayri mrunul devrik köknar a
ğ ı ile 466 adede denk 2[ı6 M'. 2<J7 desi -
metre mlkfıp gayri mamul devrik çam ağa
cı 9 ay zarfında nrnıanclan çıkarılmak U -
zere 20 gtln miiddctıe açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Arttırma 19. 7. 940 tarlhino nıilsa
dif eunıa l:'ilniı ııı\llt 16 da Ankara orman 
c;ı•virge mliılilrlllğilnde yapılacaktır. 

S - Köknarın beher gayri mamul metre 
mlkllbı 400 ve çamın beher gayri mamul 
metre mlkllbının muhammen kıymeti 460 
k11rıışt11r. • 

4 - Muvakkat teminat 140 lira 10 ku
nıştur. 

fi - Şart.name ve mukavelename proje
lerini gdrıııck iııtlyenler bu m!iddet içinde 
Anlmra orman c;evlrge m\ldiir!Uğtlne ve 
Ueypruızrı, Kızılcahamam ve Nallıhan or
man dairelerine müracaatları. (3278) 

13258 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 67\IO 
İmtiyaz sahibi 
l skender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İ şleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Mlleaseae MUdllrU: Nqtt ULUG 
ULUS Buımevi ANKARA 

mesi sonunda: 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll lll lllltllllllll -
Kömür satışı 

-----------
Balıkesir : E ti Bank G arb Liny itleri ltletrn~İ~~ 
Bundan böyle her kim isterse paraJı peşin verilmek• 

51 
69 = ğari onblı gün evci yapmak ve istihsal merkezinde vag~~ttı 

=: edilmek, bir vagondan aşağı siparit yapmamak şartiyle r' 
=: at lar üzerinden kömür alabilir. --- SOMADA --- Parça 30 Milimetreden büyük --- Ceviz 10 - 30 
c: --

Rekompoze % 40 parça % 60 cevizden mürekkep 

Tozlu Fındık 0/ 10 
TAVŞANLI VE DEÔİRMİSAZDA ---= Parça 40 milimetreden büyük = Cev iz 15 - 40 =: Rekompoze % 40 parça % 60 cevizden mürekkeP 

= Tozlu Fındık 0/15 ·r 
=: Ayda elli tonu mütecaviz temadi eden ıiparişlerin bl = bildirilmesi lazımdır. 24S3 I 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 1 11 1 1 11 11 111 

rr YENİ SİNEMA HALK SINEMASI SUS Sİ_f_ 
ıeJI 

Bugiln 14 Bugtln bu gece 
10 - 14,30 - 18,30 

seanslarında 

l - DUnya haberleri 
2 - Esir tUeearıaı~ 

12 -16,30 - 21 
seıınslarınd.l 

l - DUnya haberleri 
2 - Çingeneler barı 
3 - Kaı •• 1ellt& 

Lupe Velez 
Fiyatlar: 
Balkon 3:1, aalon 20 krf, 

Bugün bu IP,'ece 
Saat: l 4•18 i• Tekmili hirticn 21'i kısım- Esrıtrcııl 

lık fevkalade mac<'ra 16 e 

ÖIUm MakJnl.'sl 
Cliret, ce!laret, macera 

Seanslar 
10,so - H - 11 • 20.ıo da 
Fiyatlar : Balkon 3~ 

Salon 20 
Cebect Yenidot&D 
t}'JıdD IARKISI 

• 

saat ~ 
LOrel 
hO'' 

ri s gece! 11ı11 lkl fl 

Flvatllll': ,ti 
BS:1kon sg d' 
saat: l '-

tehlikede. 
partıte 


