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Fronsa'da mağlubiyetin 

mesulleri ceza görecek 

Petain'e verilen selahiyeller _J 

alta açığında bir deniz harbi oldu 

• 
ız 

'"İzcle italyan ve in6 iliz lüoları arcuında olan deniz muharebeıinin mevkiini göıterir harita. 

İngillz. İtalyan filoları altı 
buçuk saat muharebe ettiler 
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bir denizaltı gemileri ballrlldı ~ 
Bir İtalY.an zırhhsına tam isabet oldu 

• 
ıversite 

Sovyetler ve 
İt~lyan tayyarelerinden dört tanesi 

i ra n 1 
tahrip edildi, yedi tanesi de hasara uğrahldı 

zunları • • 
ıçın 

Falih Rılkı ATAY 
~lif Vekilimiz Oniversite'de 
,>ii:t türk gencine diplomalarını 
ı. ,lı\I gençler üç gündenberi 
ll!i1etçi münevverler kadrosu· 
!ılıııııtır, 
lf terbiyesi bakımından, yeni 
· ~•ler, bizim nesillerin ıuzı· 
~ Yeti§tİren mekteplerle kı· 
ıleıııez. Fakat bilhaaaa karak· 

' khıiyet terbiyesi bakımın· 
lt~llrll hiç benzemez: bizler, 

ıl olrnıyan bir memleketin 
.Plerirıde istiklalden korkan 
lif'- ' 1 • ·ıı ':'lale inanmıyan, dev ehn 
• •t11ı ınukadder bir ıukut aey
ıp ettiğini tevekkülle kabul 
terL· .. h ·ı I QlYecilerden ıup e ve za 
•ti aldık. Bizim nesillerde va· 
er, hüriyetçi ve istiklalci 
er, hir fikir ve ruh isyanını, 

t llıaddi manevi nizama kartı 
•l~i bir ruhu temsil eder. Bu 

~'ıeittebin içinde veya dııında 
' te"ekkül sürüsünden ayrıl· 

"dır, Bunlar müsteanalardır. 
bir fikir ve vicdan arkadaıı, 

'-l Ortağı bulduklan zaman 
0hırlar. Bugünkü müstakil, 
~. lrlilliyetperver Türkiye'yi 
1' hliren büyük davalar, vak· 

0~P bir tekle, veya birkaçla 
~ ır a"uçla batlamııtır. 1908 

l böyle olmuıtur; türkçülük 
~ llı\lıtur; nihayet, on senelik 
•tet devrinin imkanlarına 

iatikli.1 kavgaaı böyle ol • 

,'ıiic:adelelerde iatikli.lci ve 
)etçi münevverin talihi, bo-

lı.ı olan, cevheri aaf kalmıt 

1
1' ~e onun erlik ve kahra· 
~ıletleri ile anlaımakta ve 

b ta idi. Halktan yukarıya 
" er türlü zi.flar mücadeleyi 

İ~' h1t.lka doğru iıe mücadele· 
a., llJl ."e karar kuveti artardı. 
~l lıı~U~tıerinin yeni kalkınma 
l"i erını tetkik edenler, bu ha· 

tihi il dahi, bizde eakiden oldu-
. ı "• daima olacaiı gibi, halk 
~" iyınan ve karar sahiple· 

:t\lk 'lre aoyıuz münevverle· 
~ bir zaferi olduğunu öfren· 

"-i ~. 
~' li!ı~"'eraite mezunlan, onlar-
1>e 1'ıler ve aonrakiler, kuvayı· 
"• ~ .. J(enıalizm terbiyesi ile, 1 
' 1-1'~takil Türkiye münevver-
"ill• "''Yeye gelmektedirler. Bi· 
''*"itı kalkınma kolumuz, her 
l'tia~ mezunu ile bir iyman mü· 
İtı ~ daha kazanıyor ve bu 

1'1Cİ '-~t\lluıuna rehberlik eden 
"'· 0 ' ıleri ve milliyetperver 
>0r llda Yeni bir kuvet unsuru 
lı • 

• tt:~~lere tavsiyelerimiz var
'-~ ılerini, biz ve bizden evel
~;"er nesillerinin bazı bula· 
•ld·~lıktarmdan korumak la· 
le, 'tiııi dÜ§Ünmelidirler. Bu 

. 
İran · Sovyet münasebetlerini 
bulandırmak İçin yapılan 

neşriyatın Tahran' da akisleri 
Tahran, 10 a.a. - Para ajansı bildiriyor: 
Tahran'da çıkan Ittilaat gazetesi 6 numaralı alman beyaz kitabı ve 

Sovyet matbuatının bu husustaki tefairatı hakkmda neırettiği bu batma. 
kalede ezcümle ıöyle demektedir: 

_..___..._ _________ ...._.-,..-.-.:,. Bir mOddet ...ı, baıa yabancı ajwler 

' 

8ovyet1Ar Blrllttn•n lran da dl\hll olduğu 
halde garp memleketlerine muhtemel bir 
taarruzu he.kkında haberler yaymak için Başvekilimiz dün 

Üniversite profesörleri 

heyetini kabul etti 
Rektör Cemil Bilsel'in riyaseti al

tında memleket dahilinde bir tetkik 
seyahatine çıkan ve Erzurum hafta
sını açacak olan, İstanbul üniversite
si profesörler heyeti dün başvekalet
te Başvekil Doktor Refik Saydam 
tarafından kabul edilmişler ve ken -
C.:ileriyle bir saat kadar süren bir ko
nuşma yapmışlardır. Bu konuşma ea
nasında Maarif Vekili Hasan - Ali 
"'...":'cel de bulunmuştur. (a.a.) 

Meclis Grupu 
C. H. P .. Meclis Grupu bugün 

saat 10 da toplanacaktır. 

muhtelif ı;arelrre b3§ vuruyorlardı. Hillcü
metlml1. bu ncıırlyata hiç bir chcmlyct nt
fetmedi. Komşuslyle olnn samtmt mUnruıe
betıerine itimadını muhafaza ederek bu 
tahriklAmiz şayialıır yzerfnc hiı; bir ihtiynti 
tedbir almadı. Hudut muhııfnzasını dnhl 
takviye etmedi. Kf'7.a memlt•ltı•timiz bu şa
yiaların nsılaız olduğunu ve böyle bir tclı· 
ilkenin mt!vcut olııındığını komııularına da
hi temin rylcdi. 
Şimdi aynı menbaların vaziyetlerini de

tlııllrerek hRrbin b!clayetindenbcrl en knU 
bltaraflığmı mulınfazn etml§ olan hUkU· 
metlmizi diğer devletler tarafından gtlyo 
Sovyetler Birllğlne karşı tasarlanan pH\n
lara lştlrfık etmiş göstcrnıek istediklerini 

,görmek hakikaten hayret edilecek bir §CY· 
dlr. Şimal komşumuz da matbuat ve rad· 
yolarının bu abes ııeylere dayanarak bizi 
tenkit etmesine mUsaade ediyor. Halbulti 
bu vesikanın bizzat metni bu ı11ıcre ademi 
mUdahalemlzl göstermek için ktl.!l bir de· 
lildlr. 

Bu vaziyet karıısında bugünkU dUnyade 
hakikat prensiplerine ölüm darbeleri lnmi§ 
olduğu söylenemez mi? 

Gazete bundan sonra D.N.B. ajansı tara
fından neşredilen vesikanın metni hakkın· 

(Sonu J. üncü uy/ada) 

Münih görüşmeleri 

Hitler, Ciano da hazır bulunduğu 
halde macar nazırlannı kabul etti 

Sof ya mahfillerine göre ................................................................. 
Alman - ltalyan - Macar 

güne kddar müsbet 

temaslarından birkaç 

neticeler çıkacak 
Mllnlh, 10 a.a. - D.N.B. ajanaı bildiri· 

yor: 
Bu sabah saat dokuzda Kont cıano Mü· 

nlh'e gelmlııtır. Refakatinde bulunan ze
vat meyanında İtalya'nın Almanya sefiri 
B. Alfieri ile Almanya'nın İtalya sefiri 
Von Mackenaen bulunmakta idi. 

B. Cillllo istasyonda Von Rlbbcntrop ve 
sair şahsiyetler tarafından karvılannııştır. 

Macar nazırlarının geliıi 
Kont Ciano'mın muva.salatındnn bir saat 

sonra, Macaristan başvekili Kont Telek! 
ve hariciye nczırı Kont Çakl'yl hamil olan 
tren MUnih merkez istasyonuna gclnıtıı ve 
iki Macar nazırı istasyanda ezcümle B. 
Von Ribbentrop tarafındnn karşılanmıştır. 

Kont Telek! ve Kont Çakı. Reglna ote· 
llne inmişlt>rdlr . .Macar devlet ad!lmlarının 
refakatinde ezcUmle macar elçilerinden BB. 
Ddenlckel ve Ghyczy ve hariciye nezareti 
rtıatbuat bUroau ııetı vardır. 

"' ~'l'liı ve büyük memleketin, 
' ~o f halk havaaı içinde vazi • 

lllıalıdırlar. Bu ıençler, ra· I 
<.Soıııı s .• iacı sıy/•d•) Macar baıveküi Kont T deki 

Resmi tebliğ 
Mllnlh, 10 a.a. - Reamt tebllf: 
FWırer, bu aabah MUnth'te, yanında B. 

(Soau S. iaci ıaylada) 

ltalyan filosu kaçarak sahil bataryolannın himayesine girdi 
Londra, 10 a.a. - Bahriye nezareti t~ 

liğ ediyor: 
Merkezi Akdeniz'de ve Malta'nın şar

kında yapılmakta olan harekat esnaııında 
başkumandanlık düşman kuvetleriyle bır 
temas temin ettiğıni bildirmiştir. Duşmıuı 
kuvetleri iki zırhlı ve Gekiz ve altı pusluk 
t11plarla mücehhez müteaddit kruvuorler
'e destroyerlerden murekkeptir. Tem: sı 

men takip eden daklkıılarda duşman ken
di destroyerleri tarafından yapılan bır 

duman perdesi arkasına çekilmiş e de da· 
ha dumanlar arasından knybolmadarı zırlılr
larımızın birinin ate i b•r ıtalyıın zırhlın 
üz.erinde şiddetti ttıhrib:ıt yapmıştır. Bu 
haberin alındığı dakikada duşman ktıve~ 
lenmiz tarafından u!dp edılm ktcdır. De· 
niz tayyarelerımiz muh'lrebe esnasın a 
duşmana taarruz etmi:tlcrdır. Elde hcnuı 
başka tafsilat mevcut degildir. Bu harekat
la müterafik olarak merkezi Cebeluttuık 
olatJ bir filomuz merkezi Akdcniz'c <lo r11 
hareket etmiştir. Bu kuvet dort du man 
tayyaresinin tahrip edildiğini, 7 adedinin 
yaralandığını ,.e bunlardan uç tanesuıin 
ağlcbiihtimal merkezlerine doncmiyecck 
halde olduklarını bildirmiştir. Bu muddet 
esnasın.da filomuz hiç bır diısmıın bahri 
kuvetina tesadüf etmcm'oıtir. 

Londra, 10 a.a. - Amiralhğın teblifi: 

ltalyan donanmasına mensuı cüziilamlar •eyir halinde (Sonu 3. üncü say/adı) 

Ticaret Vekilimiz 

Ticaret Vekilimiz Tırhan 
vapurundan çıkarken 

İzmir, 10 a.a. - Ttcarı;t vekili Namıi 
Topçuoğlu bu sabah Aydın'a gitmiştir. Ve
kil ora.de.ki tetkiklerini ikmalden sonra 
tekrar İzmir e d5necektlr. 

C. H. P. Umumi 

İdare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi U

~umi İdare Heyeti: dün mutat 
haftalık toplantısını yapmış Par· 
ti'yi alakadar eden mevzular iize
rinde müzakerelerde bulunmuş • I 
·ur. 

Maarif Vekilimiz geldi 
Bir kac; gündür İstınbul'da tetkiklerde 

bulunan maarif vekilimiz B. Haun Ali 
Yücel diin sabah ıebrimize ıelm.ift:ir. 

Kasden yapılan neşriyat 
• 

O. N. B. ajansı şimdi 
vesika tahrifine başladı 

B. Massiğli bir Alman vesikasında kendisine atfedilen 
telgrafta nerelerin asll manayı tam tersine deiiıtire<ek 

derecede tahrif edildiğini izah ediyor ! 
Alman D. N. B. Ajanaı Loire 

nehri civarında Nevera'de bom
bardıman edilmit bir vagonda 
bulunduğu iddia edilen meıhur 
vesikalan neşre devam ediyor. 
Almanların 6 numaralı beyaz ki
tabının 23 numaralı vesikasını, 
Fransa'nın Ankara Büyük Elçisi 
B. Massigli tarafından Daladiye· 
ye çekilen bir telgraf te§kil et · 
mektedir. Karilerimiz bugünkü 
sayımızda bu alman vesikasını 

aynen okuyacaklar ve altında da 
fransız büyük elçisinin bu telgra
fm ne kadar tahrif edildiğini 

gösteren bir mektubunu bulacak • 
)ardır. Bütün bunlan gördükten 
sonra insanın aklına ıöyle bir au
al geliyor: 

Almanlar, Acaba paraıüt indi
remedikleri yerlere §İmdi D.N.B. 
ajansının bürolarında tahrif edil
miş vesikalar mı yağdırmak İsti
yorlar? Elinde incili, papaa kıya
fetinde inen parafÜtçü ile, "te
dafüi harp" ifadesinin "tecavüzi 
harp" halindeki tebdil §ekli a· 
rasında ne fark bulabilirsiniz? 
Fakat bütün bu balonlar daha 
havalanmadan iine yiyip sönme
ğe mahkUnı edilmektedir. 

D. N. B. ajansının ıimdiye ka· 
dar, So.yetlerle bizim aramızı aç. 

mak, iyi komıuluk münasebeti~ 
rimizi karı§hnnak için naıııl net
riyat yaptığını biliyorduk. Alman 
ajansı, bulanık ıuda balık avla • 
mak için hiç bir ıeyi esirgeme • 
mi§ti! Fakat bütün bu nesriyat 
dahi, bizim teahhütlerimize. 
dostluklarımıza ne kadar sadık 
olduğumuzu ispat etmekten ileri 
geçemedi. D. N. B. ajansı, bu ta
arruzun muvaffakiyetsizlikle ne• 
ticelendiğini görünce, timdi ve· 
sikalar Üzerinde tahrifler yapma
ğa varıncıya kadar işi ileri götür. 
müştür. Bu tahrifler ve5ikaların ' 
ruh ve manasını. ak yerine kara 
denecek kadar tam tersine çevir
mektedir. Gayeye vasıl olmak İ· 
çin her vasıtayı, vesikalarda hak 
ve si!intiye vanncıya kc.dar her 
feyi, nıübah görmek, artık alman 
ajans:nın gündelik itiyat!arı ara
aına girmi~tir. Fakat o, bize kar. 
fi maksadı mahsusla yaptığı bu 
nevi ne,riyatta istediğini elde e
demiyecektir. Çünkü hakikat gÜ· 
neıinin altında buzlar, evela cıvı
mağa sonra aulanmağa mahkum
dur. 

Vesikaya ıöz gezdirelim: Me
aela D. N. B. nin verdiği metinde 
deniyor ki: 

(Soau S. incı say/ad•) 
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DENiZ MOTEHASSISI ARKADAŞIMIZ YAZIYOR 1 -------
Dünya efk5rıumumiyesi, ingilizle - ı riyle italyanlar üstündür. Fakat, de

rin fransız donanmasına karşı yaptık- niz hakimiyetini temin eden gemiler, 
lan hareketlerle meşgulken Malta'nın küçükler değil büyüklerdir. Sonra, 
şarkında, (İtalyanlara göre Kalabria ingiliz amiralliği, Akdeniz'e, bizim 
yarımadasının Spartivento burnu ce- yukarda yaptığımız tahminden daha 
nubunda) ingiliz - italyan filoları ara- fazla gemi sevketmiş olabileceği gibi 
sında bir çarpışma vukubuldu. Bu sa- bizim hesabımızda yeni gemilerden 
ırların yazıldığı saate kadar, fazla hiç biri dahil değildir. 

tafsilat gelmemişti: İngilizler, düşma- Mukayesemiz gösteriyor ki, İngiliz 
nın bir suni duman perdesi arkasında donanması, zırhlılar, ağır kruvazör
kaçmağa teşebbüs ettiğini, fakat taki- ler, hafif kruvazörler ve tayyare ge
be devam olunduğunu bildirmişlerdi: mileri bakımından İtalyanlardan üs
italyan Stefani ajansı da, böyle bir tündürlcr. İtalyanların tek tayyare 
muharebenin vukuunu teyit etmekle gemisi de, esasen uçuş güverteli tay-

1 ber, ingilizlerin cenuba doğru yare gemisi değil, 20 tane deniz tay-
o •tcıarını haber vermitti. yaresi taşıyan bir tayyare ana gemi-
y~ harebe hakkındaki bu mahdut sinden ibarettir. 
0 

.,.arleri tahlil etmeden evel, iki ta-
o · · ·· ı Muharebeye gelince • rın Akdenizdeki kuvetlerını ~oy e • 
r mukayese edelim: 

ita/yan donanması: 

İtalyan donanması, Kızıldeniz'de 
ve Hint Okyanosunda bulunan, bir
kaç denizaltı gemisi ve sair küçük ge
miler müstesna olmak üzere, bütün 
kuvetiyle Akdeniz'dedir ve şu kuvet
lerden mürekkeptir · 

6 zırhlı - 1 deniz tayyare ana gemi
Ei~ 1 eski zırhlı kruvazör - 7 ağır kru
vazör - 14 hafif kruvazör - 61 muhrip -
65 torpidobot - 105 denizaltı gemisi -
62 hücumbotu. Diğer küçük gemilerle 
beraber 572.000 tonluk 342 gemi. İtal
yan donanması, şimdiye kadar, 14 ka
dar denizaltı gemisi ile bir miktar 
muhrip ve küçük gemi kaybetmiş, es
ki zırhlı kruvazörü de hasara uğramış 
olmakla beraber, biitün kuvetiyJ ... sap
sağlam duruyor, demektir. 

lngiliz donanması : 

Alman harp tebliğlerine inanmak 
lazımge1irse ingiliz donanması, Nor
veç harekatının başladığı nisan ayı
nın ilk haftasındanberi mevcudu • 
nun yarıdan fazlasını kaybetmiş ol -
"l'lak Iar:ımgelir; fakat, İngiltere'nin 
hata şimal denizinde ve Akdeniz'de 

1kim olması gösteriyor ki alman res
~i tebliğleri, ingiliz donanmasının za
yiatını çok fazla göstermiştir. İngil
tere'nin resmen kabul ettiği zayiattan 
sonra kalan gemileri şunlardır: 

14 zırhlı • (Yeni yapılmakta olan 9 
tane 35.000 tonluk ve daha büyük ge
miden en az 3 tanesi bitmiş olmak Hi
zımdır) - 5 tayyare gemisi (yeni ya -
pılan 5 tayyare gemisinden 4 tanesi -
nin bitmek üzere olduğu kabul edile
bilir.) 15 ağır kruvazör - 44 hafif kru
vazör (yeni yapılmakta olan 22 hafif 
krnvazörden en az 15 tanesi bitmiş ol
sa gerektir)-164 mt.hrip (harpten evel 
yapılmakta olan 24 muhribin hepsinin 
bitmiş ve yerlerine yeni muhriplerin 
kızağa konulmuş olnfası kuvctle muh
temeldir)-50 denizaltı gemisi (harpten 
evel inşasına başlanmış olan 13 deniz
altı gemisinden hepsinin bitmiş veya 
bitmek üzere olduğu, hesaplanabilir) -
20 hücumbotu (harpten evel yapılma-

b:ışlanmış olan 13 hilcumbotu bitti
ği gibi, birçok yenileri de yapılmış

tır.) 

İngiliz donanması, zayiatının yeni 
gemilerle tetafi edilmiş olduğunu ka
bul edersek, bugün, en az, harbe gir
diği zamanki kudretindedir. Yani tak
riben 1.400.000 tonluk 536 gemiden 
mürekkeptir. Hakikatte, ingiliz do
nanmasının, bugün daha kuvetli oldu
ğunu kabul !tmek Hizımdır. 

Malta şarkında çarpışan kuvetler 
hakkındaki ma!Umatımız noksandır. 
Bu hususta tafsilat geliı:ıciye kadar 
beklemeği daha doğru buluyoruz. lki 
taraftan harbe iştir5k eden gemilerin 
isimlerini ve sayılarını öğrendikten 
sonradır ki bazı mütaJealar serdedebi
liriz. Şimdilik yalnız şu kadar söyli
yelim ki iki tarafın biribirlerine at
fettikleri kaçma iddiasından İtalyan
ların, ingilizlerin kaçtıkları yolunda
ki sözlerine inanmakta mazuruz. Bu -
nun sebepleri de şunlardır: 

1 - İngiliz donanması taarruzi bir 
maksatla yapılmıştır ve İngiliz deniz
cileri büyük bir taarruzi ruhla yetiş
tirilmişlerdir. (Netekim italyanların 
verdiği tafsiHittan İngilizlerin İtalyan 
filosuna taarruz ettiği anlaşılıyor.) 

2 - Bilakis İtalyan gemilerinin hep 
si, zırhlılar da dahil olmak üzere, yük
sek sürate büyük kıymet vermişlerdir. 
Onların deniz muharebesi tabiyesi, 
bir vurup kaçmaktır. Sayıca zaflarını 
süratleriyle telafi etmek isterler. 

3 - Gemilerin süratleri mukayese 
edilince İtalyanlar kaçarsa ingilizler 
pek yetişemezler, İngilizler kaçana 
İtalyanlar yetişebilirler. (İngiliz zırh
lıları asgari 22 mil, azami 31,5 gittik
leri halde jtalyanlar 27-32 mil sürati 
haizdirler ve İtalyan gemileri daha 
yeni ve harbe henüz girdikleri için 
yorgun değildirler.) Esasen, ingiliz
lerin İskenderiye'ye kaçmaları Hizım
gelir. Maltadan İskenderiyeye kadar 
olan mesafe 820 mildir. Muharebenin 
Malta şarkında cereyan ettiğine göre 
ingilizler takriben 800 mil mesafeyi 
kaçarak katetmek mecburiyetindedir
ler. O halde yüksek süratli italyan 
gemilerinin, bu uzun mesafe dahilin
de, ingilizleri yakalamaları icabeder
di. Yakalıyamadılarsa ya kaçan kendi
leridir; yahut da ingilizleri kovala -

mak cesar tini gösterememişlerdir. 

Bu muharebe hakkında daha esaslı 

mütalealar yürütebilmek için, tafsilat 

bekliyoruz. - DENiZCi 

Koordrnasyon Heyetinin 
yeni bir kararı 

Siirt merkezinde kli.in olup yangın neti
cesi harap olan Yenihayat ~ fabrikasınm 
30 - 35 bin lira ikraz suretiyle işler bir ha
le ı;etirildiği takdirde civar un ihtiyacının 
karııltuıabilecei;inl gözönüne alan koordi
nasyon heyeti, bu fabrika sahibine 35 bin 
liraya kadar kredi açılmasına dair bir ka -
rar kabul etmiştir. İcra Vekilleri Heye -
tincc tasvip olunan bu karara göre fabri -
ka sahibi B. Yasin Aral'a verilen 35 bin li
ra kredi temin olunalıilecck ve beş bin li
rnsı nakden tediye olunabilecektir. 

Dün bir cok ., 

layihalar müzakere 

ve k ul ol ndu 
Büyük Millet Meclisi dün saat 15 de B. 

Şemsettin Günaltay'ın reisliginde top -
lanmıştır. Dünkiı toplantıda Mu:ı me -
busu Hakkı Kılıcoclu'nun, medeni kanu -
nun 274 ilncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesi 
hakkındaki takriri okunmuıı bu.r.dan sonra 
Devlet Şurasında münlıal bulunan iki aza
lık için, muhtelit encümenden gelen nam
zet listesi üzerin.de seçim ynpılınıştır. Hey
lerin tasnifi neticesinde İktıs:lt Vekaleti 
baş müfettişi B. Fevzi Erçin'lc, Devlet Şu
rası baş muavinlerinden B. İhs:ın Akt!ircl
in bu fi.zalıklara intihap olundukları anla
ljılnıış bundan ıoııra ruznamcnin diğer 

nıaddclerlne gcçilrniştlr. J>osta telgraf ve 
telefon idaresinin 1937 mali yılı kati hesa
bı hakkındaki !li.yiha ile Erzurum ve Er
zinca.n yer sarsıntısından mıilccssir olan 
mıntakaya yardım için yapılan ve yapıla

cak olıı.n her nevi nakliyattan olıııncak üc
retlere dair kanun layihası müzııkere ve 
knlı.ıl edilmiştir. Bunu nıütcal:ip askerlik 
kanununun ceza faslına bir madde ilavesi
ne d~ir olan layiha ile ecnebilerin Türki -
yede seyahat ve ikametlerine dair olan ka
nunda bazı maddelerin deiii !itirilmer.i ve 
bazı hilkümleriıı çıkarılması hakkındaki la
yihanın da birinci müzakereleri yapıl. . ıı -
tır. 

Dünkü ruznameye dahil bulunan madde
lerden deniz müsadere hukukuna dair olan 
kanun 15.yihasınm müzakeresine başlanma
dan evci kürsüye gelen Milli Müdafaa Ve
kilimiz B. Saffet Arıkan ehcmiyctine bina
en bu layihanın müstııcclen müzakeresini 
teklif etmietir. V ekilln bu teklifi kabul e -
dilerek layiha müzakere ve kabul olunmuş
tur. Meclis yarın saat 15 de toplanacaktır. 

Çağii 

x Sıhat ve İçtimai Muavenet Encü
meni bugün saat 10 da toplanacaktr. 

x Milli Müdafaa Encümeni ll-VII-
1940 perşembe günü saat 15 te topla
nacaktır. 

x Meclis hesaplarının tetk
0

ki encil
meni bugün saat 10 da toplanacaktır. 

X Bütçe encümeni bugün saat 10 da 
toplanacaktır. 

Yeni Erzincan ıehri 

hakkındaki tel ikler 
Zelzele yüzünden harap olan Erzincan 

ısehrinin, aynı yerde fakat daha mU -
sa.it bir saha üzerine kurulması tekarrlir 
etmiş ve gönderilen mütehassuı heyetlerin 
verdikleri raporlar üzerine haritaların yap
trrılmaııma başlanmıştı. Haber aldığımı
za ıöre yeni Erzincan ııehrinin kurulaca -
ğı yerin halihazır haritaları bitmek üzere 
dlr. Yakında ııehrin imar plll.nlarınm yap -
tırılmasına başlanacaktr. Bu münasebetle 
Nafm Vekliletimizdcn bir heyetin Erzin -
can'a .:itmesi ve icabcden tetkikleri ma -
hallinde yapması da kararla:ıtmlmı11tır. 

Diier taraftan, dost Romanya kıralı Ma
jeste Karol'lin feltkctimize karşı duyduğu 
yakın alakanın sempatik ve mfınah bir ifa
desi olarak zelzele mınt.a.kaııında yapılacak 
olan Karo} köyü için yapılan tetkikler de 
bitmlııtlr, Köyün kurulacağı yeri tcsbit et
mek üzere mcmleketlmize gelmiıı ve tet -
kiklerini ikmal ettikten sonra Romanyaya 
dönmilş olan rumen mimarı, buraya gelen 
mal<lmata ıöre köyün pl5.nlarmı bitirmiı 

bulunmaktadır. Yakında tatbikata seçeceği 
umulmaktadır. 

Buğday ve arpa ihracı nizamna
melerinin tasdiki geri bırakıldı 
Evelce meriyete konulmuı bulunan buğ

day ve arpa ihracatının mlirakabesine da
ir olan nizatnM.meler hükümlerinin ahvali 
hazıra dolayısile tatbikı geri bırakılmıııtır. 
Ticaret Vekaleti bir ay evci resmt p.zete 
ile llft.n etmek ıuretlyle bu nizamnameleri 
meriyete koyabilecektir. 

U mu mi ! Harp ekonomisi 

nüfus sayımı Son harbin iktisadA 

20 Birinci teşrin 

pazar günü yapılacak 
lem Vekilleri heyeti, önümüzdeki biı-in

citeşrin ayının yirminci pazar günü yapı -
lacak olan umumi nüfus sayımında tatbik 
edilmek üzere yeni talimatnameyi kabul 
etmi§tir. Talimatnamelerden biri vali, kay
makaın ve nahiye müdürlerinin vazifelerini, 
diğeri de sayım ve kontrol memurlarının 

vazifeleriyle sayım gününtlen evel yapıla
cak irılcre aittir. Talimatnameler sayıma 
girecek nüfus, nümerotaj iııleri ve kont -
rolu, göçebe nüfus sayımı, sayımdan evci 
yapılacak itleri, sayım hakkında verilecek 
konferanslar ve halkın tenviri, sayım me -
murlnn ve yetiştirilmeleri, sayım giınlinde 
ve sayım sonunda ya.pılacak işleri, sayım 

memurlariyle kontrol memurlarının vazi -
feleri hakkında esaslı hükümleri ihtiva et
mektedir. 

Sayım, 20 birinci tcljrin paıar &\iııü sa -
balı saat 8 tle baslıyacaktır. Sayımın bit
tiği top ve havai fiııck atılması veya tel
lal çağırtılması suretiyle ilan olunııcaktır. 

Sayım esansıııda vazifeli bulunanlardan 
başka hiç kimse evlerinden ı;ıkanuyacaktır. 

Gazeteler dör 

sayfaya 
• 1 

nıyor 

Memlekette kt\ğıt ıtokunun azalması ve 
dıg memleketlerden de lthtıl inıltllnlarının 
daralması kar~ısında ilk tedbir olmak üze
re gazete ııayfalan blr miktar tahdit edil
mişti. Koordinasyon heyeti kllğıt temininin 
gUçlUğUnU göz önUne alarak ve mevcut k{ı
ğıt stoklarının tükenmesini önlemek nınk
sadlylc gazete sayfalarının bir miktar da
ha talıdldl hakkında yeni bir karar ittihaz 
etmiştir. 15 temmuzdan itibaren tatbikine 
başlanacak olan bu kararı yazıyoruz: 

" 1 - Mllll Korunma kanununun 21 inci 
madtlcaindekl ıel{ıhiyete mUst<?niden, Res
mi Gazete mlistesna olmak üzere, gUnlUk 
gazetl.'lerin sayfa adetleri bcrveçhi Ati tah
dit olunmuştur: 

(a) Bir sayfasının ebadı 0.42x0.58 metre 
yani sathı 0.2436 murabba metre ve d11ha 
bilyUk olan gazetôler gUnde dört sayfadan 
fa:ı:la lntlı;ıar edemezler. 

(b) Dlr sayfanın ebadı (a) paragrafındaki 
mlkd:ırlardıın az olanlar günde altı sayfa
dan fazla nO§rolunamazlar. Şu kadar ki, ta
bı makineleri altı aayta b:ısmağa nıfuıalt 
olmıyan gazeteler, haftada dört gtln dörder 
ve Uç gUn de sekizer sayfa lntiıar edebilir
ler. 

2 - Uluı Gazcteıl resmi tebligat ve !lfuı
ların çok yer işgal eylediği gUnler sekiz 
sayfa olarak çıkablllr. 

3 - Başveklllet Matbuat Umum mUdUr
IUğU bu talıdldin tatblkını kontrol eder.,, 

(ukurova'da 

ekim sahası 

geniıletildi 
Adıma, (Hususi} - Çukurovada bu sene

ki ekimin fazla yapılmııaı, tatıhaflltn bu ıu· 
retle ytlk8eltilmeal. hwıusundakl taveiyelerl 
göz önUnde tutan Adıı.na çiftçlleı·ı, ellerin
den gelen bUtUn gayreti earfederck yedl ka
za dahllindo 812.060 dekar klavlent ve 
919, 700 dekar da yerli koza ekmeğe muvaf
fak olmu§lardır. Bu ikl ciruı pamuğun ye
kQmı 1,731,760 dekara balit olmaktadır. Ga
çen sone pamuk ekilen saha ise anenk 
l,Gl7,7i9 dekardı. Geçen yıla nazaran bu 
sene 214,011 dekar glbl bUyUk bir fazlalık 
vardır. 

Hububat zlraatınde de gene geçen sene
ye nlsbetle bu yıl 180,000 dekar fark tespit 
edilmiştir: 

Çukurova lşçl komisyonu lallhsdl vaziye
tini göz önllne alarak, ziraat lşçlııl llcretle
rlndc de artırma yapmıştır. Ot işçisinin 
haftıılı~ 400 e, kızak ifçlslnln 450 ye ve 
patoz tııçislnin ha!talığı da 700 kuruşa çı
karılmıştır. 

Bu mevsim bllh888a havalar çok mUıı:ılt 
gittiğinden önllmUzdekl pamuk rekolte ve 
kalitesinin fevkaH'ıde blr dereceyi bulaca~ 
t!trılt ediliyor. 

HUkllmottn, çlftçt ellndekı mahaulU mU
bayııa etmesi keyfiyeti de Çukurova çiftçi
sini lstlkbııle itimatla baktırmaktadır. 

Toprak ofisinin çiftçi IUetlnden mUba
yaası yarım milyon kiloyu bulmuştur. Bu 
mübayaa ?Tllktan yalnız arpa ve yulafa 
mUnhıuıırdır. 

• esre 
Yazan : Sadreddin ENV 

il 

Son harbin seyrindeki askeri, içti· ı vasatisi "l.564'', ihracatı da . 
mai beklenmiyen hadiseler iktısadi sa- milyon ley iken 1940 ın üçüne~ 
hada da tecelli etmektedir. ı da itha15.tı ''2.585", ihracatı da 

Harbin başlangıcında müttefikler milyon ley olmuştur. Yugosla. 
muazzam deniz kuvetlerine güvenerek ı da 1938 de ithalat vasatisi "415 

Almanya'yı iktısadi abluka çenberine catı da "421" milyon dinar ikC~ 
almağa karar vermişler, Almanya da ın dördüncii ayında itha lfitı "64 

mukabeleten denizaltıları, tayyarele. racatı da "693" milyon dinarı b 
ri, korsan muharebeleri ile İngiliz a- tur. Beynelmilel ticaret müna5

• 

dalarının pek muhatç olduğu ham ve rinin daraldığı bu harp yıllı:ırııı 
iptidai maddelerinden mahrum bırak- rici mübadelede bu iki me:nle 
mağa azmetmiş bulunuyordu. rakam yükselişi hakiki bir kı . 
Almanya'nın - elde mevcut vasıta - termcdiğini il5ve edelim. Bell<1 

ları göz önünde tutularak - bu işte riplerin iktısadi haıbi, milba.>'3' 
mutlak bir muvaffakiyetini kimse id- beti bitaraf ülkelerde suni bır e 
dia edemezdi. Fakat ne de olsa yüzde hayat pahalılığı yaratıyor. Valt

1
' 

yetmiş beş ihtiyacını hariçten getir - her tarafta eşyayı pahalılaştı 
megv e alıı::mı"' Britanya adalarının de- Fakat hnrp sahasına yakın rn.e 

" :s • • • d . v 1 rııı 
niz nakliyatı sekteye uğrıyacağı, hat- ~.er~.c nıs~ı vazıyet ~g~r e 

1111 tii znman, zaman - açlık ve yoksulluk uııtundedır. lşte bu ıkı me 
denmese bile - gıda ve hammadde zor- eşya fiyatı vaziyeti: [1929 :::: 
Juklarına uğrıyacağı tahmin ediliyor- duğuna göre] 
du. · Romanya 

İşte şimdi elimizde Societe des na· 
tion'un istatiatik cetveli: tetkik edi

yoruz: harbin başındanberi Britanya
adalarının harici ticaretinde bir geri
leme yerine kayde değer bir inkişaf 
var. Bu inkişaf ithalatta takriben % 
30, ihracatta ise % 20 kadar. 

Brit?.n ya adalarının 1938 yılında ay
lık vasati itha15tının 71.50 milyon ih
racatının da 39.23 milyon sterlin ol -
duğunu kaydettikten sonra harp ayla
rındaki ithatat ve ihracat adetlerini 
okuyalım: [adetler altı sıfır ilavesiy
le İngiliz lirası olarak okunacalrtır.] 
ı 939 İthalat İhracat 

9 uncu ay 

10 " " 
11 ,, " 
12 .. ,, 

47.55 
59.84 
81.24 
84.08 

23.09 
24.62 
37.36 
40.17 

1938 vasatisi 78 
1939 " .. 88 
1940 1 inci ayı 109 

., II ., ., 114 

.. III ., ,, - d 
Bittabi mezkur memleketler 

kıymetiyle beraber hayat da 
]anmıştır: [1929 da hayat pa 
100 olduğuna göre] 

Romanya 

1938 vasatisi 
. 1939 

114 
131 

1940 ı inci ayı 153 

" il " " 166 
,. 1 I I !' ,, 

,. iV ,. ., 

v " .. ~ 
Şimdi okuyucularımızın di ~ 

1940 
1 inci ay 
2 .... 

101.30 
93.21 

41.07 
37.40 

3 .. .. 104.95 41.46 
4 .. " 105.55 48.30 

Yukarıki listenin tetkiki bize alman 
deniz ablukasının Britanya adaların -
da ancak harbin birinci ve ikinci ay
larında kendini hissettirdiğini, üçün
cü ayından itıbaren de ingi!iz harici 
ticaretinin muntazam bir şekilde art
tığını, hatta 1940 dan sonra normalin 
de üstline çıktığını göstermektedir. 
Demek oluyor ki, Almanya'nın deniz
altı ve hava harbi ile ingiliz bahri ti
caretini felce uğratacağı, Britanya a· 
dalarını gıdaaız ve iptidai maddesiz 
bırakacağı hakkındaki iddiaları ta
hakkuk etmemiştir, görünüşe nazaran 
da edemiyecek de. Zaten ajansların 
verdiği alman tahtelbahirlerinin bü -
yük muvaffakiyetleri mevzii haberler 
ile küçülmüştiir. Bunu da İngiltere -
nin işgal altında bulunan memleketle
rin deniz ticareti filosunu elde etmek 
le tamamen giderdiğini, hatta daha 
fazlasını temin ettiğini bu defa da a
det şahitliği ile öğreniyoruz. 

çekeceğimiz nokta şudur; 

1 meınleket ile sıkı ilttıs:ıdi ınU118 
te bulunan, hammadde ve gıda.1 

de alan Almanya da gerek eşf' 
ti, gerekse hayat pahalılığı ~ 
bi tezayüdü göstermemektedır~ 
Almanya'da eşya fiyatı ve ha) 
halı lığı seyri: [1929 = JOO old 

Acaba İngiltere hilkümetinin Al
manya'ya karşı tatbik ettiği iktısadi 
ablukanın tesiri nedir? .. Bunun hak
kında katt bir kanaat edinmeğe, ra -
karnlı cevap verıneğe imkan yoktur. 
Çünkü Almanya harbin bidayetinden 
beri ithalat ve ihracat vaziyeti - müm
kün mertebe ifşa etmemekte - gizle -
mektedir. Muharebe edebiyatında da 
ketum hareket zayıf ceı :ıe ifadesidir. 

Alman ekonomi bünyesinin denize 
müteveccih olduğu maHlmdur. Deniz 
nakliyesinin kapanmasiyle Almanya'
nın kara yolu ile bağlı bulunduğu 
memleketler ile alış - veriş hacmini 
artırmak için büyük gayretler sarfet
miştir; bunu da biliyoruz. Hemhudut 
memleketlerin gümrük istatistiklerin
den bu emelin kısmen tahakkuk etti
rildiğini istidlal ediyoruz. Mesela: 
Romanya'nın 1938 senesi aylık ithalat 

göre] 
1938 vasatisi 78 
1939 " .. 79 
1940 1 inci ayı 79 

" il .. " 79 
,, III ,, ., 81 .1 

., IV ,, ,, 82 
Ham ve gıda madde taşıd:~ı 

leketlerde eşya kıymetlendig1• 11 pahalılandığı halde Almanya'ı\1 

dan - mukayese edilmiyecelc 
pek az müteessir olmasının se~ 
esasta toplanabilir. Birincisi: 1 
met otoritesinin dahili ekono~11 sıkı bir tarzda kontrol etınt~1.ı 

İkincisi de: kara yolu ile ll" 
duğu memleketler ile ticaret 
betlerinin alman İktısadınd• 
tesir edecek kemiyette buh1 

da. .. 

Erzuruma gideGB~ 
1 

üniversite heye~ 
dün _şehrimize g~ 

İstanbul Universitesi rektörü. C 
ııel'in riyasetinde on kişiden cnUr

1 üniversite heyeti dün sııb:ıh ııchr ., 
mittir, heyet :ıelırimizılcn Erz~~ 
ket edecek ve 13 temmuzda Erı 
tnsıııı a~caktır. O gUn saat 17 de~ 
lı!!. lkevinde rektör Cemil bir nut'!ııı 
cek, bunu takip eden günlerde III ,P 
tuklar söylenecek ve ilmi konfert 
rlleccktir. Üniversite heyeti 19 
haftayı kapıyarnk Erzurum'daıı 
Üniversite heyeti §U zevattan ~ 
tir: Rektör Cemil Bilse), Prof~s6,ı 
at, Sıddık Sami, Tevfik Rcmz:ıs,ıtı 
Klizım Gürkan, Muhittin Erer. ~..t.. 
Mükremin Halil. Ziyaeddin FaD>· 

Yalnız şu var ki ingiliz amiralliği, 
mevcut deniz kuvetlerinin bir kısmı
nı alınanlara karşı ve ingiliz adaları
nın müdafaası için ayırmak mecburi
yetindedir. İngilizlerin alınanların 2 
zırhlısı ile 2 cep zırhhsına karşı 6 
zırhlı ve 6 ağır kruvazör ve diğer bir 
miktar gemi ayırdıklarını kabul edi
yonız ve hesabımızı yeni gemileri he
saha katmadan yapıyoruz. Bu takdir
de. ingilizler. İtalyanlara karşı Akde
nizde şu kuvetleri toplı)'abilirler: 

8 zırhlı • 3 tayyare gemisi - 9 ağır 
kruvazör - 22 hafif krnvazör - 80-100 
muhrip - 25 denizaltı gemisi - bir mik
tar hücumbotu. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Şarki karahisar'dd 

halka konferanslO 

Kuvctlcri mul~ayese : 

Şimdi iki taraf kuvetlerini yanya
na yazarak mukayese edelim: 

Gemi cinsi İtalya İngiltere 

Zırhlı: 6 8 
Tayyare gemisi: O 3 
Deniz tayyare gemisi: 1 2 
Ağır kruvazör: 7 9 
Hafif kruvazör: 14 22 
Muhrip torpidobot: 120 80-100 
Denizaltı gemisi: 100 25 
!-Iiicumbotu: 62 bir mıktar 

Göriilüyor ki büyük gemiler itiba -
riyle ingilizler, küçük gemiler itiba-

Dile dair yazılar 

Türk Dil Kurumunun çıkardığı 

son beJ/etende öteki enteresan tet
kik ve makalelerden başka bir de 
son bir yıl içinde gazetelerde mu
harrirlerin dile dair yazdıkları ya
zıların bir listesi var. Bu listeye 
göre: 

Akşam
0

da Va - Nfl 2, Hikmet Fe
ridun Es 2; Anadolu'da Orhan Rah
mi Gökçe 1: Cumhuriyet'te Peya
mi Safa 10; Haber'de Nurullah A
taç J: lkdam'd:ı lbralıim Alaaddin 
Gövsa 1; Yusuf Ziya Ortaç 1; E
buzziyazade Velid 1: Son Post:ı'da 
Muhittin Birgen 2, Ercüment Ek
rem Talu 2; Burhan Cahit 1; Hal it 
Ziya U§aklıgil S; Tarı'da Akagün
düz 4 ,· Sabiha Zekeriya Sertel ı ,· 
Naci Sadullah 1; Salih Murat 2; M. 
Turhan Tarı 2; Ulus'ta Falilı Rıfkı 
Atay 6: Mümtaz Faik Fenik 1; Nu. 
rettin Artam SS: Vakit'te Hakkı 

Suhıı Gez~in 2: Asım Us 1: Osman 
Cemal 1: Y11di~ün'de Hüscyın Ca
hit Yalçın 2; Yeni Sabah'ta Hüseyin 

Cahit Yalçın 1 dil yazısı yazmışlar
dır. 

Sıraladığımız liste, dil bahsinde 
dilini tutanlarla tutmıyanları gös
termeğe yarar belki. 

Fakat, ne dersiniz, bu dil yazıla
rının başlıkları arasında en ziyade 
Ebuzziyazade Bay Velid'in makale
sinin üzerindeki başlık hoşuma git
ti: 

"Ôz türkçeye hasret!" 
Bu muteber sermuharririn öz 

türkçeye çektiği bu hasreti, galiba, 
şimdi gene onun himmeti ile okur
ları - pardon, kariğleri - ~ekmekte
dir. 

••• 
Bir qek hikayeai ! 

Hikaye pek meşhur, biraz da ka
ba olmakla beraber tekrer edece
ğim: beli altı arka rfa<J, hir gecıo ka
ranllkta çaldıkları bir eşeği dana 

sanarak keser, pişirir, yerler. 
Ertesi sabah yaptıkları işi anla

yınca içlerinden birisi: 
- Ben ağzıma sUrmedimdi! der. 
Öteki biraz suyuna bandığım, 

sonra elini çektiğini söyler. 
Sözün kısası be~ altı arkadaş da 

bu kötü ziyafetten pay almadıkla
rını iddia eder, dururlar. 

Nihayet, içlerinden bir insaf sa
hibi dayanamaz: 

- Peki ama, diye bağırır, sen ye
medin, o yemedi; koskoca e~ek ne 
oldu? 
Mareşal Peten'in himayesi ve La

val'in idaresi altında yeni bir ihti
lal yapan - pardon! - .vüz el/i sene 
önce yapı/mı~ bir ihtilalin üzerine 
bir butlan çizgisi çizen Fransa'da 
d .ı fransız felaketine sebep olanı 

hıılmak mümkün olamıyor. 
Herl.·es: 
- Ben yapmadım! diyor. Kaba-

hat Vişi gazinosunda kırıta kırıta 
dolaşan bir gelindir ki kimse almak 
istemiyor. Peki, fakat, Fransa ne 
oldu? Fransa'nın yıkılmasına sebep 
olan fransızlar kimlerdir? 
Şimdiye kadar topu topu general 

De Gol'ü dört sene hapse mahkum 
ettiler. O general ki bundan be§ se
ne önce kendi vatanına hareket har
bine hazırlanmayı, bol bol motörlü 
sili.h ve tank yapmayı tavsiye et
mişti ..• 

••• 
Zovallı Afrika! 

Bir arkadaşımız yeni harbe sah
ne olduğu için Afrika'ya "zavallı 
Afrika" diye acıyor. 
Şimdi Afrika'da motörlü silahla

rın içinde ve başında avrupalı/ar 
çarpışmaktadır. 

Bundan önceki harpte ise Afri
kalılar Avrupa harp sahnelerinde 
çarpışmı~htrdı. Asıl o zamanki Af
rika "zavallı Afrika" değil miydi? 

- O zaman da zavallı, şimdi de 
zavaJ/ı/ 

T. 1. 

Şarki Karahlsar, 10 a.a. - C~e 
Halk Partisi tarafından hııJke~ ~ 
edllmiı olan toplantıya ekseriı1 t1ef' 
mak üzere kalabalık bir h:ı.lk kU ,1ıcl 
dik etmiştir. Bu mlinasebetle "e ~ 
konferansta cüınhurı)·et hükilJtletı ı. 
ettiği düı üıt ve emniyetli siyıı5'1 
muzun her zamankinden dah~ u~ 1 
kuvet ve kudreti, milletimlz ı ll f:ı1 ' 
ve snrt aziz ve sevgili Milli şe '0 ' 
bağlılık ve iııa.ıu bir daha ıebıır 
miştir. ·tııı'• 

Hatip, hükümetin halkın 1 

1
, 

kareılamak hususundakı büyült ıııJ 
rmı şiıkranla kaydederek soııer 
mi&tlr. 

İpek böceği tohumu 
ıçm .. 

t.P' 
İpek böceği tohumu yetiştirf1111 e e 

yaa, muhafnaz ve tevzi eyleınek 1,ıı • . . oıııı oO 
1ı korunma kanuniyle tcmı~ so O 
yeden Zirnnt Vekaleti emrırıe e Jı' 
verilmesi koordinasyon he1etit1;1,,, ıı• 
tınlmıştır. Faizi ve sair ınıısrR dil~ 
tedavil sermayenin tahsis oluJl 
kül t&rafından ödenecektir. 
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nsa'da yeni rejim 
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lltıı Pa 14 lk• .. · b' r amentosu, eve ı gun 
l ır kararla yarım asırdan • 
"•ıı devletinin teıkilatı o • 
?''ayı tarihe intikal ettir

' "'arihe İntikal eden anayaaa 
ı ret . 
· d aın, yeni ve faıiıt pren-

Fransa'da mağlü:biyetin 
mesaileri ceza görecek 

1 ngiltere üzerinde 

Büyük bir hava 
muharebesi oldu ıye &)'anan bir kanunuesasi 

h,~c:aktır. Bu kanunuesasi, ve· 
''lıU::rlere göre, fransız ihtili.

iYet, müıavat ve kardeı· 
~ erj Yerine, 11İf, aile ve va

Jı delerine dayanacaktır. 
eti Parlamentosu, üçüncü cüm

: ltanunuesasisi hakkındaki 
:0rınaı ıartlar altında ver-

1 
1 ı, kurulacak olan rejimin 
"e · t'k d h ıs ı rarı bakımından bu 

i 'd~ büyük ehemiyeti haiz 
'e ılebilirdi. Çünkü bugün 
l;ttı büyük kısmı iıgal altın

' lal altında bulunmıyan kı· 
~ da yabancı devlet nüfuzu 

........ ~~ ıartlar altında kurula
ı.;;Jıınde istikrar aranamaz. 

'let' h, Petain'in devleti, fran· 
'ltıı ke istikrarlı bir hayat te -

". llıakıadiyle kurulmuı re· 
lıyade, müstevliye hoı gö-

toJ:Yeıine matuf bir tedbir 
~l llıektedir. Bununla bera

ll 11.c:ak olan rejimin mukad· 

1~ 0 !uraa olsun, Fransa'nın 
't 111! ılga edilen üçüncü cüm
'"d ltıuıunuesasisine bir defa 

et edeceği çok ıüphelidir. 
" 

' C:Üınhuriyet kanunuesasi-
.. • Prusya muharebesinde 
~l Na.polyon imparatorluğu
~ "1aıı üzerine kabul edil· 
t i:ııayıua idi. N apolyon'un is· 
· 11.tesini takip eden inhidam 

l'apdan bu kanunuesasi, 
d edileceği ribi fransız ihtila
~~~lı:.rasi prenıiplerine da· 
p a ıdı. Bu kanunuesasi dev· 
"~ıısa, 1870 harbinin ıarsm
~ urtuldu. Kuvetlendi. Re • 
-~Uftu. Büyük müstemleke 
~luğunu kurdu. Ve nihayet 

İılde Alaaı Loren'i istirdat 

~lb . >at Undan sonra fransız sıya-
lllda bir tereddi başlıyor. 

i "'-ıi harpsonra11 devrinin 
1) "e iktısadi problemlerini 
· -~~dı. Say ile sermaye ara· 
it lllunaaebetleri tanzim ede
• ~l"J>aonrası devrinin bütün 
, t 'Ytıaımaları bu mesele Ü· 
~Plarunııtır. Fransa, serma-
. )an sağlara bu •atlar da 
'i•l~ı-ında birçok zümrelere 

'~ tçı~e servetin tevziinde da
\ ~'1 hııse vermek istiyen solla· 
• 1, e'°llar da birçok zümrelere 

ot u, demokrasinin esas um· 
' iç~~ •Öz hüriyeti, yazı hü
~ı.ı. hüriyeti gibi ha~la
~~ asından doğan bir netice 
tG..r .. llt hükümet mekanizması 
"-l~ l'iirümedi. Sollar bir taraf
~:rla, bir taraftan da kendi 
da b~ biribiriyle boğuıtu, Sağ
' ıı- taraftan biribiriyle bir 

el da karıılanndaki sollarla 
~.: etti. Ve fransız politika 

de arıiye sürüklendi. 1924 ıe
'~i radikal soıyaliıtler, ondan 
lld 

1 
•eçiınlerde de soıyaliatler 

' ~ ar, Fakat sermayenin obı-
tl 11

" kar1111nda hükümet ku
'liat~t', Radikal sosyalistler de, 
'il er de kısa ve yıkıcı tecrü-

,'tti) lonra iktidarı sağlara teı· 
er B' 1 h · 111,.. • ınaena ey garıp te• ..... it .. 

~alt Uzere, fransız milleti, ıe-
~jı ılac:ak olursa, aiyaai tema
'Qlr' 
d~bYI~ ıol olduğu halde ae-

\..-.ıali) el'l •ağlar tarafından ida
f.'lıld, ordu. Nihayet ıon seneler 

L.. .. -L .. 1> .. rlaınento, kendi presti-
"llaqut" 

. ie h un sarsan bir yol takip 
İ>etttladı: icra kuvetine genit 

, li er verdi. Ve dolayısiyle 

""'"..:evc:udiyetine kendisinin 
"'-' o) dıiını itiraf etti. Mucip 
~-ı_,~ .. k denildi ki, fevkalade 

~. lf il Parlamento ile it görü
• eıı albuki ıimdi anl .. ıılıyor ki \ r,,;0n~n fransız siyasi haya

' ' bır rol oynamaktan çık
~ ~lıa •nlardadrr ki hükümet iç 
(" b:._ dıı politika Üzerinde en 

~t'ç' lal.,rı iılemit bulunuyor
~tli, 1 

kendi kendini feahetmek
t'lil'e~e?to son senelerin bütün 
~ l ta 

1~1• Üzerine almaktadır. 
~to>', tihı~ bu meauliyeti, parla
)'t ~l\l, b Yuldeteceği ıüphelidir. 
•,

11 
'tıu eraber, üçüncü cümhuri -

ı. ... llues • • . • h'd 
~'ıod -.Jl\; asısının son ın ı am-
\ ~ ı, t: devam edemiyeceği aıi
>-ıı. '~ıld '~el\ fransız siyasi tarihi
\ 

1 ~İt •rı zaman, her inhidamı 
'~ l?a9 •nahaa takip ettiği görü
• .. ıa,._,. •erıeaindenberi en çok ka-
f,,~ Qll d~/a~~n millet fransızlar • 
>, '•~ı, •kı ınhidamdan sonra da 
·~~İti4~1rı l'~ni bir siyasi tecrübe
' t h-. eler~ tabii görülmelidir. 
~"" )enı nizamın mahiyeti an-"t1 z.,ınanlar ıeri ıeldikten 

•td•caktır. 

A_ Ş. ESMER 

Bir senato 

müdafafaa 

ôzasının yaptığı teklif milli 

encümenince tetkik olunacak 

Mareşal Petain' e anayasayı 
tadil İçin selahiyet verildi 

Vichy, 10 a.a. - Senatonun içtimaı es -
nasında B. Reibel, harbin çıkarılmasın.da, 
vesaitin kifayetsizliğinde, hareklitm ida -
reainde, askeri ıeflerin imkinsız ıördukle
ri zamanda muhasematın devamındaki bü
tün mesuliyetlerin aranmasiyle cezalandı

rılması hakkında hükümeti takibata davet 
eden bir karar sureti teklif etmiştir. Bu 
teklif milli müdafaa encümeni tarafından 

tetkik edilecektir. 

Herriot'nun ıöylediği nutuk 
Havas ajansının bildirdiğine eöre, B. 

Herrlot dUn mebusan meclisinde söylemiş 
oldugu gib nutukta, ezcümle demi~tir ki: 
"- Büyük bir fellketin ferdasında me • 

ıuliyetlerin tesbitine çahsılır, bunlar bir 
kaç nevidir ve yava:ı yavaş tavazzuh et -
mektedir. Adalet aaati gelecektir. Fransa 
bu adaletin sıkı ve bitaraf olmasını iı;.ter. 

Islahat yaparak Franaa'yı vakur bir cüm -
huriyet haline eetirmeliyiz." B. Herriot, 
sesi hıçkırıklarla bofulmuı olarak, efendi
ler, yaşasın Franu, diye baiırmıstır. 

Anaya.anın tadilinin micip 
ıebepleri 

Vichy, 10 a.a. - Havas aja.n&ı bildiri -
yor: 

Kanunu esasinin tadili hakkındaki karar 
ıuretinin esbabı mucibe layihası diyor ki: 

"Bahis mevzuu olan, evela, Fransa'yı ye
niden kurmaktır. Memleket, boııuboşuna 

ağlayıp döğünmlyecektir. Başka memleket
ler, yeniden yaşamak ve yükselmek kud • 
retini, askeri mağlO.biyetten ve dahilde iğ
tiıaıtan aıılamıılırdır, Fransa, bir milli 
inkılabın lüzumunu anlamalı ve kabul et • 
melidir. Parllmento, iıtikbalin kapılarını 
açmıya ilk teşebbüs etmekle tarih önilnde 
1eref alacak ve milletin ıükrarunı kazana • 
caktır. 

Hükümot, kurtarılması lizım her ııeyi 

kurtarmak, tahrip edilmesi lazım her şeyi 
tahrip etmek ve inıa olunması lbım her 
ıeyi lnp eylemek için tam Hllhiyetlwe 
malik olmalıdır. 

Bu sebepten dolayıdır ki, hükümet, milli 
a&amble halinde toplanmış olan parlamen
todan, fransız milletinin kanunu eaaaiıinıi 
kendi imzası ve mesuliyeti altında neşir 

ve ilin için başvekil Mareşal Petain'e iti
madım bildirme.ini talep eyler. 

Hükümet ncuıl ,aıııac:ak? 
Ltz~elen ilk ıey, devleti biikihnranlı

ğı ile ve hilkümet kuvetlni iıtikllli ile ye
niden tesis eylemektir. Meşru otorite, oli
garıllerin tazyikinden kurtarılacaktır. Hü
kUmet, memleketin mukadderatma devam
lı aurette riyuot edecek ve franaıs faali • 
yetlerinin heyeti umumiyesini müşterek 
menfaat yolunda sevk ve idare edecektir. 

Bu hükUmet, milleti temsil eden bir he
yetin işbirliğine mazhar olacak n bu he
yet, hükUnıetin yanında normal rolünil ifa 
edecektir. 

HükUmetln döviri, aallbet ve kuvet ola
caktır. Fakat hükümet, otoriteyi lüzumlu 
hilriyetlere hürmet prenaipi ile ıızlaştır -
mıya ç.alııacaktır. 

İdari vo adli müesseseler, modem v• aa. 
de esaslar üzerinden yeniden teıkil oluna
caktır. 

Millt kUltUr ve eençliiin yctiıtirilmesi, 
hükümetin en baıta eelen endlşeeiAi te,kil 
eyliyecektir. Hil.kümet, dolumun inkieafı
n.a ve ailenin himayesine çalı1&11 müeueıe
lere geni5 yardım yapacaktır. 

Franıa köylü bir ziraat 
memleketi oluyor 

Franaa'nın ekonomik hayatına yeni bir 
veçhe verilecektir. Memleket, her ıeyden 
evel, köylü bir ziraat memleketi olacaktır. 
Endüstri, yeniden kalite ananelerine döne
cektir. İstihsal ve korporatif müesıeııoler, 
rasyonel bir tarzda yeniden tetldlltlandı
rılacaktır. 

Hükümet, adalette yeni bir aosyal nizam 
kuracaktır. 

Meslek tesekkülleri, devletin kontrolu 
altında, paranın ve plütokraainin dikta • 
törlüğünü bertaraf edecek ve diğer taraf
tan sefalet ve i~sizliğin önllne geçecektir. 

Her aahadı kıymet iizerine müesses hl
yerarıi kurulması, en mübrem İl olarak ele 
almacaktır. Bir tek asalet, zekl asaleti, 
bir tek fazilet, çalııma fuileti tanınacak

tır. 

Bu ıuretle, Franu, geçirdiii fellketle 
nevmidiye düıeceti yerde, gayretleri ile 
ve ananeleri dahilinde, ırkımı%Dl yüksek • 
!iğini yeniden bulacaktır." 

lıgal altında bulunan yerlerde 
lranıız muralahcuı 

Beme, 10 a.ı. - Vichy'den bildirildiği
ne nazaran, sabık Vartova ıefiri B. Leon 
Noel, işgal edilmiş olan arazinin askeri İ· 
daresi şefi nezdine munhhaa heyet ısefi o
larak tayin edilmiıtir. Yanına ayrıca iki 
murahhas da verilmiştir. Bu murahhaslar
dan birisi, iktnadt itler için aabı1r maliye 
müfettiılerinden B. Jean Bern.aud, diieri 

de amortisman aandıfı umum müdürü B. 
de Roy'dur. 

Papa'nın gazetesi Pctain'i 
methediyor 

Ne~>:or'k, 10 a.a. - Nevyork Timeı ıa
zetesıııın Roma muhabirinin vertligi bir ha
bere göre, Vatikan'ın gazetesi olan Osser
vatore Romano, mareşal Pctaiıı'in ve Fran
sa'yı yen.iden ıs!iı~ etınek için sarfettiği 
ga.Yr.etlerın methı ıle dolu bir yazı neşrct
mıştır. Bu yazı mareşal Pctaiıı'c yardım e
den fransu katolik gençler teşkilatının 
mektubuna istinat etmektedir. 
Gaıetede mütalea yurüten Mgr. Mario 

Boehln, her lnsıından fazla azminin anane
lerini şahsında temsil etlen iyi mare alden 
heyecanla bahsetmektedir. N evyork Times
in muhabirine nazaran Vatikan'ın ittihaz 
ettiği hattıharekcte sebep başvekil devril· 
diği takdirde müfrit sol p:ırti azalarının 
bir ilıtillil çıkarmaları korkusudur. 

F aşiıt F ranıa ve Amerika 
Vaşington, 10 a.a. - Vichy hlikümetinin 

totaliter &!&teme doğru dönmesi, amerika
lılar için müthiıı bir dıırbe olmuştur. Ame
rikalılar, hüriyct, nıüsavat ve uhuvvet 
prensiplerinin ortadan kalkacağına güç _ 
itikle inanabilmektedirler. Amerikalıların 
mütaleasına göre bu prensipler fransızla
rın ruhuna o kadar işlemiştir ki Fransa'nın 
uzun müddet bunlardan sarfınazar etme
sine imkan yoktur. 

Mareıal Petain'e ıelahiyet 
verildi 

Cenevre, 10 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Vichy'den verilen bir habere nazaran, 

fran&ız milli meclisi, yeni bir kanunuesa
si hazırlamak için tam salfilılyet veren ka
nun projesini kabul etmiştir. t) çiincü cüm
huriyetin son parlamentosu bu tasvibname 
ile beraber istifasını da imzalamış oluyor. 
Mebusların çoğu hareket hazırlığında bu
lunmaktadırlar. Ayandan Reibel ve mebııs 
Tixier Vignancourt'un takrirler üzerine ba
zı münakaşalar yapması mümkündür. Bu 
iki zat hükiimetten, Fransa'yı harbe teşvik 
edenlerle harbi uzatan mücrimler aleyhi -
ne derhal dava açılmaamı talobetmekte -
dirler. 

Şimdi te,ebblla hükilmetln elindedir. 
Şimdi Vichy'de yalnız mesaisinde hükü -
mete yardım edecek parlamento encümen
leri kalacaktır • 

· Milli meclisteki görüfmeler 
Bem, 10 a.L - D.N.B. blldlriyor: 
Vichy'd7 millt mecliı i.zalarınm ihzari 

içtimaı, lyan meclisi ikind reisi B. Vala
dler'nln reiılitinde aktedilmiştir. 

B. Laval, yeci kanunu esasiyi millete 
tUdik ettirmek i~in teoobbliste bulunduju
na dair beyanatta bulunmuıtur. 

Millet tarafından tasdik ıekli yeni ita • 
nunu esasi tarafından tayin edilecektir. 

B. Laval, mecliste mo.re~al Petaln'in bir 
mektubunu okumuıtur. Bu mektupta mare
ıal !!alıııen iııUrAkl mUşkut olduğu cihetle 
parltunento celselerinde ve millt mecliste 
kendialne vekllet etmeıılnl B. Laval'dan 
rica etmektedir. 

Franıa hadiseleri ve lngiltere 
Londra, 10 a.a. - Royter'in diplomaUk 

muhabirinin yazdığına göröe, Vichy'deki 
franaız parllmentlınınun yapmakta oldıı(U 
müzakerelerin ılmdiki vaziyetine nazaran. 
lnglllz resnıt mahfilindeki akislerinin ne
den ibaret olduğunu ıılmdiden tayin etmek 
mUmkUn değildir. 

Bununla beraber, fransız parltı.mentosu
nun hareketiyle, Hitler iktidar mevkiine 
geçtiği zaman Almanyada mt.ydann gelen 
hAdlseler arasında bir mukayese yapmak
tan ıı;erl kalınmamaktadır. O tarihte Hltler 
tehditle karışık müdahalelerle mahdut bir 
müddet için kcndiıin~ tam a ·' '•lıfyet veril
mesi için Rclchstngı ikna etıııı11 t Fakat, 
tabii selAhlyetıer hiç bir zaman terkedll
medller. Hatırlardadır kl Hltlerln de ar
kasında Yllfh ve muhterem ve iyi bir ııöh
ret ııahibt bir mareaaı bulunuyordu. 

Sovyetler Birliğinde 

Kaganovi~'ten sonra 

bir halk komiseri 
daha aılolundu 

Moskova, 10 a.a. - Reuter : 
Bildirildiğine göre, demirden ma

da madenler komiseri Samekhvaloff, 
merkez komitesinin tavsiyesi üzeri
ne vazifesinden azledilmiştir, Samok
hvaloff, "mi'darı elde etrriek için ev
safı feda,, etmiş olmakla itham edil
mektedir. Yerine aynı komiserliğin 

komiser muavini Lamako getirilecek
tir. 

Lamako, bir hafta içinde değiştiri
len ve azledildikleri alenen bildiri
len ikir : yüksek Sovyct crl .. nından
dır. Geçen çarşamba Staline'nin kay
nı, Kaganovitch, agır sanai komiser· 
liğinden değiştirilmişti. 

İngiliz hava filoları 
Alman gemilerini ve 

deniz üslerini yaktllar 
Londra, 10 a.a. - Reuter ajansınm res

mi mahfillerden öğrendigine eöre, İngi
liz bombardıman tııyyareleri tarafından 
dün sabah erken alınan denız üsleriyle 
doklarına yapılan baskınlar esnasında hafif 
kruvazor veya torpido olduğu zannedilen 
iki alman harp gemisi bombardıman edil
miş ve yakılmıştır. Wılhelmshaven'in ısar
kında 4 gemıden müteşekkil bir grupa da
hil bulunan bu iki ıcmiyi kısmen r.is ıiz
lcmekte ve bataryalar himaye etm~kte idi. 

Kiel'de dokların h3ngarları ve kızakla
rı hasara uğratılmıljtır. Dokta çıkan bir 
yangını üssüne donmckte olan bır pılotu· 
muz on dakik<! sonra görmuştıir. 

Brüksel tayyare meydanı ve Hamburg'
da ben:in tasfiye fabrikaları da bombardı
man edilmiş ve Danimaı-k.a sahili açıkların
da snhil mudafaa tayyarelerimiz tarafın
dan duşman gemilerine hücum edilmiştir. 
Faaliyette bulunan iki büyük m.nyn tara
yıcı gemisi bombardıman edilmiıtir. Bir i
alie gemisi bombardıman edilmiş ve arka 
tarafından bstmaga bsşlamı,tır. Diğer bir 
gemi de bombardı*ıan edildikten sonra bu
lut dwnanları çıkarmağa ba§lamıııtır. 

Büyük bir hava harbı 
ı,ondra, 10 a.n. - Royter: 

Bugiln, inglltcrenln cenubu §arkt mınta
kaaı üzerinde bilytik bir hava muhareb~i 
olmuştur. Bu hava muharebesine, yanların
da. avcı tayyarelerlyle oluz kadar alman 
bombardıman tayyaresi lştlr~k etmiştir. Al 
man bombardıman tayyareleri, hava dafi 
bataryaları ve Spitflre aistemi lnglllz avcı 
tayyareleri tarafından dağıtılmıştır. İngi
liz avcıları, bunu müteakip, geri kalan al
man avcı tayyareleri ile muharebeye tutuş
muştur. Muharebenin aarih neticeleri he
nüz malOm değildir. Fakat müteaddit al
man tayyarelerinin dU!lürUldUğü sanılmak
tadır. 

Muharebenin talıilô.tı 
Londra, 10 a.a. - Royter: Bugiın İn. -

eiltere'nin cenubu ıarkisi üzerinde ecre -
yan eden büyük hava muh!lftbe$i hakkın
da Royter ajansmın muhabiri aşaiıdaki 

tafsilatı vermektedir: 
En aşağı on alman tayyaresinin deni -

ze düitÜfÜ görillmil§tÜr. Uç bombardıman 
tayyaresi Spitfires pilotları tarafından Ü!; 

dakikadan az bir zaman zarfında düşürül
müstür. Diğer bir alman tayyaresinin arka 
kısmı topı;;u ate,iyle uçurulmuştur. Bir 
bombardıman tayyaresiyle bir avcı tayya
resi havada müsademe etmişlerdir. Bir al
man avcı ta]l'7are.i de arka tarafından par
salanarak denize ıakulen dilımUıtür. Bir 
ı;;ok alman hücum tayyareleri büyük hasa
ra uğramışlar ve duman koyuvererek Fran
sa sahilleri istikametinde uzaklaımışlardır. 
Bunlar hedeflerine vll9ıl olaıruyacağa ben
ziyorlardı. Bu hava muharebesine 150 tay
yarenin i~tirik ettiği tahmin edilmektedir. 
Tayyareler semanın her tarafından gözük
müşler ve tayyare dlfl bataryaları da bir 
kaç millik bir mıntaka üzerine ateı açmış
lardı. Hedeflerinden uzata düşen bomba -
!arım attıktan 10nra alman bombardıman 
tayyareleri, ingiliz avcı tayyareleri tara • 
fından takibedilerek çekilmi$1erdir. Bu sı
rada çok yüksek irtifada bulutlarm arka
ımda gizlenen naziı avcı tayyareleri pike 
yaparak hava muharebesine iştirak etmit -
!erdir. Yeniden havalanan inclllı avcı tay
yareleri ile alman avcı tayyareleri arasm
da liiddetli mitralyöz düellosu olmuı ve al
ınanlar kaçmıılardır. 

lıkenderiye'de alarm 
İskenderlye, 10 a.a. - Gece z&rflJlda ha

va a!Arım ıoaretl verilmlıı ise de hlc; bir hA
dlse zuhur etmemiıtir. Bu aabah klaa bir 
alArm i§areU daha verilmi§tlr. 

Bu harbin doğuracağı 
ihtilatlar ! 

Londra; 10. 'a.a. - Radyoda söz söz
liyen hariciye müsteşarı B. Butler, 
Avrupa sahnesinde inkişaf edebilecek 
ihtilatlar üzerimizden düşmanın dik
kat nazarını çekebilir. Hattı hareketi· 
miz azimkar ve aarih olduğu takdirde 
bu ihtilatlar daha emin bir tekilde in
kişaf edebilir. Tabiyetleri altına giren 
milletlerin çıkaracakları muhtemel 
müşkülattan başka, almanlar, devlet -
leı· arasındaki eski rekabete de karşı 
koymak mecburiyetinde kalacaklar -
dır. Balkanlar hakkında, İtalya'nın ve 
Sovyetler'in kendilerine mahsus nolt
tai nazarları, İspanya'nın kendine has 
anane ve gururu olacaktır. Çanakkale 
hakkında muhtelif görüşler buluna • 
caktır. Akdeniz'de birçok ecsler yük
selfcektir. En kuvetli ses harp filomu
zun büyük toplarının çıkaracağı ses 
olacaktır. Avrupa kıtasını ve cihanı 
tahakkümü altına almak iatiyen hangi 
devlet olursa olsun ona karşı kafi ge
lece k kadar ihtilatlar çıkacaktır. İnan
dı f ımız şeyi kurtaracak, kendi gayret
lerimizle ve önümüzdeki tehlikeye 
karşı koyacağımız azimle doıt kazana
cağız. Meydan okumaya ancak heye • 
canlı sıçrayışlarla karşı gelebiliriz. 
Avrupa'nın önünde bulunuyoruz. İm
paratorluğumuzun ileri karakoluyuz. 
Amerika kıtasının ve cihanın ileri ka
rakoluyuz. Bize ümitlerini baflamış 
olanlara karşı hata etmemeliyiz, ede • 
meyiz. 

• 

ISTANBUL Gazeteleri 
İKDAM 

lngiltere'ye ka.rıı alman taarruzu 

a. •· Matbuat Servisi 

l'&§tınrken, HiUer'in harpten evel mal!tm 
olan nuartyeleriyle bugllnkü alman ma~ 
buat.ının neşrJyatından çıltan mi.nalan 
birleştirerek şu neticeyi çıkarıyor: 

"Yeni Avrupa'nın temelini büyllk Al· 
manya teşkil edecektir. BUyllk Almanya. 
bUtUn orta Avrupa devletlerini içine a
lan, yani alman işgali altında bulunan 
Polonya, Çekoslovakya. Avusturya, Slo
vakya, ve Bohemya'dan mürekkep mu
a?.:ı:am bir devlet olacaktır. Hollanda,. 
Norveç ve Maco.rlstnn. bllyUk Almanya
nın ikt.ısadt birer vMall olacaktır. Bel
çlkl\, Fransa ve Balkan devletleri de at. 
ynst istildfillerlnl muhafaza etmekle be
raber, iktısıı.dcn alman küllUnün birer 
cüzUnU te§kil edeceklerdir, Romanya'nuı 
Trruuıııvanya eyaleti ne Yugoıılavya'ya 
bağlı Hırvatistan lktısaden Almanya'ya 
.tabi ve.sal b irer kUçlik cUmhurlyet olına.. 
ları muhtemeldir. BUtUn Balkan memle
ketlerinde, Norveç, Belçika, Fransa na.
zl rejimi kurulacak ve bu devletler bU
yHk Almanya ile ıtUfak muahedeal akte
deceklcrdir. Avrupa bllyUk Almaııya'nua 
nU!uzu altında bulunacaktır . ., 

ABİDİN DA VER, bu ba,elık altında 
almanlar tarıı.fından yapılmaaı derpio e
dilen lstllA hareketinin inlkAnıarını tet
kik etmektedir. 
MuhaıTlr neticede diyor ki: 
"İngtllzler, almnnların İD$rlltere'ye a

yak bo.smnlo.rıno. mani olamamakla bera
ber, iyi ve canlı bir mUdataa siateml tat
bik ettikleri takdirde, bunların, İngllte
re'nln her hangi bir noktMında kuveUl 
bir l<ISprU başı mevzii tutmalarına mani 
olabıllrler. Eı;a.ııcıı. bUtUn gayretleriyle 
buna mani olmıya çalı§ınl\ları IAz.ımdır. 
Aksi takdirde de yani almanlar, ingillz 
ııahillcrlnde bir köpril başı mevzii tesisi
ne ve buraya yerlcımcğe muvaffak olur
larsa bundıın sonra onları oradaıı çıkarıp 
at.:İrınk son derrce mliakül olur. 

Demek ki, lngtıızıer alman taa.rnızunu 
def dcbilmck için evelA mükemmel bir 
keşif sonra çok canlı bir mı.ldııfaa yap

mak mecbur1yctlndcdlrler. Böyle bir 
mücadelede hangi tarafın muvatlıık olll· 
cağını ancak ho.diseler gösterecektir. 
Buı;ünkü modern siltıhla.r ve vaıntnlar bu 
karlıır 1'enlış mlkyo.sta bir denl:ı:nşın ih
raç ve taarruz hareketi tarihte Uk defa 
vaki olacaktır.,, 

TAN 
Avnıpa'ya verilecek yeni nizam 
nedir ? 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu batlık 
altında diyor ki: 

"Şimdi Almanya'da en çok işitilen lAf 
budur. Hltler, hAkimlye.U altma aldığı 
Avrupa kıtasına yeni bir nlr.am verecek
tir. Ho.ttA Macaristan .htikUmetl iki hafta 
cvel Transllvanya'ya Almanya'nın yardı
mını istediği zaman, kendisine, Avrup!L'
ya verilt!cek yeni nizam esnasında bu da
vAnın da halledileceği bildlrllmlttir . ., 

Muharrir, yeni nizamın ne olacağını a-

Malta a~ığında · 
bir deniz harbi. oldu 

(Başı 1. inci say/ada) 

Evelce bildirilmiı olduğu veçhile, pu 68-

bah erken, Akdeniz'de ingiliz ve İtalyan 
deniz lriıvetleri arasında bir çarpışına ol -
muıtur. Bu çarpııma, çabuk bir surette, i
taJyan gemilerini takip halini almııtır. Aı
eari bir düıman ciiıütaım hasara uğramış
tır. Aksini bildiren haber olmadığı için, 
düıınan deniz kuV'et.lerinin, aahil müdafaa 
tertibatının ardına çekilmiı; oldutu tahmin 
edilebilir. Çarpııma haklıında baıka tafai
llt mevcut değildir. Fakat ,diışmanın ~ok 
defa yaptığı ıibi hakikate uymıyan haber
ler neşretmesi ihtimaline binaen, Akdeniz 
filosu ba~umandanı, dünkü çarpılmaya iş
tirlk eden İngiliz harp gemilerinde insan
ca zayiat olmadığını bildirmektedir. 

ltalyanların rJerdikleri talıilô.t 
Roma, 10 a.a. - D.N.B. ajansı bildiri -

yor: 
Stefani ajansının İtalyan bahriyesi nez

dindeki muhabiri, telsiz telgrafla ıu habe
ri vermiştir: 

Salı g{inli saat 14,SO da, Calabre'm en 
cenup noktasında bulunan Sbartivento bur
nunun ~ubımda 38 derece arz ve 18 de -
rece tulde, İtalyan deniz kuvetlerl ingili.ı 

deniz kuvetleriyle kar5ıla.şmıştır. Alu bu
çuk ıaat devam eden muharebe, düşman 
eemilerine biribirini takip eden dalıalır 
halinde hücum eden İtalyan tayyare teıek
kUllerinin gelmesiyle takviye edilmiıtir. 
Karanlık bastığı zaman, lnıili.ı cüzütamla
n cenuba doğru çokilmi:sler, ve İtalyan de
niz kuvetleri tarafından ta.kip edilmifler -
dir. 

İtalyan kuvetleri için mevzuu bahis o -
lan cüzütamlar, Cyrenaique (Bingazi) li
manlarından birine giden bir kaç gemiye 
refakat edip, avdet etmek lizere bulunan 
harp gemileridir. 

(Sonradan neşrettiği bir tebliğde İtal

yan hükümeti ZeHiro destroyeriyle bir 
denizaltının battıfını kabul etmi5tir.) 

ltalya'nın deniz kuveti 

Londra; 10. a.a. - Gazeteler, evelce 
İtc;lya'da vazife görmüş olan bir ingi
liz deniz subayının Akdeniz'de muha
rebe imkanlarına dair olan fikrini neş
rediyorlar. 

Bu subaya göre, ltalya'da, italyan 
bahriyesinin kara ve hava orduların -
dan çok daha büyük bir muharip zih
niyeti taşıdığı kanaati mevcuttur. İtal
yan deniz subayları filolariyle iftihar 
etmekte ve bu filonun, hakiki muhare
bede tecrübesi fırsatını memnuniyetle 
karşılıyacak görünüyorlardı. Bahusus 
ki İtalyan ordu ve tayyarelerinin la -
panya'da ve Habeşistan'daki faaliyet • 
!eri bahriyede bir rakabet hiHi tevlit 
etmiştir. 

1talya'nın denize açılmağa amade s 
zırhlısı mevcuttur. Modern hale ko -
nulmuş zırhlı ile yeniden inşa edilen 
Vittorio Veneto ve Littorio zırhlıları 
bu adede dahildir. Modern bir hale 
konulmakta olan dördüncü bir zırhlı
nın da altı ay zarfında denize açılma
ğ.ı amade hale geleceği zannedilmek -
tedir. 

İngiliz deniz mahfillerindeki kana
at İtalya'nın ingiliz bahriyeai ve hava 
ku,·etleri tarafından batırılan denizal· 
tılarını batırdılltan ıUrat çerçevesi i· 
çinde yerine koyacak vaziyette bulun-

Yeni Sabah 
Beri in mülakatı 

HtlSEYİN CAHİD YALCIN, bu b'lf· 
lık altında, İtalyanların bu harp• k ro
lUnU lnglllzlerln na.eıl tellkki et ı.t rl
nl uzun uzun anlattıktan sonra so u Av
rupa'ya verilecek yeni nlzn.m m"sel,.sıne 
ve 1 taıya hariciye nazınnın Berlln aeya
haUne naklederek diyor ki: 

"Muhakkak ki Ciyanonun Berllnl ziya
reti sebepsiz değildir. Gene muhakkak ki 
bundan Avrupa için hayırlı bir ıey çık· 
masına ihUmal yoktur. Bir Roma telgrafı 
dolambac;lı bir Usan ile az çok ifşaatta 
bulunuyor. Romnya göre Bcrllnde yeni 
Avrups'nın eaaalan hazırl&naca.ktır. Av
rupa'nın yeniden tanzimi için cenubu 
§&rkt meselesinin halli de !Azım im ıı. 
Mihver devletleri bu maniayı da ortad o 
kaldın1ıktan sonra Avrupa devamlı bir 
sulha kaw§acakınıf. GörUlUyor ki B r
llnde iki mUttdik devlet aruında Bal
kanlar meaeleııl hallediliyor . ., 

Sovyeller ve İran 
(Başı 1. iDci Nylada) 

da tefalratta bulunarak hunun ıranla htt 
bir mUnuebetl olmadıj'ını blldlıiyor ve dl· 
yor ki: 

İran hUkümetl, son 20 sene zarfındaki ai· 
ya.selinin d!ı lsbat ettiği veç'hlle, bUtUn ~ 
ahhüUertne uzlqma ruhu dalreainde dalma 
riayet etmlıtır. Şimdi de bu klyaseUl ve 
mııntıkt siyasetini cvle.,·iyctıe değlşUrme
mlş olduğu qlkArdır. 

Bu bllr1z vakalara göre, bazı yabancı daY• 
let adamlanmn görüşmelerine istinat ede
rek memleketimizi tamamen yabancı oldu
~umuz projelere karışmı, olmakla ltUh&ıD 
etmek doğru mudur? 

Gazete yazısıru oöyle bitirmektedir: 
Bu ''akalardan dolayı pek hayretteyiL 

Bahll8Ue kt lkomşumwı gazeteler.inin ve rad· 
yolannı.n bu kabil hatalara mevzu le§kil 
etmelerine müsaade etmiştir. SovyeUer 
Blrllği ile olan samlmt ve iyi komJUluk mtı
nasebellerlmlz bize bu vakalardaD dolayı 
ılkAyet lmkAnını bahfetmcktedlr. Zira 
koJtl§U memleketlerle aa.mlmt mUnuebetıe
rlmlzl dalma muho.taza etmek ve hiç bir za.. 
man bu memleketlerin menfaatlerine uy. 
gunsuz hiç bir tedbir almamak arzu ediyo
ruz. 

Dük dö Windsör 
Bahama adalar1 vall 

ve baıkumandanı oldu 
Londra, 10 a.a. - Dük dö Windaör Ba

hama adalarının vali ve bqkun:ı.andanı ta
yin edilmiştir. 

Bu tayin ada sekenesi üzerinde fevk& • 
lide bir alaka uyandırmıstır. 

Nevyork'ta çikan Daily Mirroc eazetesi 
dükün bu suretle bUyük Brltanya'nın eırp 
nısıf küresinde bir fevkalD.de sefiri olaca
i;ını kaydetmektedir. 

matlığı merkezindedir. 

lngiliz amirallığının alqam 
tebliği 

Londra, 10 a.a. - Bahriye nezaretinin 
aki&ffi tebliği: 

Akdeniz'de iııailiz ve italyan deniz ku -
vetleri arasında dıin baılıyan muharebe 
Akdeniz başkumandanı tarafındcn yeis vo
;rici bir liareket olarak tarif edilmektedir. 
Bunun sebebi, İngiliz filosunun dlişınaıu 
filen yakından harbe mecbur etmek fırsa
tını bulamamıı olmasıdır. Filomuz İtalyan 
kuvetlerini ıahil ıôrulunceye kadar taki • 
betmi::ıtir. Fakat maalesef karı müdafaala
rının himayesine girmeden itJlyan filosu
na yeti&ilememiıtir. 

Hücum esnasında deniz kuvetlerlne men.. 
ıup tayyarelerin attığı torpillerden biri bir 
düıman kruvazöriınc isabet etmiıtir. Bıı 
hava hücumu, İtalyan kuvetlerinin rica.ti 
.kesebilmek ümidiyle ve tayyare daii ba • 
taryalarının şiddetli ateşine rağmen düt
man kuvctleriniıı tam ortasına yapılmıı • 
tır. 

Bugün neıredilen İtalyan tebliti, bir 1-
talyan c:üzütamını isabet olduğunu kabu.1 
etmektedir. Bu isabetin kuvetlerimizin ıs 
pusluk bir topundan olması ihtimali var • 
dır. Bahriye nezaretinin evelk:i tebli~inde 

bildirildigi veçhile, dünkü muharebede in
giliz gemilerine hiç bir zarar gelmemi, • 
tir. Diın Ak4eniz'iıı diğer bir bölgesinde 
Parthian deniz;ıltımız bir italyan denizaltı
sını batırmııtır. İtalyan eemisi kısa me • 
safede deniz üstünde gorülünce Parthian 
torpilini ıtmıı ve İtalyan denizaltrsı.n.a isa
bet ettirmiıtir. İsabeti müteakip iulyan 
denizaltısının par$alırı havaya fırlamıı, 

ba,ı kalkarak 7<l derecelik bir zaviye ilze
rinden batmı§Ut. 



-4-
r"" , , , ,,, . , ......... ,,,, ,, ,, , ,, ... ,, ,, ...... ,, ............ ,, ,, ,, . , ............ ,,, ,, ,,,, .... ') 

l HAYAT VE SIHAT 
..... 11ııııııııtıı111uu11111111ııt1t1ltlt1tUllUtlUIUU .................................. . 

Anadolu afyonu 
Hem ekonomi, hem de hekimlik 

bakımlarından yurdumuzun en de • 
ğerJi mahsullerinden biri. Geçen ak
§aın radyoda dinlemi! yahut ertesi 
günü gazetelerde okumuısunuzdur. 
Afyonun cinsine göre şu kadar a
vans verilecekmiş. Ticaret malları
nın her türlüsü için, belki, avans ve
rilir ama, böyle resmen radyoya ve 
gazetelere girmek afyon için bir ki
barlık olduğu §Üphesizdir. 

cuklan çok haykırmaktan kurtar • 
mak hassasını göstenniılerdi. Bu 
hassayı eski zaman annelerinin hep
si bilirlerdi. Fakat bunun en ziya
de ite yaradığı yer Medine olsa ge
rektir. Orada yeni doğan çocuklar 
tam medineli olmak için, elbette bil
diğiniz, perdenin altına bırakıldık. 
ları vakit ağlayıverirlerse babaları 
fÜpheli sayıldığından çocukları ora
ya götünnezden önce ağızlarına bir 
parça afyon yalatmak adet olduğu
nu rivayet ederler ... 

Afyonun ticarette olduğu gibi, e
debiyatta da yüksek bir yeri vardır. 
Omiros'un Odise kitabında güzel 
Elen'in Telemak'a içirdiği içkinin 
afyon §arabı olduğu kabul edilir. 
Vakıa oyun bozan ukala kişilerden 
bazıları o meşhur güzelin şaraba 
kattığı menfant~• tozunun afyon 
değil hatif olduğunu iddia ederlerse 
de, bu iddia biraz da Naıırettin ho • 
canın sözünü hatıra getirir. O güzel 
bayanı kim görmüş de, misafiri de
likanlıya §&rapla içirdiği tozu kim 
analiz etmiş de ••• 

Buna karşılık Firdevsi'nin Şahna
me'de anlattığı Rüstem Zat anasının 
kamından ameliyatla çıkarılırken 
ay gibi güzele ıstırap vermemek için 
içirilen içkinin afyon ıarabı oldu • 
ğunda kimsenin şüphesi yoktur ... E
debiyatçıların fikrine göre Omiros 
ile Firdcvsi biribiriyle omuz Öpüşür 
en büyük iki ıair olduklarından Af
yon onlardan birinin eserindeki ye
rini kaybetse bile Ötekinin eserinde
ki yeri onun kibarlığını temin etme· 
ğe yetitir. 

Afyonun hekimlikteki tarihi de 
Iran ıairinin &Özüne hak verdirir. 
Dünyada ilk defa olarak afyonu ta
nıyanlar Sumerler olmu§tur. Bunu 
yeni tarihçiler afyonun aumer dilin
de bir adı Hul, bir adı da Gil oldu • 
ğunu meydana çıkaracak derecede 
ispat etmitlerdir. Bir dilde, aynı ne· 
batın iki adı bulunması da haşhaş 
cinsinin hem yemeğe, hem de ilaca 
yaramasından olacaktır. Haıhatın 
beyazından afyon, mor gibi kırmızı
amdan da yağ çıkarılır. Fakat su· 
mer dilindeki iki tabirin hangisi af
yon, hangisi haşhat yağı olduğunu, 
en az on bin yıl sonra, gestiremedik· 
lerinden dolayı bu zamanın tarihçi
lerini elbette mazur görürsünüz. 

Sumer diyarı medeniyetin beıiği 

olduğundan orada ketfedilen afyon 

medeniyetle birlikte bir taraftan A

nadolu'ya, Mısır'a, bir taraftan da 
lran'a yayılmııtır. Eski franlılar pek 
usta hekimler yetiııtirdiklerinden af
yonu, timdiki aneatui ilaçlan gibi 
ameliyatta ıstırap duyurmamak Ü· 

zere kullanırlardı... Buna karıılık 
eski mmrblar meıhur yedi yüz tür
lü ilaçlan arasında afyonu da göı
tennekle beraber bunun yalnız, ço· 

Ha.atalık izninden dönen 
memurlar 

Maliye Vekaleti, uzun müddet de -
vam eden hastalık izinlerinden dönen 
memurların tekrar muayene edilmele
rin! kararlaıtırrnııtır. 

Mersin' de grup birincilikleri 

Mersin, 10 a.a. - Dün de devam edi
len grup birinciliği müsabakalarında 
MaJatya Hatay'ı 2-0. Seyhan Çankırı
yı 6-0 kazanmıştır. Bugün dömifinal 
maçları Mersin • Diyarbakır, Malatya
Scyhan takımları arasında yapılacak
tır. 

Diğer taraftan üç gündür atadyom
daki atış poligonunda sporculara atış 
yaptırılmaktadır. ----

Bolu Hava Kurumu binaıının 
in§aatı bitti 

Bolu, (Hususi) - Hava Kurumu binası· 
nm inşası bitmiştir. Kurum yeni binaya 
Uşmmı$tır. 

Halk türküleri derleme heyeti 
Konya' da 

Konya, (Hususi) - Ankara devlet kon· 
ıervatuvarından bir heyet halk türküleri 
derlemek üzere ıehrimize gelmiştir. Heyet 
Gazi ilk okuluna misafir edilmiştir. Der • 
leme heyeti vilayetimiz dahilinde 20 ıün 
kalacak şehir ve civarında dolaıarak ente· 
resan türküleri, masalları ve ı;lveleri pU • 
fa alacaktır. 

Harp okuluna girecek talebeler 
Sivil liselerde ikmale kalmı' olup da 

harp okuluna girmek istiyenlerin kayıt mu
ameleleri eyH'ıl nihayetine kadar uzatılmış
tır. Bu kabil talebeler, şimdiden bul~n<luk
lan askerlik şubelerine muracaatla mua • 
melelerini yaptırdıkları takdirde ikmalde 
de muvaffak olacak olurlarsa harp okuluna 
alınacaktır. 

Birecik Ha lkevlileri 

Anadolu Sumer medeniyetinin en 
yakın mirasçısı olduğundan her za
man ve hala afyonların en makbulü 
Anadolu afyonu olmuştur. Anadolu 
eski zamanlardaki endüı1trilerinden 
bazıları • mesela en güzel ve en ku
vetli at yetiştirmek endüstrisini • 
zamanla unuttuğu halde en iyi af
yon yetiıtirmek şöhretini hiç kay. 
betmemiıtir. Hekimlikte yalnız A
nadolu afyonuna rağbet gösterilir. 

Bir zaman, yurdumuzdan çıkan 
afyonu lstanbul yahut Türkiye af
yonu, İzmir yahut Anadolu afyonu 
diye iki çeşit olarak ayırırlar ve bi
rincisinin Rumelinden yahut Ana . 
dolu'nun şimal taraflanndan, ikinci
sinin de İzmir'in içerisinden geldi • 
ğini rivayet ederler, fakat lzmir'den 
çıkan Anadolu afyonunu daima en 
yüksek cins diye tanırlardı. Halbuki 
ikisi de aynı afyondu. 

Afyonun hekimlikte tuttuğu o ka
dar yüksek yere gelince bunu anlat
mak için rahm.etli profesör Süley
man Numan'ın bir işini hatırlataca
ğım. İmparatorluğun meşrutiyetten 
Önceki devrinde bir eczacı kendi 
yaptığı bir hazır ilacın türlü türlü 
hastalıkları iyi ettiğini ilan etmesi 
üzerine o zamanın hekimler mecli
si, her derde deva ilaç olamaz, diye 
eczacıyı nasıl cezalandıracağını mü
zakere ederken Süleyman hoca af
yonun da sırasına göre her derde 
deva olduğunu meclisteki hekimle . 
rin hatırlarına getirmiş ve onları 
haksız bir iş görmekten kurtarmış 
olduğunu, kendisi hikaye ederdi. 

Afyonun her derde deva olması, 
insanların en büyük derdi olan, ıs
tırabı teskin etmesindendir. Bundan 
dolayı bazıları ona "ilahi" sıfatını· 
verirler • . Fakat, maalesef, insan o
na pek çabuk ahtır. Bir kere alışı. 
lınca da, ıstırabı teskin için yahut 
onun verdiği keyfi tekrar duymak 
için gittikçe daha ziyade kuJJanmı
ya mecbur olur ve nihayet insanlık
tan çıkar. 

Bu da afyonun değil, insanm ka
bahatidir. Bu kabahati itlememek 
için çare bir hekime lüzum göster· 
meden afyonu kendi kendine hiç bir 
vakit kullanmamaktır. 

G. A. 

lzmir'de mahsul 
etrafında tahminler 

İzmir, (Hususi) :__ Yeni mevsim mah • 
ıul vaziyeti hakkında apfı.daki malumat 
ahnmıııtır: 

Bu ıene havaların müsaadesizliiinden 
ekseri mahsulledn rekolteleri müteessir 
olmuştur. Bilhassa son dolu afetinin tesi -
ri büyüktür. Üzüm mahsulü, ilk tahminler 
hilJifına bu sene bol olmıyacaktır. Baştn 
Manisa bölgesi olmak üzere bnzı yerlerde 
hastalık mahsulün artmasına mani olmuş • 
tur. Bilhassa iyi kaliteli üzümler umumi 
rekolte üzerinde tesir icra edecek kadar az 
olacaktır. Mahsulün oluşu da gecikmiştir. 
Bununla beraber ba:ı:r mıntaknlarda şimdi
den ta.neler büyümüştür. Müstahsil has • 
talığa karşı çok titiz hareket ederek kafi 
derecede ilaç kullanmıştır. Üzüm piyasa • 
sının ağustos sonunda açılması ihtimal da
hilindedir. İncir mahsulünün vaziyet i daha 
müsait ıörünmektedir. Mahsul olmakta de
vam ediyor. Henüz incir rekoltesi hakkın
da bir tahminde bulunmak müşküldür. İn· 
cir mahsulü de geç kalmıştır. Ve piyasa 
ağustos sonunda açılabilir. 

Tütün mahsulünün ekiliş sahası bir hay. 
li ıeni$1emiştir. Müstahsil mahsulün nefa. 
setini temin eylemektedir. 

Akhisar mmtakasında mahsul fazla de • 
fildir. Milas ka:ı:asmdaki mahsulün bu se
ne ıeçen !leneki ile kıyas edilemiyecek ka
dar üstün olduğu anlaşılıyor. Rekoltenin 
35 bin tonu ıeçmiyeceği zannedilmektedir. 

Adana - Diyarbakır yolunda 
mühim bir istasyon 

Gaziantep, (Hususi) - Şehrimizin en 
yakın istasyonu olan ve ehemiyeti günden 
ı:üne artan Narlı istasyonunıla son &Ünler
de yeni tesisler yapılmıştır. İstasyona bil· 
yiik bir hangar, yapılmı'.$, su getirtilmiş, 
büfesinin tevsiine ve istasyon çevresinin 
döşetilmesine teşebbüs olunmu,tur. 

Adana • Diyarbakır hattının en işlek bir 
ista<ıyonu olan Narlı'nın yeni tesislere ka
vuşması muhitte memnuniyet uyandır • 
mrştır. 

'laktilo kursu ' 

ULUS 

• Terf ie layık 

görülen hakim ve 

müddeiumumiler 
Adliye Vekl\letl, ııubat 19·10 ııonu itiba

riyle iki sene ıniiddctl dolduranlo.rdan ter
fie !Ayık ~örillen lıtıklm ve nılıddclumumt
lerl teshil etmiştir. Bunlan yazıyoruz: 

Be§inci derece hakimler : 
Temyiz mahkemesi rnportörU Abdülka

dir Ueker, 1'~Irtzıt, relııl Ata Bilgili, Üııkll
d:ır lıultuk hakimi .Münlir Altıok, Kırklnr
ell hdkiml Tahsin F;rtenı. İRtanbul ikinci 
nttır cez.'\ nıalıkcmcsl reisi Hemzl Türeci, 
Ka.«tamonu ce?.n hllklml 1'~min Gllrçny, A
danıı reisi Şlikrll Esen, Adanıt cczn hfıklnıi 
Mustafa. Nuri ..A.run, Giresun hukuk h!ıki
nıl Eslrett!n Akşit. 

Altıncı derece hakimler : 
Onlu hukuk hl\klıııi Fehmi Erkan

1
,Mar

din hukuk hflklml İsmail I<'ruz ustlln, 
Handırma reisi Tevfik SalcıoğJu. 

Yedinci derece hakimler : 
ÜçUncü sınıf adliye mllfett!şl HUsamet

Un F;r<'ğll, Stiğıit eeznhaklml Hahiııı Rah
mi ı.;rdem. 

Sekizinci derece hakimler : 
Hususi kalem mlldtirlı Şakir Aksu, ls

tnnbııl tlcnret mnhkeınt>si &zası Kfınıll 
'l'uf;'ruı Cuşkunoğlu, İstanbul sulh hüldml 
Behçet Barbarosoğlu, İskilip hıılmk htıki· 
ıııı Mehmet Köııii, 1stıınbul ticaret malıke
mcsl l1zruıı Rr.mzl Berlcman, İstanbul sulh 
hiık!ml Niyazi Hnkgllden, Dlyarbaltır hu -
lmk h!'ıkiml Hıuınn Fehmi Girit, Çankın (1. 

zn.sı Remzi Aytekin. 

Dokuzuncu derece hakimler : 
Kiltahya sulh hlıkimi Nedim Öztan, An

kara sulh hAklml Necati Arl\S, Karncahcy 
<'eza h fı ltiml l•~sat Toğıı, Mllfuı ceza lıdklnıl 
Kemnl Türel, İzmfr sulh hlıldml S:ıldhad
dln Başkan, Temyiz raportörll NeflM Yll
cel<ök, Rlverek ceza hklınl Sıtkı Cebest•Y, 
Adapaazrı sulh hfiklml Sllreyya l\lıı.lkoç, 
Glhniişnne flznsı Ahmet Özgl'n, Antakyl\ 
ağır ceza mnhkemeRl Aznııı Sn.bit SomtUrlt, 
Kadirli hAklml Tevfik Gllç. 

Onuncu derece hakimler : 
J.;dlrne sulh htıkimi Abdlllkadlr Topuz. 

hı, Yozgat sorgu hlıldml Kemal lren, Kı.Jp 
ııoı·gu Mkiınl M. Tıwflk Ülkil, Orlıaneı: 
sorgu htıkıml Avni Özel, Tekirdağ sor~".\! 
hllkiml Refik Anadol, Lilleborgaz soruu 
h!ıklml Adnan Ozan. Se.ferlhlsar sorgu hA 
kimi Rauf I>inr.er, İnebolu sorgu lıflkhni 
Necatı Ongnn, Kıı.racasu sorgu hllklmi A
rif Yf'.şln, Gebze sorgu hllklrnl Burhı:u:ettlo 
Sili. Ni?.lp sorgu hiil<lmi Hakkı Sanıııı.l, Di
ga sorgu hl\.klml Mahmut YUcetsş, Amas
ya sorgu hflklml :Mehmet Kocaoğlu, Akça
abat sorgu hdldmi Salih Utku, S!no9 sor
m.ı htıklml Ulvi Aksoy, Mudanya sorgu 
lıl\l<iml CelCılettın Erkan, I·~rbaa ııorgıı hl\
klml Hllstem Alpaslan, Manisa Ror'('I h~ • 
kimi Fethi Ö?.arnr, I<:rdf'k ııorgu hfll<lıııl 
İhsnn Yeğen, l'ıı.sinler sorgu hfıklml Ner.a. 
ti Ecer, Silvan ııorgı.ı hfıklml Sabrl U~l:r, 
Polo.ti! sorgu h!ıkiml Hllsamettln Tlıre
gUn, Çubuk sorgu hfıklml İsmail Hakkı A
kny, Kızılcııhanıam sorgu halclml Mııstarıı 
Al.tan, Ceyhan sorg\l ht\klml Seyit_ .Ateş
mım, Tortum sorgu lıfıkiml Illlml J<,rdenı, 
Şile sorgu h!ıkiml Ramiz Özt11ş, Sııngıırlu 
sorgu hıiklml Şevki Akbay, Aksaray sorı~ıı 
hl\klml Muhl ttın Girgin, Keşan ~orgu hi\
klml Nuri Erı.Jcm, Slllvrl sorgu h.l\klml 
Hilmi Sorucu, Gülnar sorgu hAklml Tahxln 
Elbaşı, Ayancık sorgu htıklmi Arif Demlr
ba.,, Gcı·zc aorgu hQkimi Tevfik Işkın, Ak
hisar sorg11 htlkhnl ı:lıı.brl Ayırtman, Urfa 
sor,ını hfıklmi Nuri Bayer. 

Beşinci derece müddeiumumi: 
Adana mllddel umumisi Tevfik Şatır. 

Altıncı derece müddeiumumi : 
Ordu mUddelumumlsi teman tlntan. 

Yedinci derece müddeiumumi : 
Erzurum mUddelumum!sl Abdulll\h Ne

cati Slmer, Diyarbakır mUddelumumlsl 
Hidayet Demircan. 

Sekizinci derece müddeiumumi : 
İnegöl mllddelumumlsl Tevfik Çelikel. 

Dokuzuncu derece müddeiu.mu -
mi: 

C. bnşmilddelumumt muavini Cevat Se
rim, Hendek M. U. el Derviş Ali Oktny, 
Aynş M. U. si Naflr. Tapanoğlıı, Akçnabnt 
M. U. el Fehmi TtizUn, İstanbul M. U. mu
avini .Mehmet Re,,at Saka. 

Onuncu derece müddeiumumi : 
Baş M. U. munvlnl Eflat Mllstecabl, baş 

milddelumumt muavini Payende Bora, Mer
sin .M. U. muavini Taki Ögel, Baltkt>ıılr 'M. 
u. muavini Necmettin Yeııll, Mtırmarla M . 
U • .111 Hnllt Acarkayn., Bayındır .M. U. si 
Memduh Karo.zencir. 

Bir adam karısını 

keserken yakalandı 
Adana (Hususi) - Kozan'da, karısından 

şüphelenen Mahmutlu mahallesinden Ab • 
durrahman adında bir ndam boşanmak Ü· 
zere mahkemeye müracaat etmiştir. Dün, 
karı koca evlerine gitmek üzere mahkeme
den çıkmışlardır. Çarşı ortasına ıeldikle
ri zaman Abdurrahman birdenbire karısı
nın üzerine çullanmış, kadını yatırmış ve 
ayakları altına alarak belinden çıkardığı 
bıçakla kesmek istemiştir. Çarşı halkı der
hal hadise yerine koşuşmuş ve muhakkak 
bir cinayetin önüne geçmiştir. Abdurrah
man yakalanmış ve hakkında takibata baş
lanmı'jtır. 

Ameleden kesilen sıhiye parası 
Adana (Hususi) - Seyhan bnrajını ya

pan alman Hohtif şirketi muhasebesi, ba
rajda çalışan ameleden kanunsuz olıırak 
"sıhiye p3rası" namı ile bir çok para 'kes
miştir. 500 işçinin şikayeti ü1erine iş tet
kik edilmiş ve bu paraların ameleye iadesi 
için şirkete emir verilmiştir. 

Şirket, bu paraları dünden itibaren işçi
ye ödemeye başlamıştır. 

" Türk malı ,, ibaresi konulacak 
yerli srnai mamulatımız 

t 
Yerli sınai mamulattan yüzde 25 den 

HADtSELERl TAKİP EDERKEN 

Hayat sahası 
Kaplarına sığamamaları yüzünden, bu ideolojilerin hareket mahsulünü 

genişlemek, yayılmak, kendilerine nü- teşkil eden tezahürleriyle, her bakım
fuz mıntakaları temin etmek, hasılı, dan tabantabana zıttır. Bu tezi ileri 
geçici bir hevesi andıran rejimlerinin siircn memleketler bu clavalariyle 
muazzam ihtiraslarını maskelemek i- müstakar bir diinya sulhunu istihdaf 
çin, bazı memleketler ve bu mcmlc - etmekte oldukları~ı söylemektedirler. 
ketlerin politikacı ve propa?a~da.cıl~- ı Fakat, realiteler bıze bambaşka şeyler 
rı, haddi ve hududu çok lastıklı hır söylemekten geri durmamış ve onlar
tabiri, son yıllarda mütemadiyen ile- da, hareketleriyle bizzat kendilerini 
ri sürmektedirler. tekzip etmişlerdir. 
Almancasına Lebensraum, türkçesi- Bu ideoloji alemdarları ve yeni ni-

ne de "hayat sahası" olarak, politika zamcılar, şayet dünya sulhunu kur· 
edebiyatında. ideoloji tczlcrinclc, no- mak, ona hakikaten hizmet etmek is
ta, ültimatom ve muhtıralarda sık sık tiyorlarsa, her şeyden evel, büyük, 
rastladığımız bu tabirin, onlarca üç küçük diye medeni milletleri, dcvlct
manası vardır: )eri tasnife tabi tutmak gafletinde 

ı - Ekonomik; 2 - Stratejik; 3 - bulunmamalıdırlar. Kendilerine, tan-
Diplomatik. rının yeryüzüne gönderdiği güzide 

Ekonomik manası: İçinde yaşı yan millet sıfatını vererek, diğer medeni 
ve biribirJcri için planlı bir şekilde milletleri hor gören bir zihniyet, na
çalış..ın insan gruplarına 20 inci asır- sıl olur da 20 inci asırdan bahseder? 1 
la mütenasip bir hayat temin etmeğe Yirminci asırda, küçük komşu, büyük 
kifayet edecek derecede büyük ve c- komşu diye, milletlere, devletlere, kii
konomik bünyesi çeşitli olan bir sa- çük balık, büyük balık muamelesi ya
hadan ibarettir. Bu saha, ham macl<le- ı pılır mı? Eğer yapılırsa, bu, yirminci 
]ere hakim olan büyük sermayelerin asır değildir; olsa olsa, yalnız onun 
veya diğer büyük hayat sahalarının adı yirminci asırdır; kendi ise, tarih 
ekonomi politikalarına bağlı bulun_ sayfalarında yeri olmıyan çok uzakta-
mamalıdır. ki bir geriliğin ifaclesi<lir. 

Stratejik manası; f çindcki millet- Şunu bilmek lazımdır ki, tarihi ve 
ıcri, hegemonyasını kurmuş olan her- şerefi olan bir millet ve devlet, kendi 
hangi büyük bir denizci devletin key- çerçevesi içinde, müstakil vatan top
finc tabi olmaktan kurtarmak İçin, rağını diğer bir milletin hayat saha· 
kafi derecede büyük ve enerjileri gı- sı yaptıramaz. Böyle bir şey olamıya
da ve hammaddelcri emniyet altında cağı gibi, aklı başında rical tarafından 
olan bir sahadır. idare edilen bir devlet. cliğer müsta

Diplomatik manası ise, aynı hayat 
sahası içine düşmekte olan komsu 
devletlerin karşılıklı bir itimat bes
lemeleri ve gene karşılıklı ihtiyaçla
rını, politik olarak kendi aralarında 
halletmeleri tarzında tecelli etmekte
dir. Bu hayat sahası içinde bulunan 
memleketlerin biribirlcrine karşı has
mane bir politika takip veya bir itti
fak aktetmemesi ve yahut da bu ha
yat sahası dışında bulunan bir devle
tin aleti olmaması rnzımdır. 

İnsan bunları okuduğu zaman, bu 
fikirleri ortaya atanların, her türlü 
politika entrikalarından, politika ihti
raslarından uzak kimseler olduğuna 
hükmeder. Ve sanır ki, bu tez, bir ve
ya iki milletin değil, bütün medeni 
milletlerin menfaatleri ~iyancn ve fi. 
diJane bir şekilde göz önünde tutula
rak ileri sürülmektedir. 

Halbuki, son yılların ideoloji mah
sulleri olan bu fikir ' ve iddialar, gene 

kil bir devlet üzerinde böyle bir "hak,, 
iddia edemez. 

Hiç bir devlet, ekonomik, stratejik 
veya politik bahanelerle, komşu dev
letin ne istiklaline ve ne de vicdan 
hüriyetinc müdahale etmek hakkını 
kendinde göremez. Başka milletlerin 
refahından, istiklal ve hüriyetlcrinden 
aşırmak suretiyle kendi milletlerine 
refah ve saadet temin etmek isti yen -
ler, dünyaya miistakar bir sulh değil, 
ancak, yaptıklarından daha muazzam 
bir keşmekeş hazırlamış olur\ar. 

Onların istedikleri gibi, bir hayat 
sahası prensipi, clcvletler, milletler i
çin bir ideal olacak olursa, dünyanın 
hali nice olur? 

Böyle bir prensip, her millete, re
fah ve saadetini komşusunun refah 
ve saadetinde aratmak çığırını açar, 
ki bu c::ığır, muasır medeniyet çığırı 
değil, taş devrine giden bir çığır o
lur! 

Hi-Tu 

Adfl mahkemeler teşl<i lôtı lôyihası 

İstinaf mahkemeleri kuruluyor 
toplu hakim esası lağvolunuyor 

Adliye Vekaletinde teşkil olunan bir komisyon tarafından ha
zırlanan adli mahkemeler teşkilatı kanun projesi mütalealan alın
mak üzere alakalı Vekaletlere gönderilmiştir. Projenin ihtiva et
liği esa-slara göre ağrr ceza mahkemeleri dı~mdaki ilk derece mah· 
kemeleri için toplu hakim esası terkedilmekte hu suretle tecrübe 
mahiyetinde bulunan tek hakimli mahkemelerin fili vaziyetleri ka
nunlaştırılmaktadrr. 

Mahkeme kararlarında süzgeç vazi-~ 
fesini gören i ı•jnaf mahkemeleri teş-
kil edilmekte, ağır ceza mahkemeleri Krom ihra( iıleri i(in 
istinaf mahkemelerinden ayrı birer te-

şekkül olmaktadır. Efibanka verilen sermaye 
Hakimlere ait ceza davalarının mah-

keme mercilerini tebclil ve bunlara ta- 1 milyona ııkarı1dı 
alluk eden tazminat davaları da ceza \ 
d5valariyle ayni mercilere raptedil • 
mektedir. Projenin ihtiva ettiği husu
siyetlerden biri de temyizden maada 
mahkemeler için muayyen merkez ve 
daireler kabul edilmiyerck Vekalct'in 
tensip ve takdirine bırakılmış olması
d:r. Projenin muvakkat maddelerine 
göre istinaf mahkemeleri hakim ve 
müddeiumumi mevcuduna ve tahsisa
tın ·müsaadesine göre peyderpey açı -
lacaktır. İstinaf kabiliyetli olması Ja. 
zım gelen kararlar, istinaf mahkcsi 
teşkil edilmiyen yerlerde temyize ka
biliyetli olacaktır. Projede bu esaslar
dan sonra mahkemeler ve vazifeleri 
sayılmaktadır. 

Çok çocuklu ailelere 

yapılacak yardım 

Krom işletmeleri mllstahseHl.tının nıemle 
ket dışınn lhracı işlerini tedvir etmek flze. 
re Etlbank emrine verilmiş olan mlltedavJI 
sermayenin bııgiinkU vll7.iyetıeı· dolayıslylc 
kifayet etmedlP:I anlnşıldı~ındnn banka em
rine verilen 300.000 liralık nıfitedavll ser. 
mııycnin 1.000.000 liraya çıkanlması ltoor
dlnasyon lıP.yetınce kabul ve İcra Vekilleri 
heyetince tasvip olunmuştur. 

Adana'da havacılık· 
Aadnn. (HııRust) - Yakını.lıı. Adıınııda bir 

paraşilt atlama kulesi lnşn edllecel< ve Adıı
nııda bilyilk bir kamp nçılacak, Çukurova 
gC'nı;:leri bu kan1pıı dc,·an1 edeceklerdir. A· 
d:ınn TUrklnışıı şubesinde gc•nfş mlkyruıta 
hazırlıklar yapılmaktadır. l:lu kamp için Uk 
lınnılede fştlrfık ecl~ceklerin Yt'kfınu 2000 
tahmin edilmektedir. 

Adana' da eskrim müsabakaları 
Adana, (Husust) - Adanada eskrim teş

vilc nılisaha.knlnrın:ı. önliıııiizdeki hafta bıı;ı
lnnncaktır. Civar bolJ::eler eıemnnlan bu 
mllsabakalara davet edilmiştir. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
1- Deniz kurtları. 

14.30 - 17.30 
Garry Cooper, Gorge Raft. 

2- Casus peşinde. 16 · 19. 
Wallacc Bery. 

3- Miki Fil. 
Gece : 2 l ele. 

DENİZ KURTLARI 

TtlH.KtYIG 

--( Rodyo Dlfllzyon Postal'!' 
TÜRKİYE Hadyosu - A.NKJ\.ıv· 
----( Dnlga Uzunıucu 1 
1648 m. 182 Kcs./120 l{\\'· 
31."7 m. 9465 Kes./ 20 g~. 
19.74 m. 15191'1 KcsJ 20 l{\f• 

PERŞEMBE: 11.7.1940 

7.30 Proıcram. ve memleket sıs! 
7.35 Müzik: karışık hafıf ınuı 
8 00 Ajans haberleri. . 
s:ıo Ev kadını - yemek listesı 
8.20/8.30 M üziit: macar rapsodı5 

• Frwız Liszt. 'dl: 
12.30 Program, ve memleket & 
12.35 Müzik: okuyan: Mcfııareta' 

ı - Mustafa Çavuş - beY • 
(Canım tezdir s:tbredeınc;ıı:şJ 
2 - Neyzen Rizn. bcyatı 
nın.n ey yı\11 cefa). . . Jt 
3 - Suphi Ziya - kürdılı 
(Bahçenizde bulbiıl olsa.~>· 
4 - Sel. Pınar - kürdılı 
(Ne gelen var ne haber .,ar 
5 - Leylıı hanım • hicııı 
(N crdesin nerdc acap). 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: oyun havaları ve t 
13.20 Mıizik: sinema Org'undaJI 

(Pi.). 
13.40/ 14.00 Müzik: Charles, Tr 

Rossi ve saireden parçıı.Jar81 18.00 Program, ve memleket S.S 
18.05 Müzik; melodiler (Pi.). rıl 
18.30 Müzik: radyo cnz orkcst 

him Özgiır idaresinde).! I• 
Bedriye Tüzün'ün i$tir5k 1 

19.10 Müzik. Çalanlar: Vecihe• 
Kozan, Ruşen Kam. OkU 
zaffer llkar. 
ı - Mahur peşrevi. bııf 
2 - Refik Fersıın - nıa 
(Bir neşe yarat hasta goıı 
3 - Hu.hnıi bey - mahur 
r.ülün geçdi güzellik çağı). 
4 - Sadettin Kaynak • nıbt 
kı: (Kalplerden dudaklar• 
sesi dinle). ..ı 
5 - Vecihe: kanunla bir '::.: 
6 - Muzaffer Jlk ar • uŞY 
(Sana bir hnl oldu). .1.ııı 
'J - Uşşak 'şarkı: (Saran» 
rardım). dJl 
8 - Halk türküsU: (Yüce 
d3). 

19.45 Memleket saat ayan, 
beri eri. 

20.00 Müzik: fasıl heyeti. 
20.SO Konuşma. . 
20.45 Müzik: dinleyici diJekJerı. 
21.00 Konuşma (sıhat saati). 
21.15 Müzik: violonsel ve piaıı~ 

in lK minör: Buononcini. JP 

mil ve Ulvi Cemal. 
21.30 Konuşma (radyo gazetesi). ( 
21.45 Müzik: radyo orkestrası 

Ferid Alnar). 
1 - Mozart: Mi bemol ııı 
foni. 
2 - Massenet: Scenes Pitt 

22.30 Memleket saat ayarı, aj~n:1 ri; zira:ıt, esham - tnhvıl•' 
yo - nukut borsası (fiyat)· 

22.45 Müzik: caıband (Pi.). 
23.25/ 23.30 Yarınki progrnm, ve 

* -----( İ R A N ) 

Tahran Radyosu 
Tııhrıın radvosu. kısn dalga ııe -

eant 11 .80 dan 14 e kado.r, 19 111- ,ıl 
uzıınlujttı llzerlndcn, 17.13 den 20cı'. 
30 m. 99 dalga uzunluğu Uzerııı 
20.30 dan 23 30 a kadar 48 m. 74.ll 
zunluğU üzerinden neşredilmekte<>" 

(Yultarıdnkl Saatler İRAN 

Dil, Tarih, Coğr 

f aküllesini bitire 
Dil, Tarih, Cografya Fakültesi~ 

ranı.la ikmal etmiye muvaffak ol• 1 
telif şubelerden mezun olan ti 
tam listesini aynen aıınğıya ko>"1 

Türk Dili ve Edebiyatı: "{ 
Bn. Mualla Anıl, BB. Cemal • 

mi&, Mustafa Dayıoğlu, Kemal ÇıJ1' 
Cengiz, Re~at Oi:ruz, Mahmut 
.Mehmet Tuğrul. 

lngi/iz Dil ve Edebiyatı: ;/'_. 
Bn. Melahat Derin, Seniha JJ• 

nat Durusoy, Adnan Balkı&, BB· 
Demirçiftı;i, Reşat Gönden. 
Fransız Dil ve Edebiyatı: .~ 
Bn. Fatma Odabaş, Necibe Sö 'ti 

dıka Aytaç, BB. Niyazı Akı, ftiUS 
nisey, Celal Gündüznlp. 

Alman Dil ve Edebiyatı: 
BB. Yaşar Ünen, Mahir Yalnıl· 
Coğrafya : ~ '\ 
Bn. Necdet Göktuna, Nuri ye J'cSI' ~ 

niha Altındağ, BB. İ. Kılıç Ko~ ~ 
Gökçül, Rüştü Sbzcn, Sabri 'f ~ ~ 
Sertoğlu, Hayri Gıinden, Sel~ ~~ 
Mahmut Kendi, Ali Rifat ErgeÇ· ~ 

Yeni ve Son Zamanlar Tarihi~ 'ıa 
Bn. Nahide Balcı, Bedia P ~ t 

Müveddet Yazgan, BB. Tal5.t ftiu ~t 
man, Faik Reşit Unat, Mustafil fi 
Dofan Kutay, Enver Levent, ~11;ııı. ~ 
yay, Latif Baykal, Vahit Yazıcı0 

Berköz. 

Orta Zaman Tarihi: et çİ 
BB. Slllahattin Çetintürk, Nd 

tay, Kerim Soyer. 
Eski ?.aman Tarihi : JJ1 
Bn. Suat Önet, Fikriye ÇelikkO~• 

nıan Erkök, Avni Mutlu, Musta 11 

Muhsin Toygar, Vahit AtJıhaflt 
Gökoğlu. 

Arkeoloji: 
Bn. Sabahat Göğüş, Mübeccel 

BB. Rı. a Levent, Nuri Bokçe. 
il int T11rıhı : 
Bn. Zekiye Somay. 
Eski Yunanca : , 
B. Zafer Taşlıklıoğlu. ~ ~ 
Antropoloji : •1· 
BB. t. Kılıç Kökten, Melih Jetti_.~ 

lil Güler. Hikmet Görün, Baki Se 
Sı'noloji : rttl' 
Bll. Mustııfa Köymen, Klmil f; 
Hititoloji : 
B. Halil Üstün. 
Hungaroloji : 

Birecik, 10 a.a. - Birecik halkevi men
ıuplan üç ııün devam eden gezilerinde 
Halfeti ve Goğlü nahiye merkezleriyle Ha· 
ba., /o.nik, Dibin, Er&'İI köylerinde g'ünün 
meseleleri üzerinde müteaddit konferans • 
1ar vermiılerdir. 

Uncu devreııl ka.yıtlarına b&1· 
ştır. Belediye ıırUt Hanef a

part. No. ' Telefon: 371' 2689 

fazla yün ihtiva eden bilümum mcnsu· 
cata derilere, pamuk ipliklere ve yün 
ipliklere "Türk malı ., ibaresinin ko
nulması İcra Vekilleri Hcyet~ı,ıc~ ka
bul edilmittir. 

Memleket nüEusunu arttırma yolundn bir 
teşvikte bulunmuş olmak ve kalabalık ai • 
lelerin yaşama imkanlarını mümkün mer
tebe kolaylaştırmak gayesiyle hükümeti • 
mizin ötedenberi çok çocuklu ailelere yar
dım tedbirleri aldığı malilmdur. Son 1940 
bütçesine bu maksatla 75 bin lira para kon. 
muştu. Bu para, beş ve beşten fazla çocuk
lu ailelere 30 ar lira olarak dağıtılacak, bir 
yandan da maddi yardım imkanı bulunnmı
yan anlara fazilet mükafatı olarak birer 
madalya verilecekti. Mali yıl ba:ıından iti
baren tevziata derhal başlanmış ve haber al 
dı~ımıza göre ayrılmış olan tahsisatın 

mühim bir kısmı yerine sarfolıınmuştur 

Di~er taraftan bastırılmış olan 2500 ma • 
dalya tamamen bitmİitir. Bu vaziyette ye
niden madalya bastırılmasına lüzum hasıl 
olmuitur. Bu yıl ayrılmıı olan tahsisatla 
2500 aileye maddi yardımda bulunula.bil • 
melrtedir. 

Bar Revüsü 
Miki Fil. 

BB. Nıızım Tarhan. Hidayet 
İbrahim Tanju, Ziya TugaL 

Arap Dil vı! Edebiyau: 
B. Celil Kavas. 



ULUS 

asden yapılan neşriyat 

D. N. B. ajansı şimdi 
esika tahrifine başladı 

Amerikayı bile tehdit 
eden tehlike kqrşısında 

Amerika geniı mikyasla silahlanıyor 

· Massiğli bir Alman vesikasında kendisine affedilen 
ırıffa nerelerin asil manayı tam tersine deGiılirecek 

derecede tahrH ·edildiğini izah ediyor 1 
~~Başı 1. inci sayfada) 

ti llrlc hükümetinin hattıhare
:de Sovyetler Birliğine kartı 
?cırru~ harbi imkinmı derpif 

lbllld.e bir terakki mevcuttur." 
'11cı B. Massigli'nin metni fU• 

\:'Türk hükümetinin battıha· 

zaman hiç olmazıa karın doyur
sun. O halde maksat nedir? Etra· 
fı karıştırmak, onu ona katmak 
mı? Hayır. D.N.B., Türkiye'de ve 
Türkiye'r.in dostları arasında bu 
6 numaralı vesika ile 6 ıncı kolu 
temin edemiyecektirl 

~ lllde Sovyetler Birliğine kar
. ırtiidalaa harbi imkanını 
lf bahsinde bir terakki mev• 

Bir noktaya daha İşaret ede
lim: karilerimiz gayet İyi hatır
larlar: bundan birkaç gün evel 
gene bu D. N. B. ajanaı, aslı fran· 
sızca olan bu vesikaların eveti. al
mancaya tercüme edildiğini son • 
ra almancadan fransızcaya çev· 
rildiğini kaydetmitti. Buna bizim 
türkçemizde "minareyi çalan kı
lıfını hazırlar" derler. Yani, eğer 
günün birinde iş anlatılırsa, ne 
yapalım tercümede bir yanlıflık 
olmuı, demek için böyle dolam
baçlı yol ihtiyar edilmiş, doğru 
cadde dururken karanlık mahal
le aralarından dolatılmışhr. Bir 
vesikanın aah fransızca iken bu -
nu almancaya çevirmek ve sonra 
almancadan fransızcaya tercü
mesini yapmak, bir kumaıı par
çalayıp yününü dittikten sonra 
tekrar o kumafı dokumağa ben
zemez mi? Bu külfet niçin 7 Çün
kü kaaıt var!. Tereyağı yerine 
top peki! Fakat veıika yerine 
tezvir, hayır f 

. " 
l' 
~.ıiz harbi ile müdafaa 

ia._ &l'aıındaki tezadı D. N. B. 
:--nılll farketmemeıine imki.n 

"-ıı.. edebilir misiniz 7 Bu 
bizzat bizim bu yazımızla 

I tecavüz yazılan arasındaki 
~ lcıyaı kabul edemiyecek 
'- ftıuazzamdır. Nihayet mÜ· 

lbetrui bir hak, tecavüz, 
•aı.b' an her devirde takbih e• 

il 11' cürümdür. 
' ~•ııigli mektubunda daha 

ribi kaç tane tahrif edil· 
llolcta üzerinde durmaktadır. 
•rı Anadolu Ajanımm no• 

'da gayet açık bir surette 
8-f .lcainiz. 
~ 1Pek yerine odun ipeii kul
tr._tı lllemlekette vesikalar bile 
~ , oluyor f Bu siyasi vesika • 
~"\_ ti)ecek ve gıda maddeleri 
~ deiil ki tahrif edildiği M. F. F. 

Tahrif edileıı vesika 
lO a.a. - D. N. B. ajansı muh- 4. - Buna binaen Türkiye'nin müttefik· 

~~ siyasi ıahsiyetlerine atfedi- lerin BakB'ya kar,ı pek yakın bir taarruz 
seriıini neıre devam etmek- hareketine ittirakten imtina eylediğini ve 

, böyle bir hareket için Türk milli a-,_ ,:zı .Ankara büyük elçiai B. Maa- razisini kullandığı takdirde buna 1iddet • 
•r~ııı~~len diier bir telırafı ataiıya le muhalefet edeceğini derpiı etmek lazım-
~ ~n .Ankara büyük elçisi B. Mas- dır. Hatta Türkiye'nin milli topraklarm

bıl nııan 1940 da B. Daladier'ye dan istifade etmiyerek yapılacak bir hil· 

23 lelıraf altıncı alman beyaz ki- cumun dahi neticelerinden endiıe ettiğini 
ir llUnıaralı vesikaımı teıkil et· farzetmek icap eder. 

--~· 5. - ldüttefiklerin hazırlıkları bittiği 
~li diyor ki: ve İtalyan projeleri müttefiklerinkiyle mu-

ılı: d İngiltere hariciye nezareti, tabakıı.t haline konulduğu zaman Türkiye 
h evletler tarafından Bakü'ya bir müttefikler tarafından İran milli toprakla

~ht~ıldığı takdirde türk hükümeti- rı il.serinden Bak6'71 yapılacak bir taarna-
-.ıiri~l hareket! ne otacatmı insi- za nazlanmadan ittirlk edecektir. Buaıınla 

b1ıti'tıı aormuştur. Sefir Sir Hughe beraber Türkiye üzerinden uçu111 tevlit e
lııİ t b ~ugessen mezun bulunduğun- decek bir taarruzun bidayetinden evel Tür
~ e lığe 27 martta maslahatgüzar kiye hükümetinin muvafakati sorulmak ve 

11l&ıdaki §ekilde cevap vermiş- istihsal edilmek icap eyliyecektir. 
'1'iir 1nıiliz noktainazarları 661 numaralı tel-

b~ lıiikümetinin hattıhareketinde grafımdaki ifa.delere geni, mikyaata •Y
d ırli&ine kar11ı bir taarruz harbı maktadır. Türkiye'nin harbe girmeğe ama

. ıt~iı bahsinde bir tere.lcki mev- de olacağı tarihe dair olan üç numaralı 
~iiı ~ mezlritr hükümet müttefik- fıkradaki noktainazar, ataşemtliterim tara-

~ re, Yle bir taarruz hazırlıklarını fından pek betbin bir şekilde telikki e-
' 'l'~ ~ınade de~ildir. dilmektedir. Diier taraftan mesai arkada-

h lı:ıye, İtalya'ya karıı bir harp ıımın fikrine muhalif olarak, ancak küçük 
-•·"""•-~kında müttefiklerle mutabık bir Türk arazisi üzerinden uçmaiı tazam. 

ı._?ı:tce, Rusya'ya karşı bir harp mun eden bir hareket için Ankara hüküme
~ltıda müzakerede bulunmıya· 

, tinin aarih muvafakatini istemenin bir ta-
"-r,~~ahar bitmeden Türkiye Rua- biye hatbı te,kil edeceği fikrinde israr e
lıılit .... rbe airemiyecektir. Ve bunu diyorum. Türkiye hükümetinin bundan res. 

tt lllfı·tefıklerden en ıeniı bir milza· men haberdar edilmesi kifayet etmek icap 

>tf~;;i~ii"'';:brifİ:ri anlatıyor 
'ıt.~0 a.a. - Fransa bUytlk elçisi B. 
.... ~ lll atından Hariciye vekilimize a

ektup gönderilmiftlr. 

6Ukru Saraçoğlu 
~ 'l'tırktye Hariciye Vekili 

t b~ '°eltu Ankara 
~ta .Jl lrn, 
~ • lt~&nııının bana atfetmek suretiy· 
~'-tlı:ailı~ tarihinde ne§retmiş olduğu 
-....';ı;;;'tt ıcaı! ınevsuldyetl hakkında ne dü· 
L~ll 1 ltiğini benden sordunuz. 
._. '1,..töııd nisan tarihinde hilkUmetime bir 
~ b:,.'lıı •J'l'lnlş olduıtumu ve onun metni 

ı;;"ltıı &nııı tarafından ne§rolunan me
~ ıtıg: bir yakınlık mevcut olduğunu 
~ lıır ktilAta uğramadan si:ı:e bildire
~ )aııı Yakınlık diyorum, çiinkU bu ve
~~ ti-~~z Anadolu ajansı ta.rafından ve· 
\ ~ tca ısekll ile gördüm ve onun 
·~~etinden tercUme edllmlı oldutu
~~ \' ediyorum. 
~ile '•ikanın aslını bugUn ne§l'Olunan 8:1r lh .. ~Ultayese ettiğim vakit, eekle alt 
~ bır---.Uıı farklardan bqka, mlnıuıını 
~ \~r~~te detlıtlren e1a&a alt fark-

'~,~· bana tUrk hllkümetınin Sovyet 
atfı bir taarruz bubi tmkAnla· 

nnı aramakta oldutunu ve fakat mUtteflk· 
lerle henUz böyle bir taarruz hazırlıklannı 
milzakereye Amade olmadıtını söylemekte
dJr. Ben raporumda tUrk hükUmetlnin Sov
yet Rusya'ya k&rlll bir müdalH barbi ihti
mallerini nazarı dikkate aldıtını ve fakat 
bir taarruz harbinin lhzannı mUzakereye A
made olmadığını söylemiştim ki, D.N.B. ta
rafından yapılan iddianın tam aksidir. 

b) Vesikanın bir fıkrasında mUtteflkle
rln pek. yıkın bir taarruzları mevzuu bahlı 
e~llmlştir • 

Halbuki asıl vesikada ve ancak farazi bir 
surette olarak yakın bir taarruzdan bahtı 
vardır. 

c) D. N. B. nln metnine nazaran TUrklye 
bazı ihtimaller dahlllnde mUtte~l~ler tara
fından yapılacak bir tııarruza ıştırit. «le
celr.tir. Asıl nıetlnde ve bunun tam mukabi
li olan fıkrada TUrklyenin böyle bir taar
ruz karııısında seyirci Jıalacağı yazılıdır. 

Bu mlıallerle iktifa ediyorum, çUnkU 
bunlar karşısında fazla tefsire !Uzum kal· 
mamaktadır. 

Faik lhtıramat ve ıamlml dostluk hlıle
rlmi JQtten kabul buyurunuz aziz vekilim. 

tmza: Maasigll 

~' 
Anadolu ajansının notu 

~ ~ evel D. N. B. tarafından ya· S ~ltıı ınetnın burada transızcaya ter
~ ~ki ed!ğinl ve Berlln'den !ransızca 

t)f >' lnııı bulunduğunu kayde lilzum 
t.ı.".'tl!t t 
~~l etlra.ttan aradaki mUhlm farklann >' tııarf1esı için D.N.B. tarafından veri· 
~~, ı Uç cilmleyl aynen iktibas ettik· 
"ıq~ ııu~ birinin allına ayni cUmlelerl 
tı..~ ,, )enı k Elçisi tarafından lrae edilen 

.. ~' tı lif de.n dercedlyoruz: 

TUrklye'nln miltte!lklerin BakQ'ya karıı 
pek yakın bir taarruz hareketine lıtlrlkten 
imtlnaA' eylediğini, IIA.h ... 

B. MASSİGLİ'NİN METNİ: Bu?a bina· 
en TUrklye'nln mfittctlklerin BakQ ya kar
şı yakın bir taarruz hareketine iıtırlkten 
imtln8ğ eylediğini, llı\h .. 

c - D.N.B. NİN METNİ: Tllrklye, mUt· 
tcfikler tarafından İran milli toprakları U· 
zerinden BakCl'ya yapılacak bir taarnıza 
nazlanma.dan i11tlrfık edecektir. 

Fakat Ruzvelt tecavüz harbine girmiyeceğiz 

Avrupa'ya asker göndermiyeceğiz diyor 
Vaşington, 10 a.a. - B. Ruzvelt bugün 

gönderdlfi hususi bir mesajla kongreden 
milli müdafaa Jçin 4 milyar 848 milyon do
larlık munzam sarfiyat icrasına mUsnade 
lsteml11tir. 

B. Ruzvclet mesajında diyor ki: 
SllıUılarımızı bir tecavüz harbinde kuJ. 

lanmıyacağız. ı-;rlcrlmh:I Aprupndaki hıı.rp. 
!ere lştirlık etmek üzere göndcrmlyeccğiz. 

B. Ruzvelt'ln yeni tııleblnde silltlılanınak 
için bu içtima devresi zru·fında kongreden 
ist<•nilen meblağın yekQnu gösterilmiştir. 
llu da tahminen 10 milyar dolardır. H. !tuz. 
vclt, mcsajıudıı "bu kadar yüksek meblağın 
ifade ettıği mfma :fcdalcarlıktır,, diyor . 

Mesaja 11öyle devanı edilmı•ktedlr: bu ka
dar gcni11 bir proJ,>Tam çetin bir vazife ifa. 
de eder: btitlln memleketin. memleketin 
tam mildafaasına l§tlrAktlr. Memleketı
nılz, tedııkflrlıkla ve anudane bir mesai ııe 
lı.J- kalmak istiyor. Şimdiye kadar harbin 
verdiği esruılı ders, kısmen yapılan muda
faanın, mlidafaa olmadığıdır. 

İstenilen meblağ a,şağıdakl mnksatıara 
snrfedlleccktlr: 

1 - Hasım deniz kuvctlerlnln lınktln da
hilinde görebilecekleri bUtUn komblne:ı:on
lara ka:11ı koyınıya hazır bir hale gellnclye 
kadar bahri teıılihata devam etmek. 

2 - Tahminen 1.200.000 kişilik bir kara 
ordusunu tamanıiyle teçhiz etmek. Ta.bit 
sulh halinde bu kadar insan elU1h altında 
bulundunılmıyacaktır. 

3 - Bundan başka dıµıa 800.000 klşl için 
tank, top ve cephane ihtiyat stokları mey. 
dana getirerek ihtiyaç olduğu takdirde 2 
milyon kişilik bir ordu çıkarmak. 

4 - 2 mllY.on klıılllk bir kara ordusunu 
teçhiz, knra, dPnlz ve hava kuvetlerlne alt 
programın tatbikinin lcabettlrdlğl top ve 
sair malzeme imlı.li için hllkUmete ait ve
ya hususi mllcsseselere imAlat kolaylıkları 
temin etmek. 

5 - İhtiyat motHrlerl ve modern silt\h ve 
teçhl:ı:atlarlyle orduya 15.000, donanmaya 
da 4.000 yeni tayyare temin etmek. 

B. Ruzvelt meujında ıu beyanatta bu • 
lunmaktadır: 

Harp için 
İngilte~e günde 

7,5 milyon 
masraf ediyor 

Lorıdra, 10 a.a. - Maliye nazın Kinıı
~ Vood. bup _..,allan iı;ia •- lca -
nıarumdan bir mil7U' lnııllia Uraeı tahaieat 
iıtemiıtir. 
Nazır bu münasebetle söylediii nutukta 

harp masraflarının son 4 hafta zarfında 
ıfuıde yedi buçuk milyon ingiliz lirasına 
yükseldiğini bildirmiıtir. Bunun 6 milyo
nu ordu, donanma ve hava kuvetleri için, 
mütebakisi de deniz nakliyatı, iate ve aai
re için aarfedilmittir. 

Avam "kamarası istenilen bir milyarlık 
tahsisatı ittifakla kabul etmiştir. 

lnıiliz levazım nazırı bir nutuk 
söyledi 

Lorıdra, 10 a.a. - Levazım nazırı B. 
Morrison dün akşam Amerika'ya hitaben 
yaptıiı bir musahabede ezciimle ıöyle de
miştir: 

Yalnız bir nazi taarruzuna mukavemet 
edeceğimize değil, daha sonra hakim vazi
yette bulunacaiımıza dair olan itimadımız, 
Amerika'nın bizim kadar kendisini de teh
dit eden ıeyin tahribi için büyük kaynak· 
!arını bizimkine ilave edeceği hakkındaki 
itimadrmııla artmaktadır. 

Taarruz için organize edilmiı bir Avru
pa kıtasının malzeme itibariyle olan kud
retine karşı büyük Britanya ile Amerika· 
n!n istihsal kudret ve kabiliyeti muhakkak 
bır sınai muvazene teıkil etmektedir. 
Kaynaklarımızı ve usullerimizi birleıtir • 
meliyiz. 
Almanya'nın simdi çelik istihsal kabili

yet.i •~nede 42 milyon tondur. tnciltere'nin 
çelık ıstihıal kabiliyeti iıe 19 milyondur. 
Fakat Amerik a 52 milyon ton ilive e
debilir. 

• Fec.t Oran. hidiseleri iıbat etmiıtir ki 
hıç bır ıey ıngiliz azminin üzerine çıka
maz. Vukılbulacak her hidiseyi karşılıya
caiız ve muzaffer olacaiız. Büyük Britan
ya'da hepimiz üzerimize çöken tehlikeyi 
defedebileceiimize inanıyoruz. 

1 ngilizler iki Fransız 
transatlanhğını 

mevkuf tutacaklar 
Ottova, 10 a.a. - Kanada bahriyesinde 

Visamiral Nellea, 30.000 tonluk transız ge
misi "Pasteur" Un Halifax'da emin bir ye
re götUrlllmUış olduğu hakkındaki haberin 
doğru olduğunu teyit etmitıtlr. Vaziyetin 
lnklıtafına kadar gemi olduğu yerde kala
caktır. 

Tayfa tarafından perşembe glinU gemiyi 
batırmak için yapılan teşebbüsler akim kal
mıştır. 

ile de France de mevkal 
Slngapur, 10 a.a. - Deniz makamatı 

fransız "İle de France,. gemisinin, lnglll~ 
hilkUmetl tarafından talimat gellnciye ka
dar mevkut tutulaca#ını bildirmektedir. 

"Altında insanların konuşamadığı, din
liyemediği, dıişünemediği yeni ihtarın teh
didini Amerika tamamiyle anlamaktadır. 

Bu tehditler günden güne çogalmakta ve 
çirkin mfinalıırı gunden gune daha açık gel
mektedir. Bu tehdit!er, tam bir müdafaa ile 
karşı koymak hususunda amerikan mille • 
tinin azmini kuvetlendirmektedir. Bazıla· 
rı dahili ihanetten zayıflamış milletlerin 
biribiri ardın.dan mütecavizin kuvetıne 

muğlüp oldukların' gördük. Nıhai zafere 
ol:ın umitlerinden cesar~· ıt tecavüze 
karljı kahramanca müca e eye devam eden 
büyük milletleri de görüyoruz. Yalnız her 
amerikalı deı';il, fakat dünyada her kıta da 
biliyor ki, biz harbe muhalifiz, silahları • 
mızı bir tecavüz harbin.de kullanmıyaca -
ğız. Ordularımızı da Avrupa harplerine iş
tirake göndermiyecefiz, fakat Amerika'ya 
ve garp nısıf kiiresine yayılacak her teca • 
vüze karşı koyacağız. 

Millet ve kongredeki mümessilleri bili
yorlar ki, hüriyetiınize, emniyetimize, ya
ıayış tarzımıza, demokrasi müesseseleri • 
mize ve beynelmilel hüsnüniyete karşı ya
yılan tehditler aydan aya haftadan hafta • 
ya hatta günden güne adet ve velumet iti • 
bariyle artmaktadırlar. Amerika'nın hur 
erkek ve kadınları hür oldukl:ırı kadar ku
vetli de olmıya azmetmişlerdir. Mutlaki • 
yet taraftarları ve onlara boz~ncu veya 
yatı&tırıcı sızlanışlarla yardım edenler bü
tün enerjilerimizi silaha ve harbe hazır -
lanmıya tahsis etmediğimiz için 5imdi mü
dafaadan Aciz bic vaziyette bulundugumu
zu isrıırla söylemektedirler. Bu iddiayı 
reddederim." 

Harbiye nazır muavini B. Johnson, B. 
Ruzvelt tarafından teklif edilen projeye 
tevfikan önümüzdeki ikincikinunda ordu
nun 24.591 tayyareıi olacaktır, demiştir. 

Yeni 
üniversite 
mezunları • • 

ıçın 
(Başı 1. inci sayfada) 

batı ihtiyarlıklarma bırakmalıdır· 
lar. Bu gençler, bu devletin ve bu 
milletin, kahramanca bir si.ye, yıp
ranmaz bir feragat ve sebata daha 
uzun seneler ihtiyacı olduğunu unut
mamalıdırlar. Bu geçenler, Ata
tür.k'ün ve laönü'nün vazife ve mü
cadele ha,.atmı örnek edinmelidir
ler. Bu gençler, müst'akil, ileri •e 
kuvetli Türkiye'nin tek teminatı o
lan Kemalizm diıiplininin, her tür
lü tibi telkinler altında gevıemesi
ne mini olmak için kafalarının bü -
tün takatini kullanmalıdırlar. 

Şimdi hür ve ıerefli alemine ka· 
VU§tuklan milli hayat, güç ve çetin 
mücadelelerle kazanılmıttır. Aynı 
derece güç ve çetin mücadelelerle, 
daha uzun ıeneler, masun tutulmak 
lazımdır. Devlet ve halk ıizinle be
raberdir: dar suların keyfini sonra 
sürersiniz; ıimdi engin denizin dal-
1ralan ile boiuımaia hazırlanmız f 

Falih Rılln ATAY 

Mayn dökülen 
mıntakalar 

Orcades - İılancla ve İılanda 
ile Groenland arası 

tehlikeli mıntıka ilin edildi 
Londra; 10. a.a. - " Royter ,, : 

Resmi h rp tebliğleri 
• 

lngiliz Hava Nezareti tebliğleri 
Londra, 10 a.a. - Hava ve ana.vatan em· 

niyet nezaretleri tebliğ ediyor: 
Salı akşamı dilşmnn tayyareleri İngllte

renln şarkındaki bir aehre yl.iksek lnflll\k 
km·etıl bazı bombalar atmışlardır. Bunlar
dan bazıları sokRklnra ve evlere dUşmll§ ve 
sivil alınll arasında bir nılktnr ölll ve ya
ralıya sebebiyet vcrmlııtır. ı-:velce salı gll
nil dUşlMildüğlı haber verilen dört dilşmıuı 
tayyaresinden başka nynı gUn hava muha
rebelerinde diğer dört tayyarenin daha dll
§lirilldUğU teyit edilmektedir. Bunlardan 
bnşkn birkaç tayyare de Uslerinc avdet ede 
mlyecek derecede hasara uğratılını11tır. 

I ngiltere üzerine yapılan 
taarruzlar 

Londra, 10 a.a. - Hııvn nezareti tebllğ e
diyor: 

Bu sab:ı.h dil11TI1nn tayyareleri Brlstol ka· 
nalı civarında M~ sahıllndc iki şehir U
zerinc ve Norfolk sahilinde bir köy Uze
rıne bombalar atnıış\nrdır. nu nııntnkaların 
hiç blrmde askeı 1 hcddlcr Uzer.ne bir ha
sar kııydcdllmemlştlr. Blrkaç eve isabet 
vald olmuş. insanca hafı! zayiııt kaydedil
miştir. Cenup sahilinde de birkaç sivil öl
mUştUr. 

lı$$ 

Londra, 10 a.a. - Dün İngiltcre'de ya
pılan hava baskınları esnasındıı dört duş
man tayyaresınin tahrip edildigi resmen 
bildirilmektedir. 

Bu hususta hava ve metropol müdafaası 
nezuetlerinin neşrettici tebligde şöyle de
nilmektedir: 
Dıışman tayynreleri bugün muhtelif böl

geleri bombardıman ctmi5lerdir. Bristol li
manında bir mazada bazı hasarat vuku bul
muş ve bir kaç kişi ölmuş veya yaralan
mıştır. Avcı tay~relerimlz ve dafi topla. 
rımız muhtelif noktalarda faaliyete geçmiş 
ve düşmana zayiat verdirilmiştir. Alınan 
haberler dıişmanın iki bombardıman ve bir 
muharebe tayyaresinin avcı tayyarelerimiz 
tarafından, bir muharebe ta:ı: yaresinin de 

dafi toplarımız tarafından tahrip edilmiı 
olduğunu teyit etmektedir. 

Dü,üriilen alman tayyareleri 
Londra, 10 a.a. - Hava nezareti tebllA 

ediyor: 
Spitflre tipinde lnglliz tayyareleri bu sa

bah erkenden İn.ı;iltercnln şark sahlll açık
larında Dorni"r 17 tipinde bir alman tayy~ 
resi dUşUrmilşlerdir. 

Salı gUnkll hava muharebesi esnasında 
bir dllşmnn bombardıman tayyaresinin d -
şUrilldllğU ruılnşılmı11tır. Bu suretle o gtln 
dUşürlllen tayyare miktan ceman dnkuz a
dedi bulmu,.tur. 

Şarki Alrika'da •ükun 
Nalrobi, 10 a.a. - Şarkt Afrika inglllz 

harp tcblf~: 
Gilndllz stikQn içinde geçmiştir. Kayde 

değer bir hA.dıse olmıımışur. 

Malta'ya yapılan hücum 
Kahire, 10 a.a. - İn,r.lllz hava kuvetlert 

kunııındanlığ'l tebliğ ediyor: 
Dlln, muharebe tayyareleri teşekkUll rt 

rcfnkutinde Uç motcrlU bir düşman bom
bardıman tayyaresi Malta'ya hUcum ctme
ıle teşchblls etmlşllr. Bir muharebe tayya. 
rem!z tarafından kar§llanın dllşman tayya
rc lcrlne karşı derhal lıUcum eden tayyare
mlz, İtnlyan bombardıman tayyaresinin bir 
motörUnde yangın çıkarmış ve bu tayyare 
alevler lr:lnde dC'nlze dı mU:ıtllr. 

Cephenin diğer taraflarında şayanı lpr 
bir şey olmamı11tır. 

Almanların kati zayiatı 
belli değil 

Londra. lO n.n. - Royter: 
Hava nezareti tcbllğı: 
Bug{lnkü muharebe karşıklığı silsiled 

içinde dUşmanın hakiki zayiatını ta)1n et
mek milşkUldlir. DUşma.mn ıo ta.yyaresln.ID 
dUşllrllldilğü bilinmektedir. Bir mtktaruua 
da tahrip edlldlğl blldlrilmtı fakat henUııı 
te)1t edilmemiştir. 

A İngiliz resmı tebliği 
Kahire, 10 a.a. - Royter: 
Harp tebliği: 
Somali ve Kenya g11rp ~ölllnde tııara de· 

ğer bir hlldlse olmıımışt.ır. 
Sudan - Hıı.bCJ hududunda tayyare ve 

İrlanda 
harp sahası 

olabilir! 
İrlandalılar şimdiden 

tedbirlerini ·alıyorlar 
Dublin, 10 a,a. - Radyo ile neıredilen 

bir nutuk aöyliyen mühimmat ve leV.znn 
nazırı B. Sean Lenass, önümüzdeki meydan 
muharebesinin belki de ıerbeıt İrlanda dev 
leti arazisi üzerinde netice alacağını bil -
dirmiı; ve demiı;tir ki: 

- Biz, harp mıntakasında bulunuyoruz. 
Vakıa bitaraflığuruzı ilin ettik ve bitaraf. 
lığımızı son neferimize kadar müdafaa az. 
minde olduğumuzu bildirdik. Fakat bu dek
lirasyonlar bizi bir hücuma uğramaktan 

tenzih etmez. 
Yapılacak bir istilaya mukavemet edile

cektir. Bizim kendi gayretlerimiz dışında, 
böyle bir istila, ikinci bir iatilba sebebi
yet verebilecektir. Bunun üzerine arazimiz 
kad neticeye kadar, önümüzdeki meydan 
muharebesine sahne te!ikil eyliyebilecek • 
tir. 
Eğer bu hidiıe vukua gelirse, memle! -

ketin birçok kısımları, muhakkak ıurette 

uzun bir müddet için rabıtası kesilmiı ola
rak kalacaktır. Bunun içindir ki bu mınta· 
katarda milhim miktarda gıda maddeleri 
stoklan vücude ıetirilmesi lazımdır. Diier 
mıntakalardan gelebilecek muhacirleri de 
göz önünde tutmak icabeyliyecektir. 

A•keri tedbirler 
Londra, 10 a.a. - Royter: Gazeteler, 

serbest İrlanda'nın müdafaasına büyük e • 
hemi yet atfetmektedir: bu arada Daily Te
legraph ıazeteıinin Dublin muhabiri diyor 
ki: 

Serbest İrlanda devletinin bir istilayı 
tardetmek hususundaki planları mahsus te
rekkiler kaydeylemilitir. Pek yakında baı
ka mühim tedbirler de alınacaktır. Ordu 
mühim miktarda fazlalaljtırılmıııtır. Ve ha
len yuz bin kişiyi bulmuştur. Sahil müda· 
faaları takviye edilmiş ve sanıldığına göre 
pek yakında sahilin bazı kısımlarına mayn 
dökülecektir. B. De Valera'nm gönullü 
kaydi talebi üzerine 80 bin kişi müracaat 
etmiştir. Bu gcinüllülerin bir kısmı, mahal
li müdafaa işlerinde kullanılacaktır. Mem
lekette büyuk miktarda mühimmat stok • 
ları bulunduğu muhakkak aildedilmektedir. 
Sahilleri nezaret altında bulundurmıya me
mur servisler yeniden teşkilfıtlandınlmıt
tır. Bu servisler, halen ıayanı memnuni -
yet bir surette işlemektedir. Yollar ve plaj. 
lar, mütecavizlere karşı müdafaa olunur 
bir hale konmuıtur. Düşman tayyarelerinin 
inebileceği yerlere manialar yerleştirilmiş
tir. Serbest İrlanda devleti arazisi dahi -
tinde maynler imal olunmakta ve bunlar 
sahilin mühim noktalıırına konmaktadır. 

(in harbe devam edecek 

topçu ile takviye edilen ve 300 mlliıtemleb 
askeri tahmin edilen d\ljman kuvetl Kur
muk polis mevktıni 7 temmuzda lR&l et
ml§tlr. Burada bulunan kUçllk Sudan pulliıl 
garnizonu dUşmana 50 kadar zayiat nrdlr
dlkten sonra çekilnıieUr. 

Münih görüımeleri 
(Bası 1. ınc1 say/ada) 

Von Rlbbentrop ve alman hUkOmetinln da.. 
vetı Uzerine pazar gUnUndenberl Almıuıy .. 
da bulunan Kont Clano olduğu halde, alman 
hllkılmeUnln daveti üzerine MUnlh'e gelen 
Macaristan başvekili Kont Telekl ile Ma.
carlstan hariciye nazın Kont Ç:üd'yi kabul 
etmiştir. GörUşme, Uç devlet arasında m v
cut ananevi dostane mUnasebetler havası 
içinde cereyan etmiştir. 

Ziyaretin ehemiyeti 
Budapeııte, 10 a.a. - Taviroda ajansı bil

diriyor: 
Poster Lloyd gazetesi B. Telekt ile B. 

Çakl'nln Almanya seyahatlerine husust btr 
ehemlyet atfetmektedir. Zira bu seyahat. 
.Almanya·nın birinci nfhıuıını, yani Avrupa 
kıt&ıiı Uzerlndekl muhasamat sa.thasını mu
vaffaklyetle ikmal ettiği umumi bir mu
hasamat devresinde icra edllcliğl gibi, Kont 
Ciano'nun Almanya'yı ziyaretiyle de kar' 
ııılanmııktadır. Her halde mUzakerat, yenl 
Avrupa nl7.amının en ônUnde bulunan me
seleleri etrafında cereyan edecektir. Maca
ristan, istikbalin mevzu olduğunu mlldrik 
bulunmakla beraber, muharebenin netice
sine yalnız bllyük bir ümitle değil, ve fa,. 
kat kemali emniyetle intizar etmeı..-tedir. İ· 
ki milletimizi bağlıynn mütekabil ve 8a!'o 
sılmaz dostluğa itimadımız vardır. 

Bulgari•tan'da alaka 
So!ya, 10 a.a. - Royter ajansı bildiriyor: 
Macar na.zırlan B. Telekl ile B. Çak! nbı 

Almanya'ya seyahatları, bazı Balkan mese
lelerinin umumi surette halledilmesı ihti
maline mebni, Bulgaristanda bUyilk bir a,. 
l&ka uyandırmıııtır. 

Ga)TI resmi mahafllde, Romanyadakl va.
zlyetln etrafında cereyan etmekte olan Hlt
lerle Macar hUkUmeU mUmenillerl arasın
da vaki olo.n bu mUzakeratın, birkaç gUne 
kadar mUsbet neticeler verecefl zannolun
maltladır. 

Bulgarların fikrine göre, mezkQr netice
ler meyanında Dobrlca meselesinin halli de 
bulunacaktır. 

Macaristan doğrudan doğruya 
harekele g~ecek mi ? 

Bııdapegte, 10 a.a. - Askeri hazırlıkla
rın devam etmesine ve hayli llerlemlş bu
lurunıunna rağmen Romanyadaltl vaziyet sa 
rahaten endişe verici olmadığı takdirde 
Macar hilkUmetlnln doğrudan doğnıya bir 
harekete te11cbbUste bulunmıyacağını zan
netmek için birçok sebepler vardır • 

Romanyada bırçok knnşıklıklar ve bil· 
hassa komUnlst karışıklıkları olduğu hak
kındnld ııaylalara bUy\lk bir ehemiyet ver
meğe temayUllcr olmasına rağmen l:ı: 1 ha
ber alan mahatllde Sovyet hilktlmetlnln 
siyıuıetlndeki yeni merhalelerden memnun 
bulunduğu, §imdilik ileri gitmek nly('tlnde 
olmndığı muhtemel görlllmektedlr. Blldırll 
dlğlne göre, bu takdirde :MacRrlstan hare
kete geçmlyecektlr. 

Amerika gelecek sene 

yılda 25.000 tayyare 
imal edebilecek 

Nevyork, 10 a.a. - Hllrb!ye nazır mua
vini B. J ohnson, dlin ak§am radyoda ver
dljt'I bir nutukta şunl:\l'ı söyleml§tlr: 

Bir Avrupa milletinin sııhllll'rimlzi fslllA 
etmesine mani olmağa ru:nıetmişlzdlr. Za
manla. emııalsiz olan endllstrtyel kaynakla· 
nmız, asker! mtida.f P.a sistemimizin lnktşa
!ına yardım edec"ktir. Mu'llh itllll.fı akte
dıldlğl zaman, a.ekerl tayy!lTe lmlll kabili· 
'C'timiz 5.500 idi. Bugün bu kablliv timiz 

P" s iıtttı .tı. ~İN METNİ: Tilrk hilkilme
~ bır t!1:'teketlnde SovyeUer Birliğine 
&'lt ll!le bl rruz harbi lmktlnını derplf 
~r terakki mP.vcuttur. Fakat mez

~lct ıı.:t, ınlltte!lklerle henllz böyle bir 
~ lr. •rlıklarını müzakereye Amade 

~:'«.\a 
~-~il h:İGLİ'NİN METNİ: Tlirk hilkU· 
~' bt!tıharekettnde Sovyetler Blrllfl· 
~ ~~.bt llltidataa harbi imklnını derplı 
·~ lıo.~lltrl:ı. terakki mevcuttur. Fakat mez
~ -~lıkJ rnUttetlklerle hentıs bir taa,r.. 
\ • &rııu müzakereye Amade de· 

"\t 'Q "t<Ttw u1ll"l'1l1t: 'Ruaa 'hlaa&B 

B. MASSİGLİ'NİN METNİ: Tilrklye, 
mUttetlkler tarafından İran mllll toprakla· 
n Uzerlnden BakO'ya yapılacak bir taarru
za karşı seyirci kalacaktır. 

Annam imparatoru öldürülmemiı 
Saicon. 10 a.a. - Annam imparatoru Bao 

Dai'nin öldürüldüğü hakkında ıaıetelerde 
çıkan ve teyit edilmemiı bulunan haberin 
ulı ve esası olmadığı bildirilmektedir. Re
fakatinde franıız memurları bulunan im • 
perator Touame yakininde bulunan Thu 
Saf tanar• me,.ı.um teftiı etmittir, 

Tokyo'dan gelen malClnıatın hll(lfına ola
rak İle de Franca gemisi lnglllz donanma
ıı tarafından müsadere edllmemiştlr. Elan 
transız bayrağını taşıml\ktadır. Mezktlr ge· 
mi. 30 haziranda 32 klşlllk bir ınllrettebatla 
ve refakatinde muhafız bulunmadıj!'ı halde 
Singtıpıır'a gelmiştir. Gemide yolcu ve yiik
lU mal olduğu bilinmemektedir. 

Fiyat müra.kabe komiıyonlannda 
Koordinasyon heyeti fiyat mürakabe ko

miıyonları azlhğma lüzumu halinde ma· 
halU milli banka müdürlerinin de seçilebil
m..W kabul etmiıtir. 

Amirallığın bildirdiğine göre, dö • 
külen maynler dolayııiyle Orgeades 
ile İslande ve İslande ile Groenland 
aıasındaki denizler tehlikeli mıntaka· 
dır. Shetland ile Groenland sahilleri 
arasındaki denizlerden geçerek Atlan
tikten bir Avrupa limanına gitmek is
tiyen gemiler tahminen 59 derece 7,5 
dakika şimal ve 5 derece 50 dakika arz 
derecede Northrona'nın cenubundan 
şimal denizine yaklaşacaklardır. Bu 
gemiler Northrona ile Wrath burnu 
araeından Pentland Firth'e kadar doğ
ru geçecekler ve orada yollarına de • 
vam etmek için yeni talimat alacak • 
!ardır. Baltık denizinden Aalantiğe 
geçmek istiyen gemiler, Stokholm, 
Helsinki, Tallin, Riga veya Kovno' -
daki İngiliz konsolosluklarına hare
ketten asgari 4 gün evel müracaat e
derek talimat istiyeceklerdir. Şimal 
buz denizindeki Finlandiya ve Sov -
yet limanlarından Atlantiğe gitmek 
istiyen gemiler 70 derece şimal nok· 
tasının ccnubuna geldiklerinde 1 de· 
rece 30 dakika tul derecesinin garbi· 
ni takiben Spitzberg Kirkwall'e ge • 
lerek takibcdecekleri yol hakkında 
orada talimat alacaklardır. Bu tali
mata riayet etmiyen gemilerin zarar 
ve .1iyani kendilerine aittir. 

Tchuong King, 10 a.a. - D. N. B. 
Bugün müzakereden sonra Kuomin 

tanglar merkez icra komitesi bir be • 
yanname neşrederek harbe devam et· 
mek kararını teyit etmiştir. Beyanna
mede, hüriyet ve istiklalin, şarki As
ya münasebatının takviyesinde en ku
vetli imil olduklarına işaret edilmek· 
tedir. 

tıencdc 14.000 tayyareye baliğ olmuştur. Bir 
Sl'neye kadar ~5.000 ve dnha fıızlnsma çı
kaca~'lnı da Umlt etmcktE'ylz. BugUn nmv z 
zat ordumu:ı: 240.000 kl11idir Bir sene sonra 
milli muhafaza kıta tı hariç olmak üz re 
375.000 kişiye çıluıcaktır. Bugün iki zırhlı 
fırka vUl'1lde ~ctlrdik Eli~ fo.sıln mUcade
leye devam edeceğiz. ---
Ceyh!lnda C. H. P. konfen.nslan 

Adana (Hususi) - Ce~h4nda H:ılk par
tisi seri konferansla~:ı devam etmek1edir. 
Hükümet meydanında halkevi reisi doktor 
Basri Uzel tarafından bır konferans ve
rilmiftjz. 
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Kayseri Valisinin 
köylerde tetkikleri 

Kayseri, 10 a .a.· - Valimiz yıınınrta 11-

hnt, zlrant ve natıa mlldUrler:I olduğu hal
d Develi kazasına gld0 rek yer sarsıntısın
d ın yıkı':ın köylerin yenld n yapılacağı 
koy y rlcrlnı, köyJUnUn hazırlığını tetkik 
etmiştir. Bu in nat için d!lğıtılucalt olan 
k cııtelcrln tcvzll !:!ekli de tespit olunmuıı
tur. !{öylUlcr bu evleri, birbirlerine yardım 
etın k suretlylr yapacaklardır. Askerde bu
lun:ınların evleri de köy imecesi ile yapı
lacaktır. 

Vali bu teUtlklerl csn:ısında knzaıun na
hiye ve köylerinde de eldulcrhı biçilmesi ve 
bu mıntııl;ayn nyrılnn orak makinelerinin 
i ı tıımcsl ı11lni gözden geçlrmlıı ve bu ara
d:ı köy!Uden ıuıkcrc gidenlerin ekinlerinin 
k lü tarafından biçilmesi ve bu l11lcrln m
kı bir kontrole. tabi tutulmnsı için kararlar 
al ı tır. 

Nııhlyc köylerinin mulıtnrlıı.rlyle parU o
~ r islerinin t tırıl.kiyle yapılan bir top
lantıda vali, koylUyc, dilnya hfıdiselcrl kar
şısındaki dunımumu::u anlatmış ve hllkU
metfn her tUrlU tedbiri almııı olduğunu söy
lemiş ve halita dUııen vnzl!elerl anlatnro.k 
ekinlerin elblrllğl ile kaldınlmasını ehe
mlyetle tavsiye ctmlııtır. 

Futbol grup 
birincilikleri 

-
:Muhtelif uelılrlerdc bQ§lanmış olan rut

bol grup birinciliklerine cumıırtesl, pazar 
ve pazartesi günleri devam edllmlıttr. Ne 
tlceler: Mersin Ur!a'yı 7-0, Diyarbakır 
:Mnrdln'I 2·1, Mnlatya Hatay'ı 2-0, Adana 
Çankırı'yı 6-0, :Mersin Dlyarbıı.kır'ı 6·0, Ma
latya Adıına"yı 3-1 yenmlıılcrdlr. 

Ziraat iıletmeleri Kurumuna 
400.000 lira ikraz edildi 

. 

--. 
1 
-
-

Koordinasyon heyeti, devlet ziraat l§let 
meler! kurumuna her tUrm lnııaat milıı
teıma olmak üzere, işletmekte olduğu çift 
llklerdeki fnııllyetınln tevsi ve takvlyesln 
de ve yeni zirai işletmeler tesisinde kulla 
nılmıı.k U ere 400.000 Jir.ı. verilmesini kııbu 
etmiştir. Bu para, istikraz yılım takip e 
den dört takvim senesi içinde ve dört mU 
aavi taks1tte ödenecektir. 

Trkaya ve lstanbul'da 
zirai işbi rl iği 

-
-
-

-
-
-

!stanbul; 10. ( Telefonla ) - Trak 
y<ı'da ve İstanbul vilayetinde zirai iş 
birliği devam ediyor. Mahsulün en kı 
sa bir zamanda kaldırılması ve gelecek 
sene mahsfilünün mümkün olduğu ka 
dar çok ve kısa bir zamanda yetiştiril 
mesi için icap eden terbirler alınmıı 
tır. 

Mühendi1 mekf ebincf en 
diploma alanlar 

-İstanbul; 10. ( Telefon ) - Mühen 
dis mektebinden mezun olan 35 gene 
bugün merasimle diplomaları tevzi e 

e 

-
dilmiştir. 

lstanbul'da inşası 
tehir edilen binalar 

r 

lı 

-
-
-
ı, 

e 
o-
m 

ULUS 

B elçika'daki talebemiz MİLLi MÜDAFAA VEKALETi 

B 
Hariciye Vek.iletinden bildirilmiştir: 

elçika'daki telebcmiz hakkında. dün ve
ete gelen maliimat nııa,ıdadır: kat 

B 
Tu 

ehzat Balkaya, Vedat Özgen, Fikri 
ncer, Brükselde. Mahmut Kirazcı Mons 
Kemal Kerpişçi Charleroi'da. Atam Ke

yan Paa - de - Calais'de sıhattedirler. 
ta. 
let 

(a.a.) 

Akdeniz' de lstanbul'a 
dönen şilepler 

ı 
tür 

stanbul, 10 (Tele!onla) - Akdenizdekl 
k §ilcplerlndc Tar §llebl de bugtın llma
mıza geldi. Son olarak :Mege ve Demir 
eplerlnln de gelmesi beklenmektedir. 

Dl 
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Muğla' da mahsül vaziyeti 

3 adet depo yaptırılacak 
M. M. Vekiletı Satın Alma Ko.: 
Ke§ff bedell 16.~3 lira 17 kuruı olan 

Ankarada Uç adet depo ı~ıı.atr kapalı zart 
la eksiltmeye lrnnmu§tur. Eksiltmesi: 15 / 
7 /940 pazartesi glliıU saat 11 dedir. İlk te
minatı: 1232 lira olup ıartnrunesl 83 kU 
ruııa komleyondnn alınır. T nllplcrln ihale 
saatinden bir saat eveline kadar zarfları 
m .M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(316S) 13205 

Çamaşır alınacak 
M. M. Veklleti Satın Alma Komisyonun 

dan : 
Eksiltnıe günü talibi tarafrn<lan verilen 

fiyat pahalı göriil<lüğünden otuz bin takın 
çamaşırın beher takımına 105 kuruş fiyıı.t 

tahmin olunarak yeniden kapalı zarfla ek 
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi 158 ku 
ruı karşılığında Ko. dan alınır. İstekliler 
iki bin üç yıiz altmıı; iki lira elli kuruı;luk 

ma 
Muğla, 10 a.a. - Duyıl Mugla ve Mar • teminatları ile birlikte teklif mektupların 
ris'in Sigala yağı rekoltesi 4-0 bin, def- eksiltme günü olan 24-teırunuz-940 çar 
yaprağı SOO bin, çam kabusu rekoltesi pmba günü sa.at 11 den bchenıahal bir sa 
elli bin kilodur. Verilen rakamlara gö- at eveline lı:adar Ankara'da M. M. V. satın 
vilayet dahilinde de 800 bin küsur baa alma Ko. reisliğine vermeleri. (3438) 

ne 
de 
re 
sığ ır, keçi, koyun ve manda vardır. 13469 

üç bin be1 yüz altmış iki lira elli lnıruı· 
tur. Evsaf ve rsartnıı.mesi her gün öğleden 
sonra M. M. V. satm alma komisyonunda 
görülebilir. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale saatında komisyona gelme-
leri. (3593) 13630 

Tüfekçi &andığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın alma KO: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı: 200 

lira olan 100 çift komple tüfekçi sandığı 
pazarlıkla satın alınacaktır Pazarlığı ıS/7/ 
940 perşembe günü saat ıs dedir. Kati te
minatı: 3000 lira olup şartname ve nümu
nesi komisyonda görülür. Taliplerin muay
yen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. "(36l2) 13635 

VILA YETI.ER 

Yol in,aah 
Erzurum Valiliğinden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulan on bir bin altı yüz otuz iki 
lira doksan dört kuruı keşif bedelli 
Erzurum Palandöken Hınıs yolunun 
şehir dahilinden geçen kısmının ~es
viyesi ve parke kaldırım dö~emesi İ§İ· 
nin ihale günü olan 27. 6. 940 tarihin
de teklif edilen bedel haddi liyık gö
rülmemekle beraber Naha Vekaleti 

Havagazı rekortman tesisatı şose ve köprüler reiıliğince keşif bc-
yaptırılacak deline zam yapılmış o1duğundan 2490 

M. M. Vekaleti Satrn alma KO: sayılı kanunun 12 ve ~O ıncı m:lddeleri 
Keşif bedeli 1098 lira 95 kuruş olan ha- hükmüne tevfikan bu i~ yeniden ve ka 

vagazı rekortman tesisatı pazarlıkla yaptı- palı zarf u•uliyle eksiltmeye konul
rılacaktır Pazarlısı 27/7/940 cumartesi gU-
nü saat 10 dadır. Katl teminatı: 164 lira muştur. 
8S Y.uruı1 olup şartnamesi 17 kuruşa komls- 2 - Bu işin ihalesi 13. 7. 940 cumar
vondan alınır. Taliplerin muayyen vakitte teıi günü saat 11 de vllayet makamın-
·M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. . 

c3633) 13636 da toplanacak olan diımi encümen ta-
:-afın•lan yap• laca!•tır 

Yük otomobili alınacak 3 _ Ahiren yapılan tashihe göre on 
M. M. VeHleti Satrn alma KO: bir hin y !riı yüz: otıız üç lira elli iki 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 14.400 lira kuruş ke§İf bedeıti hu işin muvakkat 

M 
olan şase h:ılin.de 4 atlet yük otomobili pa- el 
:r.arlıkla satın A.lınacnktır. Pa:ıarlığı: 1517/ teminatı 880 lira ır. uğla' da atı§ poli~onu yapılıyor 500 seyyar mut.fak alınacak g4-0 pazartesi günü saat ıs dedir. Kati te- 4 - 1stek1iler eksiltmeye girebil-

Muğln, 10 a.a. - Spor bölgesi tarafr:ıdın 14. M. Vekaleti Satınalm:ı Ko : rninatı: Zl60 lira olup şartr.arnesi komis- mek için ihale gününden en az 8 gün 
bu 
t 

rada bir atıcılık poligonu hazırlanmak - Bther adedine tahmin edilen fiyatı : 750 yonda görülür. Taliplerin muayyen vakit- hl. 
lira olan soo adet seyyar mutb:ıh p:ızarlıkla te M. M. v. Sa. Al. Ko. da bulunmal:ırı . evel vilavete müracaat ıle e ıyet ve-

adır. Tesisatı bitmek uzere olan bu poli • satııı alınacaktır. Hepsi bir talibe ihale ed1- (3634) 13637 sikası al~aları mecb•ıridir. 
go n on güne ka•lar açılacaktır. leblleceti gibi asgari 100 mutb:ıhtan aşağı 5 _Talipler bu i~e ait keşif ve şart-

. l" ı d "hale Nal alınacak olmamak üzere ayrı, ayrı ~a ıp ere e 1 nameleri •ı•Jd.vet daimi ecümen kale-

Amerika'da Milli 
Müdafaa tahsisatı 

Vaşington, 10 a.a. - B. Ruzvelt mııtbua
ta yaptığı beyanatta milli müdafaa için ye

nu 5 milyar dolara baliğ olan masrafla -
n kabuliin!i kongreye tavsiyede buluna -
ağmı bildirmiştir . 

kQ 
rı 

c 

Aranıyor 

dıı 
od 

edilebilir. Pazarlığı: 16. 7. 5140 sııl ı güniı1: M. M. Vekaleti Satrn alma KO: • d 1 
d d. K • · t 500 aded minden naha müdürlüğüncen be e • s'W: 14 e ır. atı temımı ı : · _ Hepsine tahmi~ e~ilen fiyatı (176.0~0~ 

için 37.500 liradır. lCO adedı için 5000 lira yıiz yetmiı altı bııt lıra otan (200 000) ıkı &iz alalıilirler. 
dır. Şartnamesi : 18 lira 75 kurus olup ko yüz bin geyim nal pazl\rlıkla miln"kasaya 6 _ İstekliler 2490 &ayılı kanunun 2 
ır.lsyond:ın alınır. Taliplerin muayyen va- konmuştur. 50.000 geyim~e!1 aş_:ıiiı o1!113mak ve 3 cü maddeleriııde yazılı vesaikle 
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmalar üzere teklifler kabul c4lılır. lhaleı;ı 1917/ 

(3547) ı3554 940 cuma gii.n.ü snat on birdetlir. Hepsine birlikte teminat ve teklif mektupları
talip olanların kati teminatı (20.100) yirmi nı 32 nci madde veçhi!e ihale saatin
bin yuz liraılır. Evsaf ve şartnıımesi (S.80) den bir saat eveline kailar vilfiyet dai· Gcmic; feneri alınacal{ 

M. !.!. Vekaleti s:ıtın alma KO: sekiz yüz seksen kuruş mukabilinde M .. ~· mi encümeni reisliğine vermelerinin 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 130 V. satın alma komisyonundan alınabılır. 

1 
• 

k · · !· İsteklı'lerı"n kanunun emrettiği belgelerle ve postada vukubula<.ıik gecikme erın kuruş olıın 5CO tane birer yede. şışesıy ~ 
birlikte gemici feneri 16 /temmu:?"/~40 sa r ihale sı:ıatında komiıyona gelmeleri. muteber sayılmıyacağı ilan olunur. 
~Unü s:ı.nt 10 da Ar.kar rlıı M. M. V. sa- (3562) 13638 (5503/ 3346) 13343 
tın alma Ko. da pazarlıkla satın almaca-

Konya H::ınm Mıidurlıilünden : 
Ahır yaptırtlacak M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

şartnamesi, vahidi kıyasii fiy 
veli, 90 B. numaralı malzeme 
keometre plan ve profilinden 
kep bir takım münakasa evrakl 
mukabilinde demiryollnr in 

resinden tedarik olun ~·lir. "' 
5- Bu münal-.asaya girrnelt 

ler referans ve diğer vesikala 
istidaya bağlıyarak münakasa 
den en az sekiz gün evel VekB 
mek suretile bu iş için ehliyet 
istiyecekler ve bu vesikayı telt 
larına koyacaklardır. Munak• 
hinden en az sekiz gün evcl . 
mış olan müracaatlar nazarı dı 
lmmıyacnktır. 

6- Münakasaya iştirak edeC 
lar 2490~ numaralı arttırma. e 
ve ihale kanunu ile eksilttne 
mcsi mucibince ibrazına rnec 
dukları evrak ve vesaiki nıcı 
nun ve §artnamenin tarifatı 
de hazırlıyacakları tekJif ı 
26. 7. 940 tarihinde saat onbe§C 
numaralı makbuz muka1,;1inde 
kasa komisyonu başkanlığını 
olmaları Hlzımdır. (3518) 

GÜMRÜK 

Yazlık elbise alına 
Gümrük Muhafaza Genel K. Js1-

Satrn Alma Komisyonundan : . 
1 - Gümrük muhafaza erau 1 

takım ya,zhk elbise 2517/ 940 cuııı' 
saat ıs de kapah zarfla almaca~ 

2 - Tahmini fiyntı 19.500 lira .,c 
minatı l,462 lira 50 kurulitur. 

3 - Evsaflylc şartname ve nliJtl 
misyondadır. Her zaman görülebili' 

4 - İsteklilerin kanuni vesika! 
palı zarflarını eksiltme saatinde!! 
eve! Galata Mumhane caddesi lb~ 
fat han ikinci kattaki komisyona 
ri. (5567 - 3424) 13468 

HARTA G. 
ap 
1 

Yenl§ehlrin İsmetpaşa bulvarı clvann. ğından isteklilerin 97 lira l'lli k\lruşluk te
veya Atatilrlt bulvarı ta.raflarında dört minatları ile birlikte pazarlık gün ve ıın

alı veya Uç oda bir hollll bir ev ve yahut atındı Ankarada M. M. v. satın alma KO 
artımıın klrnlanacal<tır. Knlori!crli olan- da bulunmaları. (35S4) 13620 d k 1 k 1-7-940 •~r;hinıl~ kapalı zarf usu!iyle ek· nr tercih edilir. Btlyle kiralık evi alanla

n Ulus'ta Apak adresine haber vermeleri 
ca olunur. 

n Çamatır i tiri ece siltmcsi yıı.p.•ac~r.ı evelce ilin edilen Sığır eti almacak 
Çam tahtası alınacak lrf. M. Velcileti Hava Satın Alma Ko - "20.458" lira "83"' kuruş keşif bedelli ahır Harita Genel DirektörlUşünded 

1 
r:I 

-
Türk Tarih Kurumu 

Müsabaka imtihanı 
Türk Tarih Kururnu B:ışk:ınlığın 

M. M. Vekaleti Sııtrn alır.ıı KO: misyonundan : inşaatı eksiltme ıne talip çıkmadıiındnn 1 - Harita kıtasr eratının seııc 
Beher metre mıkabına tah111in olunan f • d "d (lS. 

"k~b f m ı - Muayyen .,.;;n ve saatte verilen fi • aynı ıerait ve esaslar dairesin e yenı en yacı olan at"'art (S.000) azami y:ıtı SO lira olan 63 metre mı ... ı çıra ı ça •- • 
1 tahtasının pazarlık günü istekli çıkmadı- yat haddi liyık ırörülmediii.ndcn Z0.000 ça- ıs gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle lo sığır eti açık eksiltme suretiY e 

j;mdan yeniden pazarlığa konulmuş ve P8 • maşır yeni.den pazarlıkla diktirilecektir. tekrar eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat veleye bağlanacaktır. 
:zarlık r.ünü olarak 15/ temmuz/940 pa~ar: Muhammen bedeli 3.000 lira olup kati temi- temin.atı "ı534" lira "41" kurut dhtp hara 2 - Eksiltme lS-tem.-940 paııı J 

d. 
tesi günü saat l 1 tesbit edilmiş oldugun ı k k ·1t 16 7 940 · eli"' 

k k t·ı nat mı"ktarı 450 ıı·r·dır. Pazarlı~ı 13-7-5140 veznesine yatırı aca ve e sı me • • nü G•at ıo da Cebeci'de Harıta g d;ın istc!dilerin 472 lira SO kunışlu a .. • -
rır : tcminctlı\rı ile birlikte pazarlık gün ve &a· cumartesi giiı1ü saat 10.30 da hıı.va satın al- çarşamba günü Konya hara merkezinde sa- törlüğü satın alma komisyonund• 

lu 
Türk Tardh Kurumuncla mtinhal bu- ltıncla KO. da bulunmaları .. (3555) 13621 ma komisyonunda yapılacaktır. İdari şart· at ıS,30 da yapılacaktır. caktır. 
nan 100 lira aylık ücretli kütüphane d name evsaf ve nümunesi her cün ögleden Proje ve kesif bulaıuı ve tartnameler 3 _ Muhammen tutarı (4.200) 
emurluğu için 20 temmuz 1940 cu- Kınnap ve anıbalaj kiiğı 1 

sonra komiıyonda görülebilir. İsteklilerin bir lira bedel ile Konya hara müdürlliğU ile muvakkat teminatı (31S) liradır,, m 
artesi günü aaat 9,15 de Ankara'da, alın4cak muayyen gün ve aaatte kati teminat ve ka- vıllyet veteriner müdilrlüğünden tedarik 4 - Taliplerin yukarda yazılı" m 

D 
sı 

il - Tarih - Coğrafya Fakültesi bina- M. M. Vekileti Satrn alma KO: nuni belgeleri ile birlikte komiıyonda bu- olunur. ııtte2490 sııytlı kanunun 2, 3 eli rıı'11 1 250 kilo kınnapla ıooo kilo ambalaj ki
0
- lunmaları. (3636) 13638 İsteklilerin belli gün ve ıaatte 2490 H - le istenilen vesaik ve teminatları .ı 

T 
F 

nda müsabaka imtihanı yapı acaktır. d 1940 · ü ·· at 1 f'k kt i 3 ır r 1 • .. 1 &ı 1 15/ tcmmuz pazartesı ~ nu ~o d - yılı kanunun ahkimua tev 1 an mu ez caatları. (3189) l 
a ıp erın o gun muayyen o an saatte ı.ln Ankarada M. M. V. satın a ma · .na veıikalariyle teminat makbuzunu ve teklif 
akültede hazır bulunmaları ilan olu- pazarlıkla satm alınacağından isteklilerı 

1 
n ur. nıezk(ır tarihte nümunelcdyle birlikte mcz. KAZALAR mektubunu eksiltme aaatinden bir ıaat eve 

2762 kuı- KO. na müracaatları. (3556) 13622 komisyona tevdi eylemeleri illn olunur. 

ae 
yı 

-------------- 13574 
Harta yaptırılacak KİRE( .. KUM.. ÇAKIL 

.MOZAYİK 
Veteriner ecza alınacak 

1 __ 1_ Ankara 3 üncü sulh h M. M. Vek~leti Satın alma KO: Etüv makinası a macaa 
Hepsine tahmin edilen fıyatı ı35\JO lira Vezirköprü Belediye riyasetinden: Manisa Bel~iyesinden kimliğinden : 

olan 17 kalem veteriner ecza 23/ temmuz/ (80) hektar meskCin (30) hektar 1100 lira muhammen kıymetle bir etüv Bağlum kl!ytlnden Ha\11 eşi şeri 
940 paiartesi günü s:ıat 11 de Ankarada M gayrimeskun vüsatinde tahmin edilen 

1 
fatlyle emvaline mahkemece el !<-.. 

M. V. satın alma KO. da kapah zarf uıu- " l makinesi açık elcıiltme ile mübayaa 0 una- duğundn.n kefaleti hasebiyle n1acıv;, 
liyle aatın alınacağından isteklilerin 1012 kasabamız nalihazır haritası kapa ı caktır. lar da dahJl olduğu halde alacn1'11 

lira 50 kuruşluk ilk teminatları ile birlik- zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Muvakkat teminat (82) lira (50) kuruı- ıulann vesaiki resmlyelerlyle 
KUtnııya namındaki kaymak kireçleri, te teklif mektuplarının eksiltme sııatından M h k ·f b d r (2360) }" ay r.artında 3 tincil sulh hulml< tı' 

de! parlaklığı veren yıldız marka moza- behemehal bir saat eveline kadar mezkQr u ammen eıı e e ı ı- tur. ) de ıılne mUracaaUarı alacaklarını v 

ve 
k. topraksız en temlz .MALIKÖY kum KO. riyasetine vermeleri. · radır. Muvakkat teminat (177) lira- İhalesi 19.7.~ cuma cün!l saat (15 yıt etUrmlyenlerln mlrruıcıya ne 
çakılları. Liste ve şartnamesi her gün öğleden son- dır. belediye dairesinde yapılacaktır. ne de terekeye izafeten takip ed 

ııe 

20 
-

A 

y 

Sanayi caddesl Ali Rıza Ap. No: 6 HU- ra KO. da görülür ve istiyenler tarafından Şartname ve resimler belediye tababe • ıerf ve mlrııscıların 3 ay zarfınd& 
yln Orak ticarethanesinde bulunur. Tt kopynsı alınabilir. (3557) 13623 Kati ihalesi 15 temmuz 940 pazarte- tinden verilir. (3586) 13575 racaatıarı 11!1.n olunur. 
78 21158 si günü aaat 15 te belediyemiz daimi 

Eter anestezik alınacak encümeni tarafından yapılacaktır. İh-
M. M. Vekilcti Satın alma KO: tisas vesikası musaddak taliplerin mez 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 7SO 

kuruş olan 800 kilo eter amestezlk ı6/tem- kur gün ve saate kadar belediyemiz Belediyeye ait motörl!i ve11it için 1U -
T omrulc nakliyatı muz/940 sah günü u.at l1 de Ankaraua müracaat etmeleri ve bu ite ait 9art- zumu olan 258, %2 litre benzin kapalı zarf 

Devlet Orman işletmesi Karabük Revir M. M. V. satın alma KO. da pazarlıkla nameler VezirköprU belediyesinden usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin 
satın almacafından isteklilerin 900 liralık P. T. T. Levazım MüdürIUliid_,. mirliğinden : katt teminatları ile birlikte pazarlık gUn parasız verileceği. 13462 bedeli 64,61S lira 50 kuruş ve ilk temina • il d 

1 
lf 

0 
;/ 

d · ·ını · 1 - TaahhUd n a em usı 1 - Revirimlze bağlı apğı a ıaı en ve ıaatmda Ankarada mezkur KO. dn bu- tı 4480 lira 78 kuruştur. Şartname zabıt ve lOO.OOO) yllz bin .adet talik ııal 

DEVLET ORMAN lŞ. Benzin alınacak 
lstarrbul Belediyesindtm : 

e aç 

İstanbul; 10. ( Telefonla ) - Demi 
fstihHikinden tasarruf için bu sene İs
tanbul'da inşaatı tehir edilen bellibaş 
binalar şunlardır : Şişli hastanesi, he 
Jcdiye sarayı, Taksim'de yapılacak o 
tel ve apartmanlar, ticaret sarayı, §e 
hu kulübü, Beyoğlu Halkevi binas 
Konservatuvar, Stadyom, Tiyatro v 
bütçeye 600.000 liralık tahsisatları k 
nulan ilk mektepler. Faaliyet, Taksi 
ve Eminönü meydanlarının tanzimin 

azılı bölgelerden tamruk nakliyat iııleri lunnıaları. (3558) 13624 _ muamelat müdürlüğli kalemin.de görUle - ~kslltm"ğe çıkarılmıııtır. oç 
ık eksiltmeye çrkarılmıstır. Flaster alınacak GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. ccktir. İhale 26-7-940 cuma günü ıaat 15 de 2 - Muhammen bedel (8000) ) 

sa 
m 

hasredilmiştir. ---- a - Karıı.bük'e azam[ 26 kilometre me- daimi encUmende yıı.pıbca-ktır. Taliplerin vakkat teminat 12251 iki yUz 
d b b! e M M v ki./ t" s ı KO 1 lira olup eksiltmesi 24 temmuz ,p fede Keltepe bölgesin e.n C1 n metr • • e e ı atın a ma : Dikenli telli rit yaptırılacak ilk teminat makbuz veya mektup arı ve 940 ıamba günil eaat (ll) de Ankaı" sP 

Bir adam banyoda 

ölü olarak bulundu 

"k 
iklip çam" tamrufunun orman içinde yol Hepsine tahmin edilen fiyatı 139SO lira :r yılına ait ticaret odası vesikalarlyle 2490 apartımtuıımn tıçiincU kapısıııd ~ 

1 · "f ı · d K bük'e olan yirmi bin makara Flaster 17/temmuz/ l 'f · d ha b' ı ı kat dakl p T T satın enarındak ıstı yer e~ın·r~nd h"larabeh 940 çarşamba günü saat 11 de Ankıı.rada Ankara nhisarlar Ba§müdürlüğün- numaralı kanunun tarı atı çerçeve~haınle ü- ı~rs~~nunct!nyapııadakbr.· -' 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Taraby 
da Tokatliyan otelinte Mıgırdıç adı 
da biri banyoda boğulmuş olarak b 
lunmuştur. Tahkikata devam edilme 

a 

tedir. 

İnhisarların tütün 

satışı fazlalaşıyor 

n-
u-
k-

i -İstanbul; 10. ( Telefonla ) - lnh 
sar idaresi tarafından neşredilen ra 
kamlara göre, 1940 sonunda çıkan ma 
yıl içinde dahili tütün mamulat sat 
14 milyon, 357 bin 110 kilodur. P 
yakında bu mikdar 13 milyon 593 b 

k-
1i 

ışı 

ek 
in 

kilo idi. 

Romanya'nın satın 

alacağı Türk malları 
o -İstanbul; 10. ( Telefonla ) - R 

manya fabrikalarının mümessillerin 
den mürekkep 5 kişilik bir heyet t 
tik, pamuk, zeytin ve zeytin yağı g 
maddelerin satış mukavelelerini imz 
lamak için bugün vapurla lstanbu 

gelmiştir. 
Vapur ayni zamanda ateş tuğlası 

cam da getirmiştir. 

Çocukları kurtarma 
yurdu için bina al ınıy 

-
if-
ibi 
a-
l'a 

ve 

or 
ları İstanbul, 10 (Telefonla) - Çocuk 

kurtarma yurdu olan Yqllköydeltl !rana 
_., .... lo.ının latlmlllkl kArarlastınlmııtır. 

ız 

n 
m 

akli tahmil tahliye ve ıstı ı a ı er M. M. v. satın alma KO. da pazarlıkla sa- den.· zırlıyacakları teklif mektuplarını ı e g - 1 t tcrrı'"."ı 
3 - steklllerln muvaltkat ıe etre mikabı 4ZO kuruştan: tın almacağından isteklilerin 2902 lira SO İ nü saat 14 de kadar daimt enclimene ver - buz ve banka teminat mektubl)' (1 

1 
b - Eskipazar istasyonuna azami 27 ki- kuruşluk kati teminatları ile birlikte pa- 1 - daremizin Kılıçlarda barut de- meleri lazımdır. '"S808-3602'' 13631 vesikalarını Mmllen mezkOr gU~ 

ometre meııafede Yalakkuzu bölgesinden zarlık gün ve saatında KO. da bıılunmala- poları etrafına bet yiiz metrelik diken te 
0 

komisyona mllracnat ede~ tf 
edi bin metre mikap çam ve köknar tom- rı. <3559> ı 33625 li tel çit yapılması işi şartnamesi veç- Şosa tamiratı 4 - Şartn:ımeler, Ankarada ~ y 

· ind l k d k" · t"ıf r--- 1 b l ak h"l k k ·ıt k I t r Tek.irda" Nalra Müdürlü"ünden vazım, İstanbulda Valide hsnı .,iti ruğunun orman ıç e yo enann a ı ıs ~·ı.cr.'ır ık ez a ınac ı e açı e sı meye onu muı u · 1> & katta P . T. T. levazım ayniyat r 
erlerinden Eskipazar'a nakli tahmil tah- M. 1'!. Vekaleti Satın alma KO: 2 - Tesisatın ilk keıif varakasına ":ZS. 6· 940" tarihine raatlıyan cuma CÜ- dilrlUkltrinden bedelsiz olarak y 

li 
k 

ye ve istifi dahil beher metre mikabı 4SO nü ihalesi icra kılınmak ü:ı:ere kapalı zarf- (2711) 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı göre muhammen bedeli 1650 lira ve la eksiltmeye rıkarılan "Şarköy _ Gölcük" 

uruı;tan: (Z3,S) yirmi üç buçuk kuruş olan (400.000) vakkat t ·n tı 123 }ı"ra 75 kuruq " 
k tr mu emı a ıı· yolunun "10 +300" kı'lometreden ı"bare kıs-c - Ballıkısık istasyonuna ya ın en dört yüz bin metre çamaıırrlık bez pazar-

attı kenarındaki depo mahalline izami 8 lıkla münakasaya konmuştur. ihalesi 13/7/ tur. mının ıose esaslı tamiratiyle imaliu ıına
ilometre mesafodelti Karakaya bölgesin- 940 cumartesi günü saat on birdedir. Kati 3 - Eksiltme ve ihale muamelesi 25 iye ve bir adet küçük tip ekip binası iıine, 

h 
k 
d en Sckz bı·n metre mı"kip maden direğinin teminatı (ll.900) on bir bin tlokuz yüz li- temmuz 940 tarihinde saat 16 da An- ihale gününe kadar talip çıkmadısı görill-

radır. Evsaf ve şartnamesi (470) dört yÜ7. 
rman içindJ yol kenanndaki istif yerin • yetmiş kuruş mukabilinde M. M. V. satın kara İnhisarlar Başmüdürlüğünde top mU3tür. o 

d 
t 

en hat kenarındaki depo mahalline tahmil atma komisyonundan alınabilir. hteklile- !anacak komisyonda icra edilecektir. Bedeli umum! muvazeneden verilecek o-
ahliye ve d-oda iatifi dahil beher metre rin kanunun emrettiği belgelerle ihale H· 4 K 'f k lan mezkur inıaatın "94488" lira "19" ku-

-.- atında komisyona gelmeleri. (3560) ı3626 - eıı vara asını ve ıartname-
mikabı zoo kuruştan: sini şimdiden görmek istiyenlerin her ruı keıif bedeli üzerinden "6.7.940" tarl-

2 - Her üç nakliyat da kamyonla yapı- Katağı alınacak hinden itibaren bir ay zarfında çıkacak O· 

1 acaktlr. Yollar kamyon nakliyatına fevka· gün baımüdürlüğilmüz inıaat mühen- lan iıteklisine ihalesi yapılmak üzere evel-
M. M. Velt~leti Satrn alma KO: d" lı" i'Tı"ne v b t b · u·· at 

"'-'e mu··saı"t olup tesviyoi türe.biyeli toprak ıs t> e aru şu esıne m raca ki ıerait dahilinde pazarlıkla eksiltmeye l 
y 
.. u Beherine tahmin edilen fiyatı (2S) yir- } · (3410) 13434 
oldur. mi beş kuru' olan (2S.OO:l) yirmi beş bin etme erı. konulduğu ilin olunur. (5862-3664) 13649 
3 - Yolları görmek, tafsilat almak isti- adet alafran~a kaıağı pazarlıkla münakn.

yenler açık eksiltmeye girmek üzere % 7,5 saya konmuştur. İhalesi 16/7/940 slı günü 
pey akçesiyle ıS-7-940 pazartesi günü saat saat onbirdedir. Taliplerin 937,S dokuz yiiz 
4 de KarabUk'tcki revir merkezine müra- otuz yedi buc;uk liralık katt teminatları ile 1 
caatları. (S767_360ı) 13583 birlikte komisyona gelmeleri. EvaaMf ve 

prtname her gün öğleden sonra M. V. 

Nakliyat yaptınlacak 
Koyulhisar Devlet Ormuır !~/etmesi 

Revir Amirliğinden : 
Koyulhiıar devlet orman iııletme5İ reviri

ne alt mezkur kazaya vasati ı4 kilometre 
mesafede İğdir devlet ormanları depo ve 
rampalarında mevcut üç bin metre mikip 
çam ve göknar tomruğu ile mamul keres
tesinin· Koyulhlsara nakli 440 kuruı mu -
hammen bedel üzerinden kapah zarf usu • 
llyle eksiltmeye konulmuııtur. Şartnameyi 
görmek istiyenlerin İııtanbul'da, Giresun -
da, Sivas'ta, Samsunda orman çevirge mü
dürlükleri ile Ankara'da orman umum mü
dürlüğüne fazla malumat istiyenlerin de 
Koyulhisar devlet orman işletmesi revir 
amirliğine müracaatları ekliltmenin 
29.7.940 pazartesi günü Koyulhisar revir 
amirliği binasında saat ıo da yapılacaiı i-
lin olunur. (5866-3665) 13650 

satın alma komiıyonun.da görülebilir. 
(3S61) 13627 

Timar fırçası alı-nacak 
M. M. Vekaleti Satın alma KO: 
Beherine tahmin edilen fiyatı (9S) dok

san beş kuruıs olan (25.000) yirmi beş bin 
adet tımar fırçası pazarlıkla münakasaya 
lı:onmuııtur. İhalesi lS/7/ 940 pazartesi günü 
saat on birdedir. Kati teminatı (3.562,S) 
üç bin beş yllz altmış iki lira elli kuruş. 
tar. Evsaf ve ,artnamesi her cün öğleden 
sonra M. M. V. aatın alma komisyonunda 
görülebilir. İsteklilerin kıı.rıunun emrettiği 
belgelerle ihale saatında komisyona gelme-
leri. (3563) 13629 

Tımar fırçası alrnacak 
M. M. Vekileti S:ıtrn alma KO: ' 
Beherine tahmin edilen fiyatı (95) dok

san bes kunı3 olan (25.000) yirmi beş biıı ' 
adet tımar fırçası pazarlıkla mlinalı:11aya 
konmu"tur. İhalesi 15/7/940 pazartesi günü 
saat o~ bestedir. Katf ........ ;,,,... '~ ~"' ~\ 

ANKARA V ALILICI 

Yol yaptırılacak 
Ankara Valililinden : 

K~if bedeli (40874) lira (85) kuruııtan 
ibaret bulunan K. hamam - Gerede yolu -
nun 98 + 00 - 100 + 689 inci kilometre
leri arasında ııose inşaatı 2S/7/940 perıem
be günü saat ıs buçukta daimi enciiıMınde 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf uıuliy
le eksiltmeye konulmu1tur. 

Muvakkat te minatı (306S) lira (151) ku-
ruştur. 

İıteklilerin teklif mektupları muvakkat 
teminat makbuz veya mektup ticaret odası 
vesikası ve eksiltmenin yapılacaiı günden 
en az 8 gün eve! vilayet makamına istida 
ile müracaat ederek bu işe ait alacakları 

ehliyet veaikalariyle birlikte yukarda adı 

geçen c\inde saat 14 buçuia kadar eneli -
men reisliiine tevdi etmeleri. Buna ait ke
ıif ve ıartnameyi her rün Nafıa müdürlü -
ğiinde görebileceklerdir'. (.1504) 13495 

NAFIA VEKALETi 

Elazığ - Van inşaatı 
Nafia VeHletinden: 
Elbıg - Van hattının 24 + 294 üncil 

kilometresile 46 + 000 ıncı kilometre
leri arasındaki birinci kısım inşaatı 
kapalı zarf usulile milnakasaya konul
muştur. 

1- Bu iıin muhammen bedeli 900 
bin liradır. 
2- Muvakkat teminatı 39.750 lira -

dır. 

3- Münakasa 26. 7. 940 tarihine te
sadüf eden cuma gUnü saat 16 da Ve
kaletimiz demiryollar inşaat dairesın
deki münakasa komisyonu odasında 

yapılacaktır. 

4- Mukavele projesi, eksiltme p.rt
nameai, bayındırlık itleri genel prt
nameai, fenni prtname, telgraf hattı 

Kablo alınacak 
P. T . T. Levazım Müdürlüfünde' 

1 - Teahhüdlin ademi ifasındı11 

(5000) beı bin metre üç nakilli tsf 
kablo açık eksiltmeye çıkarılnııt ·rı 

) bl 
2 - Muhammen bedel (1250 dO 

elli, muvakkat teminat (93.75). t,IP; 
lira yetmiş beı kuruş olup eksı1 t ( 
temmuz - 940 çar,amba günü ":S,I 
altıda Ankara'da Evkaf apartı~ ~ 
çüncü kapısından girilen birinc:ı 
P.T.T. satın alma komisyon.u11d• 
uktı~ .0~ 

3 - İstekliler muvakkat tell11
•
1

11 
buz veya banka teminat mektUb~ 
ni vesikalarını hamilen mezkCır 

k • .. t eeJe'1 atte o omııyona muracaa p 
4 - Şartnameler Ankara'dıı. d• 

vazım, İstnnbul'da Valida ha11ıO ııtı' 
· at S katta P. T. T. levazım aynıY .,ef. 

dürlliklerinden bedelsiz olarak z•ıı 
(2721) 1 

Stajyer ahnaca·kdeıı 
P. T. T. Umumi Müdürlütıın ~ 

ıcıeP ,r 
İdaremize en aşağı orta. me t•jıf 

olmak ııartiyle müsabaka ıle 151 ti' 
~ere 

nacaktır. Bunlara verilecek u .,e•' 
bakaya iıtirfılı. için aranacak 

111
11 

• ... . t " •1A t p T 'f. .ı 
nevı ve m..,,ıye ı VJ aye • · .ns1· 
!erinden öğrenilir. İmtihanlııra ~ ,uıı 
kezlerinde 1-a.ğustos- perşembe <'1'' 

• 1 "n e"' '( 9 da b!.$1anac:aktır. Talıp erı 1· 
bitelerini tamamlayıp vilayet p. ,P' 
dürlüklerine müracaatla isim ..,e l'JP~ 
ni kaydettirmeleri lüzumu ııan; 

(3573) 135 



ULUS 

2 - İşbu 2.000.000 kilo odwıun muham-i fi}~--------
eme ~ a. .~v. Amirliği Sa. Al. 
den Ronderilen hariç askeri 
vral.~at ilanları 

Sığır eti alınacak 
Sarıkamış Askeri Satın Alma Komiı- men tutan 25.000 liradır. 

yonundan: 3 - İlk teminatı 1875 liradır. 

Kırıkkale' de §artnamesine göre 
mukavelenin imzası tarihinden 

itibaren 31. 5. 941 tarihi·ne kadar 
10.000 ila 15.000 ton eıya 

naklcttirilecek 
in~ J\ 

l - ·s. 7. 940 ta mUnakasası yapılan gar
nizonun 462 ton sığır etinin beher kilosu
na tekli! edilen 22 kuruD tlyat pahalı gö • 

4 - Eksiltmesi 3/ağııj940 cumartesi gü. 
nü saat 10 da tümen satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. r. • uru ot alınacak 

k '•Sie • e ı'kl rı Satın Alma Ko. : 
rUlmll§ttlr. 

2 - Eksııtmest 24. ,1. 940 çarııamba günU 5 - Şartnamesi her gün iş saatlerinde 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

M erlcez Satrn Alma Komisyonundan : kalı Pa!er haYVanatı tein 384.000 kilo 
asa tı:?, ı Zarf uaullyle eksiltmeye 

aaat 14 te komisyonda pazarlıkla yapıla- · komisyonda görülebilir. 

caktır. ..Ad 11 88160 liradır. İlk te- 6 - İsteklilerin banka. teminat mektubu 
S - Tahmin .,.., e kb 1 • 1 b. ı·k k · Beher tonuna 85 kuruı bedel tahmin e

dilen yukarıda yazılı nakliyat askeri fab. 
rikalar umum miidiırlüğiı merkez satın al
rna komisyonunca 2317194-0 salı günü saat 
16 da kapnh zarfh ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (956) 
lira (25) kuruşu havi tel(lif mektuplarını 
nıezkiir günde saat 15 şe kadar komisyona 
vermeleri ve kendllcrinin de 2490 nwna
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle komisyoncu 6Jmadıklarma ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 

ekS ıı~~eaı İetanbııl, Ankııra leva
yet 

00 
ve Maraşta asker! satın al

telı 1ay~:1ndndır. !ııteklller ıartna-

mlnatı ~,ı,os liradır. !stekl\lerln tayin edl- veya vezne ma uz arıy e ır ı te te lıf 

len gUnde Sn.rıkamııı satın alma komlsyo • mektup_larını bir s:ı:ı.t evel vermek üzere 
nunda bulunmaları. komisyonumuza müracaatları ilin olunur. 

4 - Şartname ve evııa!Jan kolordunun (3654) 13647 
'ıb llrda ı::öreblllrler. 

akıı· lt t~ınen tutarı 18240 liradır. 
el rı \pe.ı tııln:ıtı 1368 liradır. 

di 9to :a:art ııauıı:-·le ekıılltmeııl 13 
ı •aat lhlne teaadut eden• cumar-

l'a:ııı 11 de Maraşta sub.ıy gazl
deC! ''eİtı acllktır. 
a t -l?ı. ~!er tekllt mektuplarını en 

' :.:~rı O cumartesi gtlnU saat 10 a 
e llıler Batın alma komisyonu rlya-

ecek veya verecektir. Bu sa
,,~~len mektuplar hakkında bir 

d 
!Unaz. (8211) 18188 

ı ' s ... 
ıs 11 s ıgır eti alrnacak 

beşe ar:.tın Alma Komisyonundan : 
de 2.ı ın hudut ta.burunun ihtiyacı i

t:lıınuz-940 cuma ırünü kapalı 
t?r e Yapılacak ve 70 ton ıığır eti 

ll•alı:ka 
ııcııı· ~ teminatı 1155 liradır. 
lı lıılerın münakasaya gireceklerin 
·~ ilııunun isteklerine göre temi-

cıJ ı~hYarak aynı gUn ve aaatte 
•iıı l!ılira.caatla münakasaya iıtirik 

f st t:~ G•rtnameyi görmek ve okumak 
de l'dardin'de satın alma ko • 
llıliraC4atlan i18.n olunur. 

1rııf 13184 

ff ,Q s Arpa alınacak 
lt-ı!tın Alma Ko. : 
l:a~f• garnı:ı:onu ıı;ın 600.000 ki

llıııı ı Uirfla sabn alınacakUr. 
' 27~rnen bedeli 36750 lira ve ilk 
~ıi llrıı 25 kunı3tur. 
l!a t tnıesı 12. 7. 040 cuma gUnU ea,.. 
hın!rncn binasında satın alma ko

~it.rtıı ında yapılacaktır. 
1'ı:ı aınenın lılr Rurcti tUmenln sa

r it .ırllllll)'onu dairesinde vardır. ts
ı,~11 8cııatı1t göreblJlrler. 
btr llterın be111 gijnde ektılltme sa
~ Bant evet kıınunıın ~-!!lerl da

<oııı1~1ın edecekleri teklif mektup
~ on reisine vermfı bulunmala-

. (3213) 18185 

ı:bıı,Sade Yağı alınacak 
l~azım Amir/ili Satın Alma 

l3Q t 
~ t'cııf? sadeynğı alınacaktır. Kapa-

15 d tmesı 15. 7. 940 pazartesi gU
'atı e Tophanede İstanbul Lv. A.

n alma komisyonunda yapıla
'!' 
!'ı~~ bedeli 149:>00 lira ilk teml
'>ıı<tan ır. Şartnamesi 747 kuruııa 
~I~ b alınır . .teteklilerln kanuni ve
'aatı erabcr tekli! mektuplarını ek-
ı!rt. ~den bir sa.at evel komisyona 

(3230) 13190 

, l\uru ot alınacak 
l:ıit s 
~ •tın Alma Komisyonundan: 
·~ ~ınıt asker! garnizonu blrlikle

ı:tn 628 ton kuru ot alına.cak-
ı..\1e 
·q to l3ergama garnironu ihtiyacı 
~ıJ: kuru ot alınacaktır. 
~ arnınen bedeli beher fi28 ton 
~ !', 

aıı~lltltat teminatı beher 628 ton 
~ . 

lıı :ıılnıe 22. 7. 940 pazartesi gUnU 
~ıı 

1
F:dremlt'in ve saat 16 da Ber

~118.cllktır. 
~ lıne pazarlıkla olacaktır. 
~d 11bne Edremlt'te satın alma ko
l~~ tıu Yapılacaktır. Şartnamesini 
1"'.'llt le :fenler her gUn lış saatinde ııa
~5) 0ıntııyonuna müracaat etsinler. 

13265 

o,111 Sığır eti alınacak 
l s.r '40.o •n ~lma Komisyonundan: 
~~tı Oo kılo 11ığır eti kapalı zarfla a-
'-{ 
~0t1-q~eıj 19-7-!>40 cuma ırünü aaat 16 
' ~or. satın alın& komisyonunda 
, lı lır, 

i 1 tber lciloıuna tahmin edilen bedel 
' ~\'Olup ille: teminatı 1200 liradır. 

be ltf ve şartnamesini görmek isti
'4~ tliıı Ankara, İstanbul Lv. !mir

' •ima komisyonlarına ve Çorlu 
t~. lı:oın.isyonuna müracaatla göre -

'ı 
~d:~~~ilertn kanunun ikinci ve üçün-
~ \oe el'lndeki belıreleriyle birlikte bel
( ltıı1 ı:atte bir saat evci teklif mek -
i39i) llıisyona vermeleri li.zımdır. 

13370 

tı.11bll1 l<uru ot alınacak 

~
0ııı,11d lromutanlıl: Satın Alma Ko -.,, . 

tı • 
>ıe ıı~ık kıtaatı itin kapalı zart U· 
ı lır·OOO kilo kuru ot münakasa ile 
? 1lt t~ hıuııammen bedeli 55.200 llr:ı.
• ~O 1natı 4140 liradır. Münakasa 
ı l!yfınu s:ı.at 16 dadır. tsteklllcrln 
~bu trnır ve Ankara Lv. ft.ınlrllk -
~"'1. 1da komutanlık satın alma ko
'aa~da gllrUleblllr. İsteklilerin belli 

Jta!O e kadar teklif mektuplarını 
(~ltrı.a 1t §ılııı-ı Fındıklıda komutanlık 

lı~ı oınteyonuna vermeclrl. 
13371 

t~ltb~\tğday kırd1rılacak 
l ~ll , f42 Askeri Satın Alma Komisyo-

IİJ • 
~rt 

) t" ~ asker! aatın alma ıromisyo • 
~c0'teriıccck birliklere kadar n.ıkli-

tekmil garnlzonlo.rında İstanbul Ankara 
Lv. !mirlikleri satın alma komleyonların
da &"örUlebillr. (3538) 13516 

Sığır eti alınacak 
Vize Askeri Satın Alma Komısyonundan: 
1 _ Tümen birliklerinin ıenelik ihtiyacı 

olan 2 - 3 temmuz 940 günleri kapalı zarfla 
ihalesi mukarrer olan 1.270.000 kilo sıfır 
etinin ilin noksıınmdan dolayı ihalesi yapı
lamamıııtrr. Me:ıktlr etler yeniden kapalı 
zarfla ekıiltmeye konmu$tur. 

2 - İhale günleri 22 - 23 ve 24 temmuz 
940 pazartesi sah ve çareamba rü;ıleri K· 

at ıı den 17 ye kadardır. 
3 _ Mezktlr etlerin her partiıinin muvak 

kat teminatı 3875 ve 2888 lira araıındadır. 
4 - Ekıiltmeye iştirik edecekler yazılı 

saatlerden bir aaat evel zarflarını verme -
)eri lbıın.dır. 

5 - Etlere ait ıartnameleri görmek iı -
tiyenler her gün mesai saatlerinde Vizede 
11tm alma komisyonunda cörebilirler. 
. (3539) 13517 

Odun alınacak 
Alrı Tümen Satın Alma Komisyonun -

dan : 
1 - Sürbehanın 510 ton odwıwıa günü.n

de talip çıkmadığmdan yeniden kapalı zarf
la milnalı:asaya çıkarılmııtır. 

ı _ Tahmin edilen tutarı 15000 lira, ilk 
teminıatı 1125 liradır. 

3 - İhalesi 26-7-940 cuma günii aaat 11 
de Ağrı tümen aatrn alma komisyonunda 
yapılacaktır. 
4- Ev11af, prtnıme esuları kı ·dunun 

tekmil garnizonlarmda mevcut ve her za
man görülebilir. Teklif mektuplarının saat 
ı..;ı a kadar verllmlı olması •arttır. 

(3629) 13634 

Yulaf :alınacak 
Kırlclareli Tümen Satın Alma Komisyo-

nundan : 
Tümen birliklerinin 1940 mali ıenesi ih

tiyacı için 3.600.000 kilo yulaf kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Beher ki
losunun muhammen bedeli yeni çuvallı 8 
kurus 90 santimdir. İlk teminatı 17270 lira
dır. Şartna.meai ve evaafı İltanbul ve An
kara Lv. lmirlikleriyle Kırklareli tümen 
satın alma komisyonunda mesai aaatleri da
hilinde her gün ıörebilirler. İhalesi 26 -
temmuz - 940 cuma rünü aaat 16 da yapı
lacaktır. İıteklilerin 2490 11yıh kanunun 
2, 3 cU maddelerindeki vesikalariyle bera
ber muayyen gün ve aaatten bir ıaat eve -
line kadar teklif mektuplarını ilk teminat
lariyle birlikte Kırklareli tümen satm al
ma komisyonwıa vermeleri aırttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
(3650) 13643 

Buğday kırdırılacak 
1 - Tümen birliklerinin 1830 ton buğ

dayı kapalı zarfla kırdmlacaktır. 
2 - Evsafı dahilinde ve tümen birlikleri 

anbarlarına kadar nakliyesi mütehhidine 
ait olmak üzere kırdırma muhammen be -
deli 58560 lira ve ilk teminatı 4392 liradır. 

3 _ Ekıiltmeıi 26-7-940 cuma ıünü aa
at 10 da Tüm. satın alma komisyonunda ya. 

pılacaktır. Evsaf ve prtname tüm. satın 
alma komisyonundadır. İsteklilerin belli 
günde saat 9 a kadar kanunun tariflerine 
göre teklif mektuplarmr komiıyon reisli-
ğine vermeleri llzımdır. (3651) 13644 

Sade yağı alınacak 
lzmit Tümen Sat.in Alma Komisyonun -

dan : 
ı - Tümen birlikleri ihtiyacı için 139200 

kilo ıade yatı kapalı zarf ekıiltmeaiyle a
lınacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmeai 30-7-940 aah 
giinü saat 15 de tümen ıatın alma komiıyo. 
nunda yapılacaktır 

3 - Şartnameıi her &"iin Ankara Eıkiıe
hir İstanbul aatın alma komisyonunda gö -

rülebilir. 
4 - 1392'00 kilo ıade yatının beher kilo-

ıu için tahmin edilen fiyat 120 kunıı .olup 
tutarı 167040 liradır. Muvakkat temınatı 

12528 liradır. 
5 _ İsteklilerin belli gün ve saatinden 

bir ıaat evel ilk temir.atlarını ihtiva eden 
kapalı zarflannı İzmit tiımcn &atın alma 
komisyonuna vermeleri. (3632) 13645 

Sade yağı alınacak 
ı - Siirt'teki birliklerin ihtiyacı i~in 

20.000 kilo aadeyağı ke.pah zarfla ekıilt -
meye konulmuştur. 

2 - İıbu 20.000 kilo aadeyaiının mıı -
bammen tutarı 20.000 liradır. 

3 - İlk teminatı 1500 liradır. 
4 - Eksiltme11i S/Aiı./94-0 pazartesi &"Ü

nü aaat 10 da tümen satın alma komiıyo -
nunda yapılacaktır. 

S - Şartnamesi her ıün i& aaatlerinde 
komisyonda görUlebilir. 

6 - hteklilerin benka teminat mektu -
bu veya vezne makbuzlariyle birlikte tek
lif mektuplarını bir uat evci vermek üze
re komisyonumuza müracaatları ilan olu-
nur. (3653) 13646 

Odun alınacak 

Sığır eti alınacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 346600 kilo &Tğır eti alınacaktır. Ka

palı zarfla eksiltmesi 12-7-940 cuma ~ü 
saat 15,30 da Tophanede İstanbul levazım 
!mirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tahmin bedeli 121310 lira ilk temi
natı 7315 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 606 
kuruşa komisyondan alınır. İsteklilerin ka
nuni vesikalariyle beraber teklif mektup • 
larını eksiltme saatından bir saat eve! ko-
misyona vermeleri. (3655) 13648 

ASKERi F ABR1KALAR 

10 Ton zeytin yağı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komısyonund;ın: 
Tahmin edilen bedeli (5200) lira olan 

10 ton zeytinyağı nskerl fabrikalar umum 
mildürlUğU nfcrkcz satın alma komisyonun
ca 20. 7. 040 cumartesi gllnü saat 11 de 
kap:ı.lı zartla ihıı.Jc edilecektir. Şartname 
parasız o~'lrak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (390) lirayı 
havı tc4dlf mektuplarını mc;l!'J<Or gtlnde sa
at 10 a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesnlkle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle ı\lfikndar tUccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesiknsiyle 
meır.kOr giln ve sa.ntto komisyona mOraca.-
atıarı. (3449) 13424 

1800 Tüp oksijen alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mıidürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahml119 edilen bedeli (7650) lira olan 

1800 tlip oksijen askerl fnbrlltalar umum 
mUdilrlüğtl merkez sabn alma komisyo
nunca 20. 7. 940 cumartesi J;Unü saat 12 de 
kapalı zartla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olaralc komlsyoııdnn vcrlllr. Talip
lerin muvakkat teminat olan C5T3) lira 
(75) kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kOr gUnde eaat 11 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle 
komlıyoncu olmadıklanna ve bu l&ılo altı -
kadar tUccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikaslyle mezkQr gtln ve saatte 
komisyona mUracaatınrı. (3475) 18452 

70 Ton petrol alınacak 
Askeri Fabrikal.tr Umum Mıidıirlı.!itü 

Merkez Satın Alma Komisyonund111,: 
Tahmin edilen bedeli (15.659) lira olan 

70 ton petrol asker! fabrikalar umum mU
dUr!Uğü merkez satın alma komisyonunca 
22. 7. 940 pazartesi gllnU saat 16 da kapalı 
zartla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1174) lira (43) ku
ruşu havi teklif mektuplannı mezkar gün
de saat 15 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin do 2400 numaralı kanunun 2 
,,. 8. madd..,ıcrtndeki vcscı.Jkıc komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alAkadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesika -
siyle mezkOr glln ve saatte komisyona mU
racaatları. (3371) 1346' 

117 Kalem m~htelif zımpara 
taşı alınacak 

Askeri Fabrıhlar Umum Müdürlıiğü 
Merkez Satın Alm;ı Komisy .. mu11d11n: 

Tahmln·edllen bedeli (18.000) lira olan 
117 kalem muhtelit zımpara t~ı aakerl 
fabrikalar umum mlldUr!Uqil merkez satın 
alma komisyonunca 22. 8. 940 pcrııembe 
gUnU aaat 15 te kapalı zartla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir, Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1350 ı lirayı havi teklit mektuplarını 
me:r.k1)r gUnde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle 
komisyoncu olmadıltlarına ve bu lııle 11.IA
kadar tüccardan olduklanna da.lr ticaret 
odası veslkaslyle mczkör gUn ve saatte 
komisyona mUracaatları. (8418) 13467 

10 Ton 5-5,5 mm. kutrunda ve 
640 mm. Tulünd~ civa çeliği 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

komisyona müracaatları. (3513) 13507 

Bir hayvan alınacak 
AEkerl fabrikalar tekaUt ..wdıgı için 

bir hayvan alınacakur. Hayvanın Azami 5 
yaşında ya kısrak veya fğdl§ olması oart
tır. Taliplerin her gUn öğleden eonra saat 
14 ten aoııra askeri !abrıkalara hayvanla 
birlikte miıracatları. (3531 ı 13536 

300 Kg. Sarı potas 300 kg. boraks 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satrn Alma Komisyonurnlan : 
Tahmin edilen bedeli (780) lira olan 300 

Kg. sarı potas ve 300 Kg. borakı a.-ıkeri 

fabrikalar umum müdürlücü merkez satın 
alma komisyonunca 27-7-940 cumartesi &"Ü· 
nü saat 11 de açık eksiltme ile ihale edi -
lecektir. Şartname parasız olarak komis -
yonclan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (58) lira (50) kuruş ve 2490 nu -
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına dair ti -
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (3640) 

13639 

8800 Kg. yerine 2800 Kg. Reçine 
mübayaa edileceği H. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

19-7-940 cuma 'giinü 11aat 14 te açık ek -
siltme ile ihale edileceği !, 5, 7 ve 9 tem -
muz 940 tarihlerinde illn edilen 8800 Kg 
reçine 2800 Kg. olarak mlibayaa edilece
ği111en mezkur &"iinlerde çıkan illnlar hü -
kümsUzdür. (3647) 13641 

10 Ton parafin a]macak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlüğü 

M erlcez Satın Alma Komisyonundan : 

-
Tahmin edilen bedeli (6000) Lira olan 10 

ton parafin askert fabrikalar umum mildiir 
lüğü mcrkeı aatın alma komisyonunca 
26-7-940 cuma cünll saat 15 te kapalı zarf 
la ihale edilecektir. Şartname paraaız ola 
rak komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat teminat olan (450) lirayı havi tek 
lif mektuplannı mezkftr günde ıaat 14 de 
kadar komisyona vermekri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde 
lerindeld vesaikle komisyoııcu olmadıkta 
rma ve bu iele alAkad.ar tüccardan olduk 
!arma dair ticaret odaıı vesiltaaiyle mes 
kil.r gün ve saatte komisyona mllracaatlan 

-
--
-

--
--. 

(3648) 13642 

ADLiYE VEKALETi 

Bir fen memuru, iki in tut usta 
haıısr, bir aıhi tesisat ustaha1ıs 1 

aranıyor 

Ankara inşaat Cezaevi müdürlüğün -
den: 

t Taliplerin Kalaba köyü Toygar çif 
liği civarında inşaat Cezaevi müdür 
lüğüne her gün öğleden evel evrak 
müsbiteleriyle birlikte müracaatları. 

(3472) 13450 

Bir mimar veya mühendis 
aranıyor 

Adliye Vekaletinden : 

-
1 

-Adliye Vekaleti Ceza ve tevkif ev 
leri umum müdülüğü kadcosundak 
90 lira asli maaşlı (mühendiıdik vey 

i 
a 

mimarlık) münhaldir. 

-
e 

-
ı 

-
-
2 

Memurin kanunun 4 üncü madde 
sindeki vasıf ve ~artları haiz olan v 
inşaat işlerinde ihtisası bulunan yük 
sek mühendis veya mimarların evrak 
müsbiteleriyle birlikte Adliye Veka 
!eti Ceza ve tevkif evleri umumu miı 
dürlüğüne müracaatları. (3551) 1352 

Tamir ve cila işleri 

Tahmin edilen bedeli (50.000) lira olan 
yukarıda yazılı 10 ton civa çeliği askeri 
fabrikalar umum müdiırlügü merku satın 
nlma komisyonunca 2317/ 940 salı günü sa
at 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (50) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (3750) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkQr ıünde saat 14 de ka· 
dar komi yona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 'ımıdde.
lerio<le~i vesail:Je komisyoncu olmadıkları
na ve bu işle alakadar tüccardan oldukla· 
rına dair ticaret odası vesik:a.alyle mezkGr 
giln ve saatte komisyona müracaatları. 

(3368) 13472 Adliye Vekaletinden : 

-155 Ton benzin alınacak Yenişehirde Adliye binasiyle Tem 
Askeri Fabrıkalar Umum Mıidurlügü yiz mahkemesinde mevcut 28 ade t 

Merkez Satın Alma Kornısyonundan : sandalye 33 koltuk 9 adet kü~ük ma . 
Tahmin edilen bedeli (57.350) lira olan sa ve yazıhane 13 adet büyük masa v 

155 ton benzin askeri fabrikalar umum yazıhane ve bir paravane ile 3 dosy 
e 
a 
a 

e 

müdürliişü merkez satın alma komisyonun· 
ca 2217/ 940 pazartesi gi.ınü saat 15 te ka· dolab.ı tamir ve cilaları pazarlık! 
palı _zarfla ihale edılecektir. Şratn.ame yaptırılacaktır. 
(2) !ıra (87) kurus mukabilinde komisyon- T r 1 t 11 7 940 b 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat a ıp o an arın . . perşem 

-olan (4117) lira (50) kuruşu havi teklif gününe kadar Adliye Vekaleti bina 
mektupla!ını mezkQr günde saat 14 de ka· sında Levazım ve daire müdürlüğün e 
dar komısyona vermeleri ve kendilerinin .. · J 
d• 2490 numara! k 3 dd muracaat ederek görme eri ve 12. · . . . ı anunıın 2 ve . ma. e- 9 •• .. 7. 

-
n 

lerındekı vesaıkle komisyoncu olmadıkla· 40 cuma gunu saat 14 de de pazar 
rına ve ~u i~le alakadar tüccardan olduk· lıkta bulunmak üzere gelmeleri ila 

kUr gun ve saatte komisyona müracaatları. ' 

~) \" •it olrnıı~ tartlyle 3ö5G ton 
\ s,,,:tıııaıı kapalı zarfla eksiltmeye 

Q lir Ur, Bedeli 89441 lira, ilk temina-
9i0 a 5 kuru~tur. Eksiltmesi 25 tem -

~~~da Perıcınbe günü saat 11 de Lüle -
),.ıı~4~1111lı:ert aatın alma komisyonunda 
t·~ to ~~· Şartnamesi her gün komis -
~~ 1ıe:1111ebilir. Toklif mektuplan belli 
4tı 1lııhğ~ ıaatten bir saat evel komlAyon 
~, b verilmesi veya poıta ile cön-

1 - Siirt'teki birliklerin ihtiyacı için 
2.000.000 kilo odunun kapalı zarfla eksilt-

la!ına .. daır tıcııret odası vesikasiyle mez· ı olunur (3550) 13545 

(33~9) 13473 ------------.--

Şartnamelerinde değişiklik yapılacak Ulunacaktır. (3534) 13512 meye konulmuştur. 

3 Nevi yiyecek ahnacak 
~~a <:lnıı ve mlkdarlan tutıı.rlan ve eksiltme saatleri yazılı Uç kalem yiyecek 
~ ~Ot) l'fla satın alına<:aktır. E\•sa! ve ıartnameelrl tatil g(lnlerl hariç her gUn 
~ ~ ı1ı:a görUleblllr. İsteklilerin kanunda yazılı vesalkle birlikte tekli! mektup· 
~ e e&atınden en geç bir saat evel komisyona vermeleri llzımdır. (8450) 

~... l(Uo Tutarı İlk te. İhalenin 
11~. Lr. Kr. Lr. Kr. ne suretle yapılacağı ıctlıı ve saati 
~ 6253740 372097 fi3 18634 kapalı zarf ~4 . 7. 940 11 
~ 8160()() 42996 80 822276 kapalı zarf 25. 7. 940 16 

216000 36288 00 372160 kapalı zart 25. 7. 940 16,5 
13518 

malzeme ilanı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü Merkez Satın Alma Komisyonvr.dan: 
Ualzemenln cinsi ve mikdarı İhale tarihi 

600 - 1000 ton Yf'rll lintere pamuğu ıı. 7. 940 pereembe gtınU saat 15 te 
40000 metro ipek kumll§ 12. 7. 940 cuma gtlnU saat 15 te 
14 kalem ve ceman 162 ton maden yağı 19. 7. 940 cuma Unu B&at 15 te 
50() ton elektrolit bakır l . 8. 940 perııemb'" ~nU saat 15 te 
20 ton ferro krom 12. 8. tı40 pazartesi >;llnU saat 15 te 

n 
le 

25 ton nikel 12. 8. 940 pazartesi gllnU saat 16 da 
Hlzalannda yazılı gUn ve saatlerde ka palı zarfla ihale edilecekleri IIAn edile 

)-ukandakl malzemı!nln ınrtnamelerinde deği§ikllk yapılacağından mezk1lr iha 
gUnlert hUkUm.sUzdUr. (SU') 13M7 

DEVLET DEMiR YOLLARI 

T a.hmil ve tahliye münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
21. 6. 940 tarihinde münakasası ic

ra edileceği evelce ilan edilmiş olan 
Derince limanı tahmil tahliye vin
ciyle münakasası talibi zuhur etme
diğinden bu defa tekrar eksiltmeye 
konmuştur. 2 ameliyeden ibaret olan 
ve 32907 lira 90 kuruş muhammen be
deli bul~nan ve 226404 ton muham
m en maniplasyon tonajlı Derince li
anı tahmil ve tahliye işi bir sene 
üddetle ve kapalı zarf usuliyle mü

akasaya konmuştur. Her ameliyenin 

m 
m 
n 
b 
ğ' 

eher tonu kaçar kuruşa yapılabilece
ı şartnameye merbut fiyat cetvedin
e gösterilmiştir. Münakasa 23. 7. 940 
rihine rastlıyan salı günü saaat ıı 

d 
ta 
d e Haydarpaş'da gar binası dahilinde 

rinci işletme komisyonu ·tarafından 
apılacaktır. Taliplerin 2468 lira g 
uruş muvakkat teminat ile ayni gün 
at 10 a kadar komisyon kalemine 
klif mektuplarını vermeleri Iazım
r. Bu işe ait şartnaQ1eler Ankarada 
inci işletme miidürlüğünden lzmir

e 8 in&i işletme müdürlUğtinden 

bi 
y 
k 
sa 
te 
dı 

2 
d 
H 
fe 
aydarpaşada liman rıhtım başmü
ttişliğinden parasız olarak alınır. 

(5284/ 3201) 13285 

Asfalt yaptırılacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

d an: 

rl 
Sirkeci garı meydanı ile p!Anda göste

len yolların topeka sistemi aııtaltla.nması 
i 28819.20 lira muhammen bedelle ve ka
nlı z:ırf usuJlyle mUnalmsaya konmuştur. 

tı 
p 

Bu lain muvnkkat teminatı 2161.H llra
dı r. MUnakaaa 20. 7. 940 cumartesi g{lnil 
aat 11 de Sirkecide 9. tııietme binasında 
. E. komisyonu tnrafından yapılacaktır. 
teklilerin aynı gün enat 10 a kadar ka -

8 
A 
ts 
n unt vesaik, teminat ve ehliyet veslkı\la -

nı ihtiva edecek olan ltapalı .zarflanııı rı 

k omlsyona vermeleri IAzın'ıdır. 
Şartnameler lH kuruı mukabilinde Sir

k eci veznesinden verilmektedir. 
(5521/3348) 13428 

Döküm itleri 
D. D. Yolları Satınalma Ko : 

z 
d 

9. uncu i~letme ihtiyacı i~in bir sene 
adında döktliriılecek olan ve alelmüfre • 
ıt mikdarile muhammen bedeli a$l)ğtda 
azılı bulunan ızgara, soba makine ve ...-a
on parçalarından ibaret döküm işi 24292,40 
ra bedelle ve kapalı zarf usulile münaka 

y 
g 
li 
ayl! konmustur. g 

Munakaııa 24. 7. 940 çarli&lD.ba günü ıaat 
1 de Sirkeci'de 9 hletme binasında A. E 

Komisyonu tarafın.dan yaprlıı.c:aktır. İstek 
!erin 1821.93 lira muvakkat teminat ve ka 
uni vesikalarile teklif mektııplarmı ihtiva 

edecek olan kapalı zarflarını aynı gün aa -
t 10 a kadar komisyona vermeleri lhım 
ır. Şartnameler parasız olarak komisyon 

1 

li 
n 

a 
d 

--
--

djn verilmektedir. (3506) 13548 
Mikar Muhammen bedel 

kilogram 
31935 

1 03600 
6800 

Nevi 
Makine ve vagon 
parçaları 

Soba 
Ir~ara 

Lira 
7664,40 

15540 
ıoas 

Elbise diktirilecek 

i 

D. D. Yolları 4 üncil işletme Müdürlü -
ğ ünden: 

u 

t 

1 
-
o 

Kuma§, astar ve telAsı idarece verilmek 
zer tahminen 1373 takım elbise ve 137 

adet palto ile 758 adet rcsmı kaakeUn dik 
lrllmesl kapalı zarf uııullyle eksiltmeye k 

nulmu§tur. 
Eksiltme 24. 7. 940 tarihine raathyan 

pazartesi gUnU B&at 15 te Kayserlde 4 lln 
ü işletme mUdürlUğU binasında yapıla 

-
c -
c aktır. 

e Bir takım elbisenin muhammen dlltm 
bedeli 5 ve bir adet paltonun 6 ve bir pan 
olonun 2 lira ve bir adet resmi kasketi 

-
t D 
150 kuruştur. 

k Bu fge girmek iııtlyenlerln 1218 liralı 
eminat ..-ermeleri ve kanunun tayin cttlğ 
•esikalariyle eksiltmeye glrmlye mani 

kanuni bir hali bulunmadığına dair beyan 
nameleriyle birlikte tekli! mektupların 
ekıılltme gUnU muayyen ııa.atten bir saat e 
vellne kadar komisyon reisliğine vermele 
rı lAzımdır. Posto.dıı. olacak gecikmeler ka 
bul edllmer.. Bu l§O alt ıart.narne ve muka 
vele projeleri Ankara, Kayseri, Samsu 
.l{arlanndan parasız olarak dağıtılmakta 

t 1 
\i 1 

-
ı 

-
---
n 
-

dır. Cfi867 / 3608) 13IIB7 

A. LEVAZIM AMlRLICI 

Domates alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alm a 

Komisyonundan: 
i l - 45.000 kilo domates açık eksiltmes 

ı 7-7-940 saat 15 de Ankara Lv. amirliği sa 
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

-
i-2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk tem 

natı 270 liradır. Şartnamesi komisyond a 
görüllir. (3362) 13349 

Benzin ve vakum alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alm a 

Komisyonundan: 
a-l - 4SO teneke benzin ve 31 tt'neke v 

kum ac;;ık eksiltmesi 23. 7. 940 11aat 14 
Ankara Lv. il.mirliği satın alma komleyo 

te 
-

nunda yapılacaktır. 
2 

lk 
2 - Muhammen brclell benzin için 241 

lira vakum için 217 liradır. Hepsinin i 
teminatı 197 lira l kuruıtur. Şartname 
komisyonda görillür. (S:H3) 13520 

si 

MALiYE VEKALETi 

Matbaacılara 

Maliye Vek§letinden: 
-1 - Matbaa kağıdı, mukavva, mü 

cellit bezi, kaplık kağıt ve anbalaj ka 
ğıdı vekaletten verilmek üzere iki bi 
iki yüz adet üç nevi kitap 1655 ade 
dokuz nevi defter 5140 adet yedi'nev 
koçan beş yüz seksen bin varak dö 
nevi cetvelin baskı ve teclidi açık ek 

-
n 
t 

i 
rt 

-
siltmeye konulmuştur. 

li 2 - Muhammen ba~kı ve cilt bede 
bin üç yüz kırk üç lira yirmi bir ku -
ruştur. 

3 - Muvakkat teminatı yüz lir a 
yetmiş beş ıcuruştur. 

e 4 - Şartnamesi Ankara'da Maliy 
Vekaleti levazım müdürlüğünde lstan 

bulda maliye vekaleti evrakı matbua 
anbarında görtilebilir. 

5 - Eksiltme 12 temmuz 1940 cuma 
günü saat 11 de Maliye Vekaleti le
vazım müdürlüğünde müteşekkil ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
ler muvakkat teminat makbuzu veya 
banka kefalet mektuplariyte birlikte 
muayyen gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (3149) 13174 

ANKARA BELEDIYESf 

Dıvar ve merdiven yaptınlacak 
Ankara Belediyesinden: 

d 
ı - Hisarda müze önünde yaptırılacak 

uvar ve merdiven l§I on beo gün mUddet
açık eksiltmeye konulmuştur. le 
2 - Muhammen bedeli 4681 lira 92 ku -

TUıitUr. 
3 - Muvakkat teminat 851 lira 14 ku -

ruştur. 

ti 
4 - Şartname ve kroklııinl görmek la -

yenlerin her gUn encUmen kalemine ve is
cklllcrln de 28. 7. 9i0 sah gUnU saat 10,30 
a belediye encUmenine mUracaatJan. 

t 
d 

(3451) 1342~ 

Yol yaptrrıJacak 
Ankara Belediyesinden : 

rı 

1 - Samanpazarmda Atıu:ade hanı elva
nda yapılacak olan yol isi on beş gün 
üddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme

e konulmuştur 
m 
y 

2 - Mnhammen bedeli (8264) liradır. 

3 - Muvakkat teminat (611>) lira (80) 
kuruştur. 

d 
4 - İhalesi 23. 7. 940 salı günü saat 11 

e yapılacağından şartname ve krolti$ini 
ôrmek istiyenlerin her gün encümen k~ 
emine ve isteklilerin de ihale günü ol.an 
3. 7. 940 salı &"iinü saat ona kadar usulil 

g 

1 
2 
dairesinde teklif mektuplarını belediye 
e ncümenine vermeleri ilan olunur. 

Bina tamiri 
Ankara Belediyesinden: 

(3452 13426 

k 
e 

1 - Tamirine lüzum ıörülen Köprıibrşı 
aralcol bınası on be$ gün muddetle açılı 
ksiltmeye konulmuştur. 

r 
2 - Muhammen bedeli 989 lira 0.7 l:u -

uştur. 

3 - Muvakkat tttminat 74 lira 19 1:11-
r uştur. 
4 
tı 

i 
l 
r 

- Şartname ve k~il bedttlini görmek ı:s
·yenlerin her gün enciimttn lcalemine ve 
steklilerin de 23. 7. 940 salı gunu saat 
o.ıo da beledi7e encümenine mıiracıta.tJa
ı. (J4SJ) 13427 

Yol yaptırılacak 
Ankara Belediyesrnden : 

y 

t 

1 - Musiki muallim mektebi ile yeni 
mezarlık arasındaki yolun parke kısmının 
aptı~ılmaBI i'i on bt1 rün müddetle ve 

kapalı zarf usuHyle ek11ilt.meye konulm\114 
ur. 

2 - Muhammen bedeli 11834 lira~ ku
nıııtur. 

3 - Muvakkat teminat 887 lira 62 ku· 
nıljtur. 

d 
4 - İhalesi 23. 7. 940 salı ıünU nat 11 

e yapılacağından prtname ve niresinl 

1 
görmek istiyenlerin her gün encümen ka
emine ve isteklilerin de ihale günü olan 

23. 7. 940 aalı gtinü saat ona kadar usulil 
dairesinde teklif mektuplarını belediyi 
encümenine vermeleri ilAn olunur. 

(3454) 1!441 

Muhtelif inşa.at 
Ankara Belediye imar MüdDrla • 

ğünden : 
1- Eksiltmeye konulan it: Ankara 

şehir mcurlığında yapılacak olan tes
viyei turabiye, istinat dıvarları ve yol· 
ar, kanalizasyon intaatı ve ketfindc 

gösterilen diğer işler olup bedeli ket· 
fi iki yüz yirmi bin liradır. 

1 

2- Bu işe ait keşifname ve sair ev
rak 11 lira bedel mukabilinde Ankan 
İmar Müdürlüğünden alınır. 

3- Eksiltme vahidi kıyasi fiyat ü
zerinden kapalı zarf usuliyle yapıla. 
caktır. 

4- İhale 26 temmuz 1940 tarihine 
müsadif cuma gUnU saat 17 ,5 da vili · 
yet binasında İmar İdare Heyeti hu 
zurunda yapılacaktır • 

5- Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 12250 lira muvakkat teminat ve • 

rilmesi, 

b) Ankara'da kanuni ikametgah g&s 
terilmesi, 

c) Ticaret odasında kayıtlı bulun
maı::ı, 

d) Bu işi yapmağa ehil bulundu~
na dair İmar Müdürlüğilnden vesika 
alınması icabeder. 

6- Teklif mektupları yukarıda 4 
Uncü maddede yazılı sa:ıttan bir saat 
eveline yani saat 16.5 ğa kadar İdare 
Heyeti riyasetine makbuz mukabilin -
de tevdi edilmelidir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet 4 ilncil 
maoderle yazılı saata kadar gelmiış ol
mıısı ve dı~ zarfının milhür mumu ile 
iyice vapı~tırılmı~ ve mühürlenmiş ol
ması Hizımdır. Her ne suretle olursa 
olsun vaktinde heyete vasıl olmıyan 
mektupların kıymeti yoktur. 

(3514) 13632 

Karo dö~eme işi 
Ankara Belediyesinden : 
1- Emniyet abidesi etraf dıvarlarile 

müdafaa yolu trotuvarlarına karo dö
~emesi işi on beş gün müddetle ve ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur 

2- Muhammen bedeli (14217) lira 
(80) kuru\' ur. 

3- Teminat (1066) lira (34) kuru~
tur. 

4- İhalesi 23. 7. 940 salı günü saat 
l l de yapılacağındnn şartname ve kro
kisini görmek istiyenlerin her gün en
cumen kalemine ve ısteklilerin de i!-ıa
le gUnü olan 23. 7. 940 salı günü saat 
ona kadar usulü dairesinde teklif mek 
tuplarını Belediye Encümenine ver -
meleri ilan olunur. (3546) 13640 



- s - ULUS 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 6- 7 -940 vaziyeti 
AKT i F 
Kasa: 

A itin: Safi kilogram 71.721,384 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Tiirk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm safi kilogram 6.691,890 
Altma tahvili kabil serbest dovızler 
Diğer dövizler ve borçlu klirin& 
bakiyeleri 

H azine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evnln nakdiye kal'$rhğı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev· 
fikın ha.:ı:ine tarahndan vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticart ıenetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
)Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - (karşılığı esham ve tahvilat (İti· 
)bari kıymetle 

B - Serbest esham Ye tahvilat .... 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans.... 
Altm ve döviz Ü%erine • 
Tahvilat üzerine 

H issedar lar 

Muhtelif 

L in 

100.881.862,21 
10.393.408,-

1.810.644,48 

3.909.24',82 

9.412.678,10 
158.775,21 

21.165.226,59 

1158.748.563.-

19.310.196.-

259.504. 718,97 

4:7.971.156,93 
8.274.520,52 

10.592.000,-
9.12!5,55 

7.808.722,-

Llrtı 

113.085.914,69 

30.636.679,90 

13U38.367,-

209.504. 718,97 

• 
56.245.~77,45 

18.409.847,55 

4.600.000.-

2U88.H 7,9S 

650.218.598,31 

PASİF 
Sermaye 

ihtiyat akçesi : 
Adi ve fevkal9.de 

Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev· 
fikan hazine tuafrndan vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave. 
ten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili illveten tedavüle 
vazedilen 

Mevduat:: 
Türk Lirası 
Altın : Saf; kl~. 

Döviz Taahhüdatı: 

55.541,930 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı klirinır; 
bakiveleri 

Muhtelif 

L ira 

6.188.666,15 

6.000.000,-

1 58.748.563,-

19.310.196,-

139.438.367,-

17.000.000.-

200.500.000,-

41.607.710,4.1 
78.124.167,90 

3.359,76 

29. 717.227,4-0 

Yekdn 

---.... ~--
Lira 

15.000.000,-

12.188.666,15 

356.938.367,-

119.731.878,31 

29.720.587,16 

116.639.099,69 

• 

650. 218.598.31 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren : Iskonto haddi o/0 4 altın üzerine avans % 3. 

Ekmek ve et ahnacak «:======= Gecel i - Gündüzlü ========~ 

Bolu l!!rman K oruma TalimKih Tb. Sa tın Alma Komisyonundan: 
:Münaka.qanın Muvakkat ÜsKODAR AMERİKAN Kız Lisesi 
yapılacağı Erze.kın Mikde.rı teminatı Milnnke..sanın 

mahal cinsi kilo Lira K. gUnti saati sureti icrası 
Bolu orman koruma Ekmek 180000 1485 00 23. 7. 940 salı 16 kapalı zarf 
talimg1Uı tabur karar- Sığır eti 39000 731 25 24.7.940 çarşamba 9 kapalı zarf 
gA.hında mUnaklt satın alma komisyonun da. 

Şerait ve evsafı hakkında daha mufaıı ae.ı malilme.t ısttyenlerin Boludaki sn.tın 
alma komisyonuna mUracruıtıarı . (1>835/ 3605) 13585 [ 

Mektep Eylül'ün 17 nci salı günü açılacaktır. Kayıt için 
Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 - 12 ye kadar. Ayrıca ~ 
da mektupla müracaa t kabul edllir. 6188 

Adres : Bağlarbaşı - Telefon : 60474 

==============================================/ 
SIHHAT VE İÇTiMAi M. V. 

Talebe alınacak 

Sıhat ve i çtimai Muavenet Vek§leti 
K onya köy ebe mektebi müdürlüğün 
aen: 

Bir yıl leyli okuduktan sonra üç yıl 
mecbul'i hizmet yapmak Ye yalnız köy
lerde sanat icra etmek lizere köy ebesi 
yetiştiren mektebimize bu yıl 30 tale
be alınacaktır. Şartlan şunlardır : 

E- Çocukları (2-10) yaşına kadar o-
lan dul kadınların tahsil müddetince 
çocuklarının anne, kız kardeş, teyze, 
hala gibi yakın akrabası tarafından ba
kılacağına dair teahhütname ( evli ve 
çocuklu kadınlar için tahsil m üdde -
tince çocuklarına bakacağına dair ko
casının teahhütnamesi. 

F- Köy ihtiyar heyetinden alınmış 
ve zabıtaca tasdik edi l miş h üsnühal 
varakası. 

G- 4,5 X 6 boyunda 4 tane fotograf, 
Teahhüt senedi örnegi : 1- Türkiye Cüm:1uriycti tebaasın

d an olmak, K onya köy ebesi mektebine alınarak ----------------
2- İlk tahsilini bitirmiş veya o de

recede tahsil görmüş olmak, 

tahsil ed ip mezun olduğumda Sıhat ve BA NK LA 
İçtimai Muavenet Vekaleti'nin yahut ----~---A-.__R ____ _ 

3- Yaşı 18 den aşağı ve 35 ten yu
karı olmamak. 

4- Evlenmemiş olmak şart değil -
dfr. Evli veya dul olmamakla beraber 
(:l· 10) yaşına kadar çocukları o lanlar 
çocuklarının her türlü bakımı temin 
eclileceğine dair bir teahhütname ge -
t irirlerse kabul edilirler. Çocuklar 
mektebe gelmez. 

5- İsteklilerin haziran başından a
ğostus 15 ine kadar doğrudan doğru
ya mektep müdürlüğüne müracaat et
meleri ve dilekçilerile birlikte aşağı
daki vesikaları eksiksiz olarak gön -
d ermeleri lazımdır. 

A- Nüfus hüviyet cüzdanın aslı, 

B · İlk mektep şahadetnamesinin as
lı veya bu derece tahsil gördüğünü is
bat eden fotograflı ve tasdikli vesika, 

C· Tahsiline ve ileride hizmet gör-

vali ve kaymakamların tayin edeceği 
köyler mıntakasında üç yıl hizmet et
meği ve bu hizmeti kabul etmediğim 
veya kabul edip de muayyen müddeti 
bitirmeden bıraktığım ve sıhi sebepler 
dışında mektepten daimi olarak çıktı
ğım veya çıkarıldığım takdirde tahsil 
masrafı karşılığı olmak üzere 100 lira 
vermeği kabul ve teahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi. 
Yukarıda adr,es ve hüviyeti yazılı o

lan ( ) nın bu teahhüt senedi muci
bince maktuan ödemek mecburiyetin -
de olduğu 100 lirayı ken d isile birlikte 
müteselsil kefil ve müşterek mütesel
sil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi. 13652 

Kirahk ev 
mesine engel olacak bir hastalığı ol - · E k' E y . 8 .. h 11 • 

~ . . ~ . d s ı rzurum eru umer ma a esın· 
madıgına daır vılayet hastanelerın en d s K d . 1 k - d A ... N 1 alt . . e arı a ıog u so agın a ~ o. u ı 

alınmış heyetı sıhıye raporu, oda.it elektrik ve suyu mevcut olan milsta-
D- Örneği ve bu ilan sonunda yazıl-, kil bir ev kiralıktır. Taliplerin Vehbi Koç 

dığı şekilde kefili ve noterlikten tas· ticaret evinde Osman Aslan'a müracaatları. 
dikli bir nöter senedi, 2707 

2 memur alınacak 

Eti Banktan : 
Bankamızın mahrukat bürosu em -

rinde çalışmak üzere m uhaberata va -
kıt ve asgari'. lise mezunu iki m emur 
müsabaka ile alınacaktlr. 

Taliplerin : A nkara'da ( Eti B ank 
mahrukat bürosu ) adresine müracaat-
!arı. (3520) 13550 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

Bir kalem şefi alınacak 

A nkara Defterdarığından : 

Muhakemat Müdürlüğünde yeni ih 
das edilen 120 lira ücretli dava kalem 
şefliği münhaldir. Taliplerin hukuk 
mezunu olması ve askerlikle alakası 

bulunmaması şarttır. 

İsteklilerin vesaiki ile birlikte 15 
temmuz 940 tarihine kadar M uhake
mat müdürlüğüne müracaatları. 

(3482) 13529 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
lstanbul Sıbbi Müesseuler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Azl ÇoğU Mu. Fi. Muvakkat Şartname 
bedeli 

Şekli Eksiltme tarth1 

Pıra.sa 30000--40000 
Lahna 21.'i00-30000 
Taze Bakla 8!500-12000 
l spanak 30000-38600 
Barbunya 9300-12000 
Ay:,e famılye 37000-•800() 
Çalı fasulye 3300- 5000 
Bamya 2700- 4400 
Sırık domates 3500- l'.i250 
Yer domates 21500- 31.'iOO 
8akız kabağı 20500-28000 
Patlıcan 65200-83000 
S 0 mlzotu 11700-16000 
Dolmalık biber 7800-lHiOO 
Kereviz •400- 6800 
Havue 6400-10600 
Pancar 2250- 3f>OO 
Enginar adet 4000- 7000 
KarnPbahar adet 6500- 9500 
Llmon Rdet 23000-72000 
Vejetalin yağı 61)00- 8000 
İyi su (damııcana.J 3000- 3500 
Kırıple kömür ıton) 1590- 2175 
Kesilmiş odun (çeki) 70- 90 
Kesilmemiı odun (çeki) 1900- 2500 
Mangal kömlirU 43000- 53000 
Arpa 21500-33000 
Saman 8000-10500 
l{epek 8000-11500 

Sıhf mllesseseıerln 1940 mali yılının bir 
1 - Eksiltmeler Cağaloğlunda sıhat ve 
2 - Ekeıiltmelerin ııekll ~in ve saatleri 
8 - Kapah zarfla yapılacak eksiltmeler 

:; ) 
6 } 
8 ) 
8 ) 

15 ) 
a ) 
13 ) 
20 ) 

9 ) 
8 ) 
8 ) 

16 ) 
5 ) 

12 ) 
6 ) 
5 ) 
4 ) 
8 ) 

15 ) 
3 ) 

80 } 
65 

1600 
3f>O 
320 

4,50 
7 
4 
5 ) 

t eminat 

Ltra Ku. 
~297,26 

480 
170,63 
2610 

802,50 

247,88 

220 kuruıı 

174~ 

kapo.lı 

kapalı 
açlk 
kapalı 

kapalı 

açık 

17. 7. 940 carııamba sa.at 15 

17. 7. 940 çarşamba sa.at 15,30 
17. 7. 940 çarşamba saat 16 
19. 7. 940 cuma. saat 15 

19. 7. 940 cuma Baat 15,30 

19. 7. 940 cuma saat 16 da 

kısım thtlyaçlan şartnameleri veçhtle eksiltmeye ko11•ılmuştur. 
içtimai muavenet mUdürlUğti binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
muhammen fiyatları muvakkat teminat mlkdarlan karşılarında gösterilmiştir. 
için !hale saatinden bir saat e• el istekli! erin teklifi havi ve a~zı miihürlU zarflannı 
JA.zımdır. Mektuplarda teklif olunaıı fiyat !arın hem yazı hem de rakamla yazılması makbuz mukabilinde komisyona vermeleri 

kanun! mecburiyettir. 
4 - İstekliler 1940 yılı ticaret odası ve sikaslyle 2490 sayılı kanunda yaz1h vesikalar ve 

banka mektuplarını kapalı za.rlların içeri sine koymalan ıa.zımdır. (5299/ 3263 l 
muvakkat teminat makbuz veya 

13352 

_:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllt!::, - -§ Elektrik sayacı ahnacak : - -
: Ankara Elektrik T. A. Şir- § 
: ketinden : _ 
: 250 adet elektrik sayacı 200 volt : 
- 50 frekans 10 amper evsafında ol- : 
E mak şartiyle satın alınacaktır. Bu E 
: sayaçlar ihale tarihinden itibaren : 
: bir hafta zarfında teslim edile- -

= ~~~ = 
:: Tekliflerin 15. 7. 940 tarihine :; 
E müsadif pazartesi günü saat 15 e : 
: kadar şirketimize tevdi edilmesi _ 
: ilan olunur . 2723 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 

Kuru ot alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezinden : 
Çocuk yuvası müessesemiz hayva -

natının ihtiyacı için 35 bin kilo kuru 
o t alınacaktır. İhalesi 22 temmuz 940 
pazartesi günü saat 10 da Kurum mer· 
kezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenlerin Kurum hesap işleri 

direktörlüğüne müracaat etmeleri. 
2752 

TEK TAS 
~ 

Bir çift pırlanta küpe 
Acele satılıktır. 15-7-940 tarihine 

kadar aşağıdaki adreste her gün saat 
17-19 a kadar görülebilir. 

Z. ve H. Özyaşar kardeşler 2 ind 
Anafartalar No. 89. Telefon: 3286. ' , 

Buz kalıbı alınacak 
Şehir Buz Fabrikasından : 
1 - Fabrikamızın küçük jeneratörü 

içb 300 adet buz kalıbı açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - 1 metre boy, 10 X 20 ağız geniş· 
liği, 9 X 16 dip genişligi. 

3 - 2 mm. kalınlık ve kalvanize saç
taıı yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenle
rin her gün Yenişehirde buz fabrikası 
idaresine müracaat etmeleri. 

(3595) 13580 

U L U S - 21. inci yıl - No. 6802 
İmtiyaz sahibi 
lsk ende r Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Mllı•sııeae MUdUrU: Naştt ULl!G 
ULUS Basımevi ANKARA 

~==================~ 

Kanalizasyon • 
tesısatı 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Mü 
lüğünden : 

1- Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi şehir k 
zasyon tesisatı ve fosseptiği vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf 
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2- İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 75.849.70 liradır. 

3- Eksiltme evrakı 3.00 lira mukabilinde Ankara'da Sümer 
Muamel5t Şubesinden, İsta.nbul'da Sümer Bank Şubesinden .,e 
rabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden al 
bilir. 

4- Eksiltme 19. 7. 1940 cuma günü saat 15 te Karabük"te 'l'iir 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. d 

5- İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış ol 
!arı bu kabil işlere, bunların bedellerine, hangi bankalarla mu 
de bulunduklarına, Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair 

kalarını koyacaklardır. 

İstekli kendisi yüksek mühendis olmadığı takdirde, teklif e 
meyanına inşaatın fenni cihetlerini deruhte ettiğine dair bir yU 
mühendisin imzalı tehhütnamesi bulunacaktır. 

İstekli teklif evrakı meyanında fenni teşkilatının kimlerdetl 

ret olduğunu da ayrıca işaret ve tasrih edecektir. 

6- Muvakkat teminat miktarı 5,050.- liradır. 

7- Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günii 
at 14 e kadar Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
esscsesi Muamelat Şubesine makbuz mukabilinde tf'slim edilect 

tir. Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatjnden bit 

eveline kadar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış ol 
lazımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı Mile 
mesuliyet kabul edemez. 

8- Bu in§aatı Müessese taliplerden dilediğine vermek ve Y 
münakasayı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. 2 

EMLAK VE EYTAM BANKASIND 
PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA lLE 23. ~O 

SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

Esas No. Mevkii ve Nevi 

896 Kt•ç!ören Tepcbaşı mevkii kadıuıtron ıın 1704 ada 48 
p:ırselindc kayıtlı 8535 M2. arsa (nsfalttruı Tepeba
şınıı giden yol iızerindc, sa.Ada, ve biı• tarafı dıvıır-

Mukadder 
kıymeti 

lı<.lır.) 2987.-
897 Keçiören, Tepebn.~ı mevkii, katlastronun 1704 ada 

52 parselinde kayıtlı 75GO M2. arsa (llnnlm memur
larının arsalarının arlmsmda ve Oskan ba!l'ının önün-
de boş tarla hallndrdlr.) 2646.-

1037 Salmrya :Mnh. tren hattı üzerinde kadastronun 1685 
ada 31 parselindcı kayıtlı 70 :M2. arsa (Baysal Cad. 
Yüzb'.-ı.:;ıı Cemal'ln 23 taj No.lu evi ile Binbaşı Nazif'in 
arsası arlmsındrı.dır.) 210.-

1083 Cebeci, Demirlibnhçedf! kadnstronun 964 ndn 30 par-
selinde kayıtlı 1602 M2. arsa. \Cebeci su terazisi ar· 
kıısıncla<lır.) 3204.-

10S4 Cebeci, Demirlll>nhc:edf! lmdnstı·onıın 904 ıı.da 31 par-
selinde kıı.yıth 720 ~12. arsa (eski nsl,erl çamaşır-
hnnrsi arltruıındflclır.) lH0.-

1115 Şenyurt :Mn.h. Iıııklar Cnd. kadııstronun 707 ada 6 
pnrı-elinde kayıtlı 172 M2. ıırıırt (i:;;hu arsa DRy Hay
dnr'ın sattığı evin yanındaki Bay Hilmi arıuısına bi· 
tişiktir.) l 72q.-

PEŞ lN PARA VE AÇIK ARTTIRMA lL'"E 26. 7. 940 
~ ___,. 

CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

1133 Etlilt semtinde, Yukarı incll'lik mevlciin<le, kadastro
nun 1796 ada 15 pnrsı !inde 7254 .M2. tarla (Kayserili 
Bay Osman ile Mümin bağlarının ya nın<la<.lır.) 

1135 Etlik seınllnde, Yukarı incirlik mevkilnde kadıu~tro
nun 1788 alla 6 parselinde 3H3 :M2. hlll'np baj:\" l Yüzba· 
ş1 Ali Sırrı'nın bağının şlmalindedlr.) 

1136 Etlik semtinde, Kııyuyazısı mevkiinde, kadastronun 
1758 adn 9 parselinde kayıtlı 2840 M2. ba~ ve mayva· 
lık (Mesud Yağcı'nırı b;:\ğının arkasındadıl'.) 

1139 Etlik s~ml!nde, Kuyuyazısı mevkiinde, k~ldastronun 
1761 ada 16 parselinde kayıtlı 5305 M2. bnğ yeri (Şe
ker Hafız'ın Ahmet'in bağının ~·anındadır. J 

1140 F.tlik semtinde, Kuyuyazıın mevkiinde, kadastronun 
1761 ada 9 parselinde kayıtlı ::ıH5 M2. tarla tı 761 ada. 
11 parselin öniindedir.) 

1141 Etlik semtinde, Kuyuyazısı mevkitnde, k:ıdn.stronun 

1088.-

689.-

852.-

796.-

472.-

1761 ada 10 parselinde kaytllı 3390 M2. bağ yeri (1761 ı 
ada. 16 parselln önl\ndedlr.) 509.- ~ 

1 - Yukarıda mevkileri ve mcsıı.ho.ları yazılı emlflk, peşin para ve 
ma ile satılıktır. 

2 - Artırmaya iştir1'ık edecekler lc;lnde, mUhür kullrtnruıların mlihUrl 
terden tn. .. dik ettirmeleri ve miizaycde sırasında veri.len bedel mukadder r 
ge<;tiği taltdirde, taliplerin depozitolarını nisbet daireııinde tezyit eylemete 
dır. ııl 

3 - İhale, yukarıda gösterlldiltf llzere, biı'incl kısım için 23. 7. 9,10 ~ııf' 
sa.at on dörtte, llcincl kısım için 26. 7. 940 cumıı günti ırnat on dörtte be.nl< 
tış komisyonunda yapılacalüır. İsteklilerin o giin depo7Jto akı:esi, hü\1ye~ 
ve iki vesllrn fotoğrafı ile emlAk seı-vlsine rnliracaatıan. (3676) 

Zayi - 928 senesi İstanbul askert sanayl ı 
mektebinden almış olduğum şahadetnnme· 
mi kaybettim. Yenisini alacağımdan hüknıll 
olmadığını ilü.n ed!!rlm. 

Nafiz Altınay 

Bulunmuş par~ D 
Ankaı·a Emniyet Müdür/il~ 
Bir mikdar para bulunmuşt t~ 

binin müdüriyetimize müracaıı l· 
(3618) ~ 

KOK KÖMÜRÜ SATISI 
~ 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden · 
Buğday saosu yanındaki K ok d epomuzdan, müşteriniıı .~ 

sa iline teslim, tonu 24 lir adan isten ilen m iktarda kok kÖJSliJ 
satıldığını bildir iriz. 

M üracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Ba nk Ticaret Sef"İ$İı 

Telefon No: 2012. 2717 

«==================~ 
HALK SINEMASI SUS S İNEM~j l YENİ SİNEMA 

Bu gece saat 21 de 
İLK UYANIŞ 

Senenin en çok Sl'vilen 
bir filmi 

Bug-Un bu ı:;-cee 
2 yeni fllim 

1 - :MP<;lıııl TavvorP<'I 
2 - Kovboy ve ·Casus 
Seanıılar: 14.30 • 16.30 -

18.30 V" 21 de 
Sa.at 12 15 de ucuz 

maline 
Ç1NÇi~ 

Ham_!tmönil ac:ıl< hsva 
ALLAHlN CENNF,Tİ 
Tilrk san'ltki\rlnrının 

!'::ııat. 16 • 20.30 
..., Sf'~~!aJ"llld~ 
GÜNGAl'İl" 
Tlirkçe sö:t:~ıırı/ 

Saat: 14-18 flcıu1 • 1ııt ~ 
Kanatlı tos 11 rrıııtl 

Sa.at 12 ,ı,. ucut-
GUNGA nt~ 

<:O 10 
Türkce~ 

----- re1'eC~ 
Yentdo(J arı t:J..;f.\ 

GÜL. 'AZ S ş!'!JÇ 
Tilrkc:•~ söz!U ve A 

~==========================~ 
----- d 

Baş rolde 
Deanna Durbin 

Saat: 14.30 - lR.30 
seanslarında 

Monmartr Geceleri 
Saat 16.30 seansında 
Yarının Kadınları 

Fiyatlar: Loca 150. bal· 
kon 3!\, sıılon 20 Krş şAlwseri 

Buz dolaplarımızın bütün çeşitleri gelmiştir KAZ 1 M RÜ~TÜ Adliye Sarayı caddesi Gençağa aP;:• 
numara 6 da ara rn : 2 


