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Amerika üzerine 

ADIMIZ . ANDIMl'ZDIS::.. çöken tehlike _J 

devletleri Sovyetlerle ·birleşti 
---~~--~- l 

~B~Itık 

Milli Şefimizin Savarona yatında alınmış bir resimleri 

CÜMH RREİSİM·z 
• 

lı-ıönü Savarona yatında İzmitlilerin 
Qzimini sunan bi rheyeti kabul ettiler 

illi Şef İzmit'in şehir işlerİvekAğıtfabrikaları 

Üç memlekette yapdan ve T allin'de 60 kişinin 
yaralanmasiyle neticelenen nümayişlerden sonra 

Eslonva. lef on va ve Litvanva 
' . ,.,.. •. • • .. ,. ı·"W'I·..,,"- . . ........ ,,. ~ •• 

narlamenlol rı ·!n Sovyetler 
--·. . ., . - ~ il . . 

Birlidine iltihakı kararlaslıfdllar 
ı..ıtvanya, ı..etonya ve J!,Stonya·aa ,

yapılan seçimlerden sonra bu memle
ketlerin Sovyetler Birliğine ilhakını 
istemek üzere halkın nümayişler yap
tıklarını dünkü sayımızda radyo ha
beri olarak bildirmiştik. Dün bu üç 
memleketten gelen telgraflar, parla
mentoların toplanarak kendi kendile
rini Sovyetler Birliğine ilhaka karar 
verdiklerini bildirmişlerdir. Bu hu
sustaki haberler aşağıdadır: 

Litvanya'da 
Kaunas, 21 a.a. - Parlamento bu

gün saat 17,30 da Litvanya'nın Sovyet· 
ler Birliğine iltihakına matuf olan ka
rar suretini uzun müzakerelerden son 
ra ittifakla kabul etmiştir. 

Adliye nazırı bu münasebetle yaptı
ğı beyanatta bu iltihakın menfaatle· 
rini kaydeylemiştir. 

Müteakiben celse pazartesi gunu 
toplanmak üzere tatil edilmiştir. 

Estonya'da 

-

hakkında alakadarlardan izahat aldılar Reval, 21 a.a. - Estonyanın Sov
yetler Birliğine iltihakı bugün mec

.-J..llalta Miobu• jalah'ın yapt-ığı bir tek
lif üzerine karar altına ahnmııtır. ~~t. 21 (Hususi Muhabirimizden)' - Cümhur

lltı~i hamil olan Savarona yatı bu sabah saat 5 
ı::Jıt açıklarında demirlemiştir. Milli Şef in yat
'rı llnduğunu haber alan halk sahile toplanarak 

nmdan mürekkep bir heyet Savarona yatma giderek 
Milli Sef tarafından kabul olundular ve kendilerine 
lzmit halkının derin tazimlerini sundular. 

Geceli gündüzlü çalııarak .ilah yapan lngiliz labrikalannın 
birinde hafif makineli tüfekler 

Hitler'in- nutkundan sonra 

·~ ç tezahürleri yapmışlardır. Saat 9 .50 de Anka-· 
~il\ gelen Bayan lnönü yatta Milli Şef'e mülaki 
~a.r. Bunu müteakip Vali Ziya Tekeli, Tümko -
~Ilı Ekrem Türker, Amiral Hulusi, Belediye Re
~l Öz, Parti Reisi Ziya Heper, Halkevi Reisi 

et Ali Saatçi ve lzmit Parti ve Vilayet erka-

Milli Şef şehir işleriyle alakadar oldular ve kağıt 
fabrikası müdürü Mehmet Ali Kağıtçı'dan fabrika
nın bugünkü vaziyeti ve yeni yapılan fabrikaların 
inşaatı hakkında plan üzerinde izahat aldılar. Heyet 
yattan ayrıldıktan sonra saat 10.30 raddelerinde Sa
varona tekrar Marmara'ya açıldı. - Cevdet BAY
KAL. 

Q11dığımız 
güvendiğimiz 

reket düsturları 

Münhôl mebusluklar 

Falih Rıfkı AT AY 
'tıı· 
~Şef Baıvekillik devrinin nu· 
)' da.n birinde demişti ki: "Biz 
!•~ tüatenit bir siyaset bilmi-

'İ) hÖnü, ancak, biribirlerinin 

C. H. P. namzetleri 
müttefikan 

intihap ed!ldi 

Uzun müzakerelerden sonra harici
ye nazırının bu hususta 9 kişiden mü
rekkep bir komite teşkili hakkındaki 
teklifi ittifakla kabul edilmiştir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Panameriken koni er ansı 
cahşmalarına baıladı 

Havana, 21 a.a. - Amerika birleşik 
devletleri hariciye nazırı B. Hull, 
bugün açılacak olan Panameriken 
kongresine iştirak etmek üzere dün 
saat 10 da buraya gelmiş ve Küba hal
kı tarafından hararetle karşılanmıştır. 

Konferans dün aç~ldı 
Londra radyosunun sabaha kruııı bildir

diğine göre, 21 Amerika cUmhurlyeti de· 
legelerinfn iştlrlı.k etmekte olduğu pana • 
merikan konferansı dUn Havana'da Kilba 
cilmhurrelsinln riyaseti altında açılmıştır. 
Konferans reisi açış nutkunda, ihanete uğ • 
ramış olan medeniyetin muhafızı Amerika 
devletleri olduğunu, bUtUn milletlerin mü
dafii olabilmek Uzere Amerika'nın terak
kiperver olmıya devam etmesl icap ettiği
ni aöylemlııtir. "'1~;· feref ve kudretlerini tanı· 

· f etler arasında bir ~"nek bir-
a.1da.lı olabileceğini ilave et

\a~nra., türk milli siyasetinin 
~İitr~ Üstünde durmuıtu: "El

Münhal olan Ankara, Kırıehir, 
Seyhan ve Siirt Mebuslukları için 
dün yapılan intihapta Ankara Me
busluğuna Ankara belediye aza
smdan avukat Ekrem Ergun, Kır
ıehir Mebusluğu.na Ni.~de. Parti 
ve Belediye Reisı Dr. Huseyın Ül
kü, Seyhan Mebusluğuna !ı Ba~
kası Umum Müdürü Salahattın 
Çam ve Siirt Mebusluğuna da ea
ki Konya Mebusu ressam Şevket 
Dağ, Parti namzedi olarak mütte· 
fikan seçilmiılerdir. 

'f1 Macar ... Romen 
~11lıı:ı: neticeler, fU kadar se

~t~ 1flrla.mız, ve, eğer icabeder-
>, ~ Ya.rlığımızı memleket için 
. il·· 0Ya.c:ağımız zihniyetin ese· 
~ 11~iik neticeler, elde edildik
'lt;rı itibaren ilanihaye temi
~ h alınmıt değildirler. Bir 

"9ıq "Yatında ilanihaye temi
tı1 eden nokta, o milletin fa
İd·"Yatiyet gösterecek olan 

.. il ~'. Göçmüş olan imparator-
~ra. kurulan yeni türk dev· 

ji, l\~ıhniyetinde hayatiyet ve 

1 İngllterc'nin cenubu şnrklslnde birçok al· 
ınan ve inglllz tayyarelerinin iştırlı.klyle 
bUytik bir hava harbi olmuştur Resminıl:ıı 
ağlarla peçelenmiş ve nöbetçi ·tarafından 
m~hafaza edilen bir lngiliz tayyaresini 
gösterıyor. 1 Haberlerimiz 3 cU sayfadadır) 

~ oı!lefes alm:ık kadar her gün :O 
~ i, .rı bir unsurdur." i • 

't "e tıktalimizi sadece bu haya-
~ erıerjiye, ve münhasıran, 

"' ~ l'rıefhumunu haysiyet, ıe· 
lldret sahibi olmak mefhu

~lı~ 'Yrı tutmamak taassubuna 
't1to ~.Sizi 1918 mağlUbiyeti gi
lııı.,i:" llleşum bir darbenin hü
• 'bııe karşı dahi isyan ettiren 

~ttı.r )enilmc~ istiklalcilik ruhu 
~l-~ ta.kat Lu ruh, ilk devirde 
, lı tıın zannettiği gibi, müca· ı 

~i )llfttlnıaz ve anlaşılmaz bir 
l'aaet' d • · ı ·· "k e . ıne egı , gun geçtı . 

hl'dı~ıtı hayranlık ve itimat ile 
tı bir sulh ve işbirliği zih 

1 
r~OIJU 4. ÜnCÜ sayfada) 

Dün Ankara ve lstanbul ekiplerinin iştirakiyle Ankara atleti:z.m bayra· 
mı 19 Mayıs stadında kutlanmıştır. Resmimiz., atletleri istiklôl marfın• 

dinlerken gösteriyor. (Haberlerimi~ 2 inci •ayfadadır.) 

gerginliği 

hafifliyor 
İki ta rafta bir kısım 
efradı terhis ettiler 

Budapeşte, 21 a.a. - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Mahsulün kaldırılması için Maca
ristan ordu efradının bir kısmına me
zuniyet verdiği cihetle, Romanya da 
bir kısım efradı terhis etmiş ve bu su· 
retle askeri gerginlik hafif bir gev· 
şeme yolu tutmuştur. 
Diğer taraftan, şubattanberi devam 

etmekte olan matbuat mütarekesi ma· 
car matbuatı tarafından feshedilmiş
tir. Mezkur matbuat romen gazetele
rini münakaşalara başlamış olmakla 
itham etmektedir. 

Umumi intibaa göre, Transilvanya 
meselesinin Bükreş'le Budapeşte ara
ı:anda doğrudan doğruya ve muslihane 
bir surette halledilmeyip bilahare 
mihver devletlerinin hakemliğine ar
zedilecektir. 

. "' 
Büyük BritonY,o'doki hava 
•••• ., •• , ••••••• t t •• , t. t' 

sükun 
tam bir 

Tam bir 
zafere 

', 

ve nihai 
itimad ! 

00 

Londra, 21 a.a. - Reuter: lsviçrede çıkan Basler Nachrichtea 
gazetesinin Londra muhabiri. lngilterenini bir Alman taarruzuna 
karşı nasıl hazırlanmıt olduğuna dair bitaraf bir müıahidin inti -
hamı fU suretle hülisa etmektedir: 

"İngiltere'de bugUn de daim!'- olduğu ı= 
gibi tam bir stikftn ve nlhat zafere tam bir 
itimat hUkUm sürmektedir. İngilizler böyle Ha r"ıc"ıye Vekı' l 'ı m"ı• 
bir taarruzun lmklı.nı hakkında hayalAta A 
kapılmıyorlar. İnglllz halkının sinirleri • 
propagandaya karşı kayda değer bir suret- 1 ' I h ket ett•ı 
tc mukavemet etmekte ve radyo ile nE~şre- zm 1 r e a re 
dilen tcthiş edici tedbirleri dlnliycnler 
bunları bir hlkl!.ye dinler gibi karşılıyor ve 
gülüyorlar. DUşmıın hakikaten bu memle
keti istlllı.ya te§ebbils ettiği takdirde, nA· 

(Sonu 3. üncü ssyfada) 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü S.. 
raçoğlu İzmire gitmek üzere dün aJt. 
şam şehrimizden hareket etmiştir. 

• 
((alabalık bir ae
yirci kütlesi de 
fıcuır bulunduğu 
halde dün Kara -
deni% havuz.unda 
Ankara Spor ku
lübünün koyduğu 
kupa için yü:z.me 
müsabakaları ya
pılmıştır. Birinci
ye mecmuanın 

koyduğu kupa ve
rilmif, derec.e a
lan sporculara da 
verli yemiflerimiz 
den zarif paketle
re konulmuı muh
telif hediyeler ve
rilmiştir. Renni
miz kuleden yük
Jek atlamalar ya
pıldığı sırada alın 

nıştır. Müsabaka
!ar büyük bir ala
ka ile takip edil
mif ve intizamla 
cereyan etmiştir. 

• 

• . 
t 
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Sanat hareketleri: 

Kerem ile Asi ve 
muhasebeci Mut d·ı efendi 

Bir kaç zamandır Ankara'da bulu
nan ve halkevinin heveskar gençleriy
le son eesrlerini temsile hazırlanan 

kıymetli bestekarımız Muhlis Saba
hattin ilk temsilini cuu.artesi akşamı 
kı:-:ılay mf'nfaatiııe verr. iş ve aynı e
serlerini dün akşam aynı muvaffaki
yetle halkevinde tekrar:~mıştıt. 

, çeyrek asırdanberi kendine bir 
mektep yaparak Türk musikisine mil
liyetini bozmaksızın yepyeni bir cere
yan ve ifade vermiş olan Muhhs Sa
bahattin'in son eserlerinden (Kerem 
ile Aslı) bestekarın diğer eserleri gi
bi derhal popüler olmıya namzet me
lodilerle doludur. Öz rengimizi ve öz 
duygumuzu taşıyan bu melodiler, bü
yük btr dnlet musikisi mUessesemi .. 
.zin şeflerinden birinin dediği gibi, 
hakikaten Muhlis'in elinde bir bal 
mumuna menzemiş ve onu her saniye 
istediği şekle sokmasını bilmiştir. Na
.zarı dikkatimizi celp eden mühim bir 
cihet de eserin şiir tarafı olmugtur. 
Şimdiye kadar bestelediği eserlerin 
çoğunun da müellifi olan Muhlis Sa
bahattin ekseriya nesir halinde me
tinler vücude getirmişti. Bu defa bü
tün eserin musikili ve musikisiz kı -
sımlarının çok temiz ve pürüzsüz bir 
tilrkçe ile gilzcl koşmalardan vUcude 
getirilmiş olduğunu takdirle gördük 
ve zaman zaman nağmelerin arasında 
duyduğumuz hüznün, neşenin ifadesi
ni mısraların arasında da duyduk. 
Dün akşam bir avuç genç sanat he
veskarları tarafından temsil edilen 
(Kerem ile Aslı) edebiyatımıza milli 
bir efsane halinde girmiş bulunan bu 
halk masalını yalnız. lf olduğu gü
zel bir sanat çerçevesin~ kavuştur -
makla kalmamış, aynı • mda da bi
ze vakit vakit yeknasak.ıgından şika

yetler ettiğimiz milli musikimizle ne 
cazip ve ne zengin nağmeler yaratı
labileceğini de isbat etmiştir. Dün ak
şam temsilde bulunup da kendi malı
mız olmıyan hiç bir sanat malzemesi
ne iftikar edilmeksizin, kendi musi
kimizle, kendi dilimizle ve kendi ço
cuk1arımızla sahneye çıkarılan kendi 
masalımızı dinler ve seyrederken mü
tehassis olmamak kabil değildir. 

Perde arasında kendisiyle görüştü
ğüm Avrupa'da uzun müddet musiki 
tahsil etmiş ve çalışmış bir bestekarı
mızın şayanı dikkat sözlerini burada 
tekrar etmeden geçemiyeceğim. Garp 
tekniğini çok yakından tetkik etmiş 
ve bu yolda eserler yapmış olan bu ar
kadaş diyordu ki: 

- Muhlis Sabahattin'in eserleri 
hem kıymetli, hem lüzumludur. Kıy
metlidir: çünkü milli musikimizle 
garp usul ve tertibinde eserler vücu
de getirilebileceğini göstermekte ve 
aynı zamanda kendimize has motifler
le güzel melodileri ihtiva etmektedir; 
lüzumludur: çünkü halkımızın müte
kamil bir sanat olarak garp tekniğiy
le yapılmış eserlere çevrilmek istenen 
musiki tandans]arını ancak böyle e
serler bu gayeye götürebilecektir. 
Halkımızı hiç menus olmadığı ve ya
bancısı bulunduğu garp musikisine ve 
onun tekniğine ulaştırabilmek için bu 
eserler çok kıymetli bir köprü vazi
fesini görecektir. Onun için Muhlis 
Sabahattin'i himaye etmek, teşvik et
mek ve bu vadide halka daha çok, da
ha yeni eserler vermesini temin et -
mek Hizımdır. Bunun için de kanaa
timce ona ufak mikyasta daimi bir 
temsil heyeti ile bir orkestra temin et
mek kifayet edecektir. 

başka örneğini vermek istemiştir. Bu
radaki (Daktilolar) şarkısı ile final
deki m.ırşı zevkle dinledik. 

Temsil cihetine gelince, ekserisi ilk 
defa olarak sahneye çıkan bu genç 
çocukları burada heveslerini kırabile
cek, ciddi bir tenkide tabi tutmıyaca
ğız. Heyeti umumiyesi itibariyle ça
lışmış oldukları görlüyordu. Sahne i
caplarına, mizansen kaidelerine ria
yet ettikleri takdirde yakın bir atide 
tamamiyle muvaffak olmamaları için 
bir sebep yoktur. Koristler azlıklarına 
rağmen vazifelerini iyi ifa ettiler. As
lı'yı oynıyan (Türkan)ın daha hassas 
bir kulağa malik olmıya çalışması te
menni edilir. Bu arada (Kerem)i oy
nıyan gençle (Muhasebeci Mutedil e
fendi) rolünü oynıyan genci kusur -
suz denecek kadar mütekamil oyun -
lariyle tebrik etmek mevkiindeyiz. 
Bilhassa (Muhasebeci Mutedil efen
di) rolünde mühim bir kompozisyon 
vücude getiren gençten istikbalde da• 
ha büyük şeyler Ümit ettiğimizi açık
ça söyliyebiliriz. 

Lutli AY 

Ankara radyosunda 
-1ı Montreux saati ,, 
Montreux anlaşmasının imzasının 

be§inci yıldönümü dolayısiyle dün 
Anraka radyosunda Montreux saati 
tertip edilmiştir. Önce söz alan Fuat 
Münir Bener, ;ğazların müdafaası

nın tekrar türk askerinin şanlı süngü
süyle temin edilmesini mümkün kılan 
b~ anlaşmanın büyük ehemiyetni teba 
bcrüz ettirmiş, bundan 'tonra İbrahim 
Delideniz heyecanlı bir ı:esle Dr. Rid
van Unar'ın yazdığı güzel bir şiiri o
kumuştur. 

Malatya Halkevinde 
biçki - dikiş sergisi 

l\lalAtya, 21 a.a. - Halkevlmlzin evelce 
açmış olduğu biçki - dikiş, nakış, ı:ıapkacı
lık ve çiçekçilik kursunun diploma tevzi 
töreni bugUn yapılmış ve bayanların eser
lerinden mürekkep zengin ve pek cazip hir 
sergi açılmıştır. Törcııi açan Hnlkcvt baş
kanı Şevki c:uılı bir hitabe lltı cUmhurlyct 
rejimlerini izah ederek :Milli Şctin emrin
de bUtUn mal~tyahlnrın tek bir vücut ha
linde yurt bekçileri olduklarını tebarüz et
tirml§tir. 

İzmir Fuar bileti 
Üçüncü teşvik atış 

müsabakası başladı 
Atıcılık ajanlığının tertip ettiği ve 

mükafattan İzmir fuarına gidip gel
me biletleri olan 3 üncü teşvik müsa
bakaları dün Ankaranın meraklı ve 
güzide atıcılarının iştirakiyle başla
mıştır. 

Günden güne inkişaf etmekte olan 
bu en eski sporumuza gösterilen bü
yük rağbet ve alakayı Ankara poligo
nunun bilhassa böyle müsabaka gün
leri müsabıkları aJamıyacak kadar kü
çük kalması isbat etmektedir. Te
mennimiz yakın zamanda Ankararnız
da iki üç poligon daha görmektir. 
·Müsabakaya iştirak edenler arasın

da şimdilik 44 puanla Mustafa Ural 
başta gelmektedir. 

Müsabakalar 25 ağustos 940 pazar 
gününe kadar her cuma, cumartesi ve 
pazar günleri devam edilecektir. Her
k~s iştirak edebilir. 

ULUS 
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İstanbul - Ankara ekiplerinin 
İş İrak · yle dün kutlandı 

Dün Ankara'da 19 mayıs &tadyomunda 
Ankara ve İstanbul atletlerinin iştirakiy
le atletizm bayramı kutlandı. Saat 17,15 de 
atletler tribünlerin önünden bir geçit res
mi yaptılar ve çalınan İ&tiklil marşından 
sonra müsabakalara aaat 17,30 da başlandı. 

Müsabakalara, filistinli atlet Atterman da 
iştirak etmilitir. Dünkü müsabakaları takip 
eden Beden 'Terbiyesi Genel Direktörü Ge
neral Cemil Taner, müsabakalar bittikten 
sonra birinci, ikinci ve üçüncü gelen atlet
lere mükafatlarını bizzat verdi . 

Şeref tribününde Hariciye Vekilimiz B. 
Şükrü Saraçoğlu ile Meclis müstakil grup 

x:,,,-; .. ,.e,.·,,;,I'~ reisi İstanbul mebur.u B. Rana Tarhan da 

bulunmakta idiler. 
Teknik neticeler tunlardır: 

KOŞULAR 
400 Engelli : 

l - Melih 59. 7/10,2 - Raşit 1.2/10. 
3 - Kamil. ı.6/10 

400 Metre : 

İstanbul'da yapılan husus" 

Fener Demirspor - Ankaragüc·· iti 
muhtelitini 3 - 1 mağlup et i 

İstanbul, 21 a.a. - Milli küme şam
piyonu Fenerbahçe takımı bugün Ka
dıköy sahasında Ankaranın Demir -
spor Ankaragücü muhtelitiyle hususi 
bir maç yaptı. Milli küme müsabaka
larının sonu alındıktan sonra mevsim 
kapandığı için iki tarafın da oyuncu
ları idmansız bulunuyordu. 
Sahanın etrafında iki bini ancak bu

labilen bir seyirci kalabalığı vardı. 
Ankaralılar sahaya şu kadro ile çıktı
lar: 

Mehn:ıet - Salih, Şevket - İsmail, 
Nusret, İsmail - Abdili, Arif, Yusuf, 
Hasan, Zeki. 

Fener takımı da şu şekilde idi : 
Nuri - Muzaffer, Lebib - Ömer, E

sat, Fikret - Kadri, Niyazi, Yaşar, Na
ci, Basri. 

Hakem Samih. 
Oyuna rüzgara karşı oynamak mec

buriyetinde kalan Fenerliler başladı
lar. Rüzgar oldukça şiddetli estiği 
için Ankaralılar hesabına büyük bir 
avantaj teşkil ediyordu . 

İlk dakikalar mütevazin geçti. Oyu
nun umumi akışında bariz bir hareket
sizlik göze çarpıyor. İki tarafın o
yuncuları da, esasen kafi olmıyan ne
feslerini tasarruf için enerjik davra
nıyorlar. 

Fener hakim oynuyor 

Fenerlilerin temposuna girdi. F 
liler, rüzgara karşı oynamalarına 
men, iki cenahlarını da kullanarı 
kı hücumlar yapıyorlar. 14 ncü C: 
da Basrinin çok güzel sürükledi 
pu Yaşar, adeta kalenin içinde 
dı. 25 nci dakikadan sonra oyJ 
niden muvazeneli bir şekil aldı. 
cumlar sıra ile ve çok cansız o 
31 nci dakikada Fenerliler ale 
verilen firikik vuruşunu Şevket ra 
se bir şiltle ağlara taktı. &eçj 

Devre sonlarına doğru Fener tın 
canlandılarsa da vaziyeti değişti lııtfe 
bir muvaffakiyet elde edemedilC iy0r r:ı 
sahadan 1 - O mağlfıp çıktılar. lkun 

ikinci devre ~ki e 
İkinci devre Fenerlilerin va de o' 

teliifi etmesi ihtimali kuvetli idi hl§k 
nerliler devre başlar başlamaz Jı k d 
Ankara yarı sahasına yerleştiler· ları ~ 
kara kalesinin tehlikeli vaziyetlf. kii 
çirdiği görülüyor. 11 inci dakika 
ri, soldan attığı sıkı bir şiltle be 
lik golünü çıkardı. Üç dakika soııı 
Ömer, 25 metreden attığı bir şiit 
kımını galip vaziyete çıkardı. 

l - Gören 50. 8/10, 2 - Zara !)3. 3/ 10, 
3 - Nuri 54. 1/10. Bu şerait altında bir müddet devam 

eden oyun onuncu dakikadan sonra 
2 - Nazmi 11. 

100 Metre: 
1 - Muzaffer 11. 3/10, 

20 inci dakikadan sonra Ankarı; 
canlandılar. Fakat Fener müdaf İ 
nın enerjik müdahaleleri gol ya ~İd~~ 
larına mani oluyordu. Nihayet 41 d 1 

dakikada Yaşar sıkı bir şiltle gJ lr 

yeti garanti eden üçüncü golü / ıi 
ve maç 3 - 1 Fenerlilerin lehine ~ e:-ı 

e ılh 

• ı 

Artan ( lstanbul) 

Attermann (Filistin) 

4/ 10, 3 Vahit 11. 6/10. 

800 Metre : 
1 - Rıza M . l. 58. 9/ 10, 2 - Ahmet 

2. 07. 6/ 10, 3 - Kenan 2. 14. 2110 

50()0 Metre : 
1 - Mustafa 16. 26. 6/10, 2 - Hüseyin 

16. 45. 5/ 10, 3 - Ali. 

110 Metre : 
ı - Faik ıs, 2 - Suha. 17. 3/10, 

200 Metre: 
1 - Muzaffer 23. 2110, 2 - Nazmi 23. 

7/ 10, 3 - Nuri 24. Z/10. 

1500 Metre : 
1 - Riza 4. 23. 4/10, 2 - Kenan 4. 34 

5/ 10, 3 - Osman 4. 42. 5/10. 

4 X400 Bayrak : 
l - htanbul: 3. 36. 2/10, 2 - Ankara 

3. 40. 1/10. 

4 X 100 Bayrak : 
l - İstanbul: 45. 6/10, 2 - Ankara: 

45. 9/10. 

ATMALAR 
Gülle atma: 

1 - Arat 13.75, 2 - Ateş 13.23, 3 - Şe

rif 11.60. 

Disk atma: 
1 - Arat 40. 95, 2 - Ate~ 36.13, 3 - At

termann 36.10. 

Çekiç atma: 
1 - Balcı 37.10, 2 - İzzet 26.40, 3 -

Ateş 26. 32. 

Cirit atma : 
ı - Melih 55.10, 2 - Kemal 49.90, 3 -

Attermann 49.12, 4 - Şerif 48.85. 

ATLAMALAR 
Uzun atlama : 

1 - Uçtek 6. 43. 5, 2 - Muzaffer 6.43. 
3 - Salabattin 6.30. 

Yüksek atlama: 
1 - Jerfi 1.80, 2 - Faik 1.70, 3 - Vas

fi 1.65. 

Sırık ile atlama : 
1 - Muhittin 3.80, 2 - Şerif 3.10, 3 -

Naci. 

Oç adım atlama: 
1 - Uçtek 14.24, 2 - Yavru 13.64, 3 -

Salilıattin. 

1 Bu; da evlenenler ~oğalıyor 
Bursa, (Hususi) - Haziran ayı 

zarfında şehrimiz nikah memurluğun
da 76 çiftin nikah muamelesi yapıl-

ı m·~tır. Bu miktar, ciğer aylardan 
fazladır. 

İstanbul' da 
kürek teşvik 
m ·· abakaları 
İstanbul. 21 a.a. - İstanbul su spor

ları ajanlığı tarafından tertip edilen 
ilk kürek teşvik müsabakaları bugün 
y; enimahalle ile Büyükdere arasında 
yapılmıştır. Denizin çok sert olması
na rağmen müsabakalar intizamla ya
pılmış ve müsabıklar bütün yarış1arı 
muvaffakiyetle bitirmişlerdir. Yarış
lara Güneş, Galatasaray, Beykoz, A
nadolu, Demirspor ve Fenerbahçe ta
kımları iştirak etmişlerdir. 

Alınan neticeler şunlardır: 

Tek çifte müptediler: birinci Gü -
neş, ikinci Beykoz, üçüncü Galatasa
ray. 

İki çifte müptediler: birinci Galata-· 
saray, ikinci Güneş, üçüncü Beykoz. 

Dört tek müptediler: birinci Güneş, 
ikinci Beykoz, üçüncü Anadolu. 

Bir çifte kıdemliler: birinci Güneş, 
ikinci Galatasaray, üçüncü Beykoz. 

İki çifte kıdemliler: birinci Gala
tasaray, ikinci Güneş, üçüncü Beykoz. 

Dört tek kıdemliJer: birinci Güneş, 
ikinci Galatasaray, üçüncü Beykoz. 

Bayanlar : 
Tek çifte: Fener bahçe birinci. 

İki çifte: Galatasaray birinci, Fe
nerbahçe ikinci. 

Dört tek: Fenerbahçe birinci, Gala
tasaray ikinci. 

Müsabakaları müteakip ajanlık ta
rafından erkeklerde Güneş'e, Bayan
larda Fenerbahçe'ye birer kupa veril
miştir. 

Peşte elçimiz lstanbu1'a geldi 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Peşte 
elçimiz B. Ruşen Eşref bu sabah İs
tanbula geldi. 

İstanbul' da 

At yarışların 
ikincisi 

"rıi 
iıq-1· 
lafılaı 
ıta~i 
ıı· 
il "e 
iller 
il :n 

) Iİg 
,daf e 

t I' İstanbul, 21 (Telefonla) - A lıtı d 
rışlarına bugün burada güzel b1 lı, 
va ile ve binlerce kişilik bir se ~"du. 
kütlesi önünde devam edildi. A..ı bü 
Birinci koşu : ?'a 

Dört ve daha yukarı yaştaki ldlııha 
kan arap at ve kısraklara mab e et 
İkramiyesi 255 lira, mesafesi tııilı 
metre idi. Bu kosuda Evrensel illa 
ci, Karakuş ikin~i. Ural üçüncll ta:y 
mişler, müşterek bahiste ganyıı!I ~tırtay 
kuruş vermiştir. f;'İih 
l kinci koşu : ı._rı"o 

Üç yaşındaki yerli ve yarırnt<Jt ~~rııa. 
giliz erkek ve dişi taylara matı a Uk 
İkramiyesi 345 lira, mesafesi )'lll 

metre idi. Bu koşuda 63 kilo il' ,ı. 1114 
şan Mehlika birinci, 57 kilo ile 1" i'll~n 
Neriman ikinci ve 58 kilo ile dtrıtı 
Tasvir üçüncü geldi. Müşterek ~ ~ 'llıo 
te ganyan 120, pliise 120 - 140 ll'aa 
vermiştir. ~ dü 

Ü .. .. k ı'•ka çuncu oşu : tıv 

2000 liralık bir mükafat kat• ~ lk 
mış olan üç yaşındaki yerli hB l'ı l'll 
ingiliz erkek ve dişi taylara ıt1• ~i \oe 

tu. İkramiyesi 355 lira, mesafeS~ ti."i il 
metre idi. Bu koşuda Mis bl ile 
Gürayak ikinci ve Thais üçurı' d· .•• -4-~ 
muştur. Müşterek bahiste gan~~ ~htı " 
pliise 125 - 140 kuruş vermiştır ~'~k 
Dördüncü ko§u : ~ bıl'J 

Yalova koşusu idi ve iki }'' · trj 
koşu kazanmamış yerli haliska~ >,rı~" 
!iz erkek ve dişi taylara ın~ııst 't-ı ltra 
İkramiyesi 500 lira, mesafesı 'ti lla 
metre idi. Bu koşuda Subuta}" 'ı~re 
ci, Umacı ikinci, Yetiş üçüncil ı~ lak 
mişlet, mlişterek bahiste ganyaıı ~,11et 
plase 100 - 240 kuruş vermiştir. ı.r' .k 
Betinci ko§u : . Jı' ~~i'.~a 

Dört ve daha yukarı yaştaki 5 ~·u a 
kan arap at ve kısraklara mahS11 

'V •lle 
Ayrı bir musiki aleminin mensubu 

oldugu halde Muhlis Sabahattin"in e
serleri hakkında bu kadar hakşinas 
bir lisan kullanan bu arkadaş şüphe 
yok ki bir hakikati ifade etmiştir. 30 
senedenberi musikimizi meyhaneden 
tiyatroya yükseltmiş. saz alemine in
hisar eden nağmelerimizi bir vaka ve 
bir dekorla süsüliyerek sahneye çı
kartmış olan (Çaresa=), (Ayşe), (Aşk 
ölmez), (Aşk mektebi), (Gül Fatma), 
(Efenin aşkı) gibi bir çok eserlerin 
veHid bestekarı ya1nız bu vasıflariyle 
bile musiki inkişafımızda tarihi bir 
şahsiyet olarak yer tutacaktır. 
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tış koşusu idi. İkramiyesi ısS i4 e fr 
mesafesi 2000 metre idi. Bu ~ 

11 
ı, ttl'll. 

Yüksel birinci, Can ikinci, 'OnlU lil~ h 
cü geldi. Müşterek bahiste ~ li)' a 
180, plase 100 - 370 kuruş verırıı le e " 

30 sene evel koyu alaturkanın bir 
taassup halinde muhafaza edildiği bir 
zamanda musikimizde inkılfip yapa -
rak, ona yeni bir şekil; yeni bir kisve 
vermiş olan Muhlis bir çbk tenkitle
re, tarizlere maruz kalmış ve uzun 
müddet mücadeleye mecbur olmuştur. 
Bu mücadeleyi yenilere saha açmak, 
onlara kendi musikilerinden yani ala
frangadan, anhyacak bir halk hazırla
mak için yapmış ve başarmış olan 
(Kerem ile Aslı) bestekarını bu saha
yı }\endilerine ve eserlerine hazır bu
lanların inkar değil takdir etmeleri 
tabiidir. 

(Kerem ile Ash)yı Uıkibcn gördü
ğ'ümüz (Muhasebeci Mutedil efendi) 
skeçi de bizi neşeyle güldüren muvaf
fak bir eser olmuştur Evelkisinden 
bam jaska bir musikiyi ihtiva eden bu 
ıkrçde bestekar bize istidadının bir 

Dinamit, tayyare 

ve sulh ! 
Ht1rbın en amansızını, en merha

metsizir.i yapanlar bile merhamet -
ten ve irısanlıkta11 bahsedebiliyor
lar. Şair Tevfik Fikret'in bir man
zumesinde söylediği gibi hakka kar
şı sıyrılan kılıcın üzerinde de gene 
"hak" yazılıdır. 

Dinamiti icat etmiş olan meşhur 
Alfred Nobel de sulhun yer yüzün
de yayılması için uğraşan bir Ba
ronesle dertle§irken aynı fikirde 
bulunmuştu. Meşhur mucit, sevdi
ği bu kadına bir gün demişti ki: 

- Benim icat ettiğim bu infilak 
maddesi, sulh için yapılan ıoplantı
lardan daha ziyade dünya su/huna 
yardım edecektir. Çünkü bu suret
le askeri silahlar, daha öldürücü bir 
mahiyet alacak, bu da miJletlerin 
gözünü yıldırarak onlara harp et -
mek için topladıkları askerleri da
ğıttıracaktır 1 

Fakat Nobcl bu kanaatini ölü
müne kadar muhafaza edemedi. On
dan sonra sulhu koruyabilmek için 
~imdiki milletfor cemiyetine benzer 
bır tC'şekkiilün kurulmasını lüzum
lu görmeğe başlamı~tı. 

Nobel'in bir sulh mükafatı koy
muş olduğunu da bilirsiniz. Fakat 
o, bunu ilk vasiyet ettiği zaman, sü
rekli ve devamlı olmasını düşünme
mişti. Hatta: 

- Otuz sene sonra bu mükafatı 
k31dmnız, demişti, çünkü şayet o 
zamana kadar esaslı ve devamlı bir 
sulh kurulamıyacak olursa o zaman 
beşeriyet, yeni baştan barbarlığa 

dönecektir. 

Bu sözler 1893 senesinde söylen
mişti. Ondan otuz sene sonra ? bir 
amerikalı muharririn hesabına göre, 
ondan otuz sene sonra Münih dar
besi olmuştur. 

§ 1914 senesi 2 temmuzunda - ki 
Avusturya ile Sırbistan arasında 

harp çıkmak üzere idi - Amerika'
da Glcnn Curtis, saatte altmış mil 
yol yapan ve 2000 kilo yük taşıyan 
bir tayyare ile uçuşlar yapmıştı. 

Bu tayyare Atlantik üzerinde uç
mak ve silahsızlarıma davasının pro
pagandasıııı yapmak ü:.:ere yaptırıl
mıştı. Bu u~U.§tarı kısa bir müddet 

önce Orville Wright de şu sözleri 
söylemişti: 

- Tayyare harbe nihayet vere -
cektir. Çünkü harbı çıkaranlar ken
di hayatlarının da tehlikede oldu
ğunu hissedince harp ilanına kıyı
şamıyacaklardır. 

Bu sözün, bu keşif ve tahminin 
üzerinden de 26 sene geçmiştir. 26 
sene sonra tayyare, harbın büsbütün 
~iddetlenmesine sebep oluyor. Ga
zete sütunlarında, yangın, infilak 
bombalarından, kara torpillerinden 
zava//ı sulha yer bile bulamıyoruz! 

••• 
Asri karga - asri bostan korku

luğu! 

Geçen sene ufak bir seyahat esna
sında bir takım tarlal:ırda kargala -
ı ın bostan korkuluklarının üzerine 
konduklarını görmüş ve yol arkada
şıma : 

- Onlar da asrileşti; onları da ko
lay kolay kandırmak mümkün ola -
mıy_acak ! demiştim. 

Geçenlerde bir amcıikan mecmua
sında aşağıda anlatacağım haberi o
J.·uyunca hükmettim kı insan oğul -
farı, asri kargaya karşı bostan kor
kuluğunu da asrileştirmek lüzumu
nu duymuş ve bunu yapmışlardır. 

Mişigan'da Lansing'de bir ziraat 
istasyonunda kullanıl3n bostan kor
kulukları üzerinde karpit gazı ile 
otomatik olarak sık sık patlayan bir 
silah bulunmaktadır. Bu silahın pat
laması, tarlaya üşüşmek ıstiyen za
rarlı kuşları ürkütüp kaçırıyormuş! 

*** 
Erkekler - kadınlar ! 

Kadınlarla erkeklerin hayatta be
raber gezip tozmaları, her türlü mes
leklerde birlikte çalışmaları yalnız 
şarkta değil, garpta da pek eski bir
şey değildir. 1870 de, yanı bundan 
70 sene önce tekhaşına seyahat et -
meğe mecbur kalan amerikan kadın
ları kucaklarında salladıkça ses çı
karan, ağlıyan yapma bebekler taşır 
/ardı. Bunu gören erkek/ez kendi/e
z ini sahihci anne sanıp nakil vasıta
larında yer versinler ve onlara sar
kıntılık etmesinler diye .•. 

T.1. 

İkili bahis beşinci koşuda ~: ~ d{ d 
ra, üçlü bahis üçüncü dördüncil Jıl '~~li, 
şinci koşuda 7.35 lira, çifte b~6 ~i \i • 

çüncü ve dördüncü koşuda 4. ~l'lt .\\> 
vermiştir. ~ bb~~y 

Satış koşusunda birinci geterı . ''ıı, lıa 
sel B. Asım Çırpan tarafındafl Jıti~ a· 
alınmıştır. ~~- Ilı 

Menemen'de 
bir yangın 

Menemen (Hususi) - Meı1~ 
Aliağa nahiyesinin şimal l<•~, 
Bayramlı kuyu mevki inde Beltl ı 
say karısı Bn. Sıddika ekmek ~1 
ği sırada çardak önünde yaktı 
etrafa sirayet ederek yangı11 \ 
bu çardakla bazı yerler yanrııışt 

2600 kilo buğdayla birçok ev. 
lan, 400 lira para, 1 beşibirye' 
tın, bir yüzük ve 2 elmas kiıl'e 

• 0CV 
mıştır. Yangın tahkıkatına 

dilmektedir. 

Çağr1 
Arzuhal encümeni 23.7;_1 9;9 

1 
ve 24.7.1940 çarşamba gün il 
l . toplanacaktır. 
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ULUS 

.t iŞ POLITi·~~"') 

İtler anlatıyor 
D 0 N YA H A B E ~ R L E R İ 

deyJet reisi Hitler, Avru
•Ürükliyen hadiselerin 
Zaviyesinden manzara-

• daha çizmittir. Hitlerin 
lo gözlere yabancı gelmi
t'da haksız muameleye 
~ bir Almanya, sulh ve 
Yoliyle bu haksızlığı ta
en, suykaste uğramıf, 

• Çekoslovakya, Polonya, 
~arka, Hollanda, Bel

)'et Fransa'yı yere ser
a tiaıdi galiba kolay ko-. 

ttçirenıiyeceğini anladığı 
lll en müthitine, lngil

feıı eljni uzatmaktadır. 
0 rdu ki, her ıeyden önce, 
ııda da en büyük düt

bir sükun 
tam bir 

Tam 
zafere 

~' ettiii lngiltereyi de ye
t oııun telkinatına uy
lca kabahati olmıyan di
devletler bugün içinde 

felaketten kurtulmuş 
ii Hitler de bu devletler 
•'ye uymaktan baıka bir 

ıeı"-·-1rt'edir. 

. cereyanı, Hitler'in 
"'-ııdırmak istediği vazi • 

tiirlü olduğu izaha Jü
'1ecek derecede mey· 

~Ç~ııkii Hitler bütün Av-
~· endişe uyandıran Çe

besini indirmezden e· 
.' •istemi yıkılmıştı. Müs
~let olan Çekoslovakya-
• •~hak teşebbüsünün Ver-

1 Yıkmak ile ne münase-
11 liitler'i dinledikten son

.__ 1'.•rnamaktadır. Hakikat 
~. Almanvasının Avru· 
•e tehakki;- politikası, 

'berhaleler t tmiştir: 
)' ."•zi harel hakika-

•••ternini yıkmak maksa
f ediyordu. Ve bunun İ· 

dünyada derin sempati 
Almanya silah müsa-

11.. 

41_büyijk devlet 11fatiyle 
• ;"aııya 'dan eıirgensin? 
"'ihaYet bu müsa·:atı sulh 

~ti. Fakat durup din -
'-•ili hudutlan dıtındaki 
t arı bu hudutlarm içi-
.;:esini istihdaf eden bir 
~ .. Ya attı. "Bir vatan, bir 
~hrer" vecizesiyle ifade 

t.;:"tram da Münib anlaı
~~lanmıt oldu. Ancak 
) eder etmez, Almanya 
't '-haamdan bahaetme

.... ~e o zamandır ki nazi 
• ""'lll hını bütün Avrupa 
...._:..de endişe uyandırdı. 
~lcrasileri, icabında Sİ· 

d" set çekmeğe hazır 
~L'bıyaya anlattılar. Al

q Avrupa milletlerini 
•lclarnı vaziyetine dü
.._kaadına matuf olan 

' •e Projeleri, kendisini 
ı_ •bııak gibi bir maksa
.,te harbi doğuran vazi
'f •.\IQıanya çemberleme 

1 
•e hakikatte alman ia

~ iıı. politikasına kartı 
'lerden ibaret olan bu 

s.._:ııe, harici politika11nı 
.""?)etler Birliği ile an
~ Avrupa'yı niifuz 
ayırdı. Bundan sonra 

~ •e İtalyanlara kendi 
lcaıı olarak tanıttığı 

. ,;~e!e hazırlandı. Hit
!'tiıı . ~uk Avrupa memle

.. ıçırı mazeret olarak 
Iİitı le~pler hiç de mukni 
t, ~r'uı anlattığına göre, 

......_ •rıaızlar bunlan birer 
-·~eğe teıebbüs etmit -
l.a llllzırlamışlar. Hatta 

, reketine batlamak ü
d ~•Purlarına askerler 

91.e bir "kurtarıcı el", 
~ IOn dakikada ,elit-
.\ ınilletleri kurtar-

......_Pa'nın küçük mil -
a.'a'ya kartı vaziyet al

' .. e~tikleri için değil, 
t.,' • lö:tune inanarak bita
~~ 1 adını verdikleri bir 
~ ~llikleri ve hazırlıksız 

;ÇİJı bugünkü akıbete 
~dır. Onlan Alman· 
ıa.. .!>loya itlirakle İl· 
d~nkü feci halleriyle 
"İ1ı k olur. 
· d'~atılan eli sıkmıya
d ll'. Esasen alman zi
'. b11nu pek iyi bilirler. 
t ale •ulh aktetmek ih
' :• .. 1dı, yürünecek o

~I •Yttag meclisi önün-
,~-ek değildi. Eıasen 
• ~" de anlatıyor ki in • 
~ !.·Yapması için bugün 
'>i ~ lebep yoktur. Hit

t lltlıca ve hatta ye
oı91i.kki ediyor. Geçen 

'rt• \ip bitenlere baktık
S,~ llzun nutkunu din
l.~ taı·ı a garbi Avrupa'nm 
'9~ ~-·•_tleri yere aerilmit 

~la Yegane "suçlu" 
dlQıd"L d' • • ıa ve ıptırı a· 

(Başı ı. inci say/ada) 

hoş sUrprizlerle karşılanacağı muhakkak 
surette söylenebilir. Londra bir "sözde İ.!1· 
giltere harbi" nln arifesinde bitaraf mu -
şahide dayanmak azminin her zamandan 
ıruvetli olduğu intibamı vermektedir.,. 

rin rahatları ve zengin köşklerde oturan -
!arın konforları için muharebe ettikleri 
manasına değil, Grimsby balıkçılarının, 

Birmingham fabrikaları işçilerinin, Clydc 
deniz tezgahları amelesinin, büro memur -
larının ve Londra otobüs kondoktorlcrinin 
müşterek hayat tarzını müdafaa için dö -
ğiiştükleri manasınadır. H itlcr'in Rayştag. 
daki son nutkunda yaptığı gibi İngiliz ve 
fransız işçisinin hükümct başındaki küçük 
bir zümre için ölmiyc mecbur tutuldukla
rını tekrar edip durmak almanların hoşuna 
giden bir desisedir. İngiliz kütleleri daha 
bidayetten beri bu harbe mü7.aharct etmiş
lerdir ve işçi hareketinin şefleri bugün İn
giliz harp gayretinin idaresinde esaslı mev
kiler işgal etmektedirler. İngiliz işçileri bu 
harpteki rollerinin aristokrat ailelcrinki 
kadar mühim olduğuna kuvctle inanıyorlar 
ve biliyorlar ki Hitler muzaffer olduğu 

takdirde İngiliz işçilerinin nesillerin mü -
cadelesinden sonra yaptığı şey yıkılacak • 
tır." 

Hitler'in nutkunun aki•leri 
ı.ondra, 21 a.a. - Royter: İngiliz mat

buatı Hitlerin barııı taarruzuna mühimce 
bir yer ayırmaktadır. 

Tinıes gazetesi, Hlllerln ilk defa olarak 
uzun bir harp lnıkı\nını kabul vetesllm et
tiğini yazmakta ve ~ans~.liyenln benzinden 
bahsetmeksizin bUtlın muhlm ham ınaclde
ler stokunun kdfl olduğu hakkında verdi
ği teminata nH\ka gtlstennektedlr. Lon
drada Hltlerin Amcrlkndan bahsetmemiş 
olduğu ayrıca kaydediliyor. 

Dally Telegraph diyor ki: 
"Şansöllye kendisine galip unvanını ver

mekte ve mantıkJ bir hal tarzı bulmak ar
zusunu söylemekte çok istical göstermek
tedir. Zira zafer te!111nat altına alınmış de
ğildir ve Hillere göre mantıki bir hal tarzı 
da ancak Gestapo'nun bin sene için saltana 
tı demektir. ı-rn.ıen isvlçrede bulunan ve 
avrupalı olmıyan bir dlplomatm şu sözleri 
ıondralıların çok hoşuna gitmiştir: Hltle
rln çörçlle karşı hissettiği ılostluğa bakıp 
da hlikUm vermek icnp ederse, lngillzler 
çörçllin şahsında en iyi ııe!lerlnl bulmuş -
Jardır ... 

Lizbon'daki akisler 
Lizbon, 21 a.a. - Royter ajansı bildiri-

yor: 
Buradaki kanaate göre, Bitlerin nutku 

harbin mesuliyetini İnglltereye ylikletmek 
için yapılmış bir teııebbüstür. 

Diarlo Lisboa gazetesi merak ediyor: 
çörçil bu barış tckliClne nasıl cevap vere
cek? B. Çörçil'in nutuklarını dinliyenler 
bu suale cevap vermekte hiç bir zorluk 
çckmiyeceklerdlr. Hitıerln nutku hedefine 
varamamış ve pek az tesir bırakmıııtır. 

/ngiltere niçin harbediyor ? 
Nevyork, 21 a.a. - Ncvyork Timcs ga

zetesi dört sütunu kaplıyan bir başlık al -
tında İngiltcrc'nin ne için harbcttigini an
latan bir makale neşretmiştir. Makaleyi 
imza eden maruf İngiliz muharrir ve kon
f eransçılarından Pr. Tavney'dir. 

Nevyork Timcs, baımakalcsinde ayrıca 
bu makaleden bahsederek B. Tavney'in İn
giliz politikasının bir sözcüsü ve vatandaş
larmı tanıyan bir tarihşinas ve ekonomist 
olduğunu bildirdikten sonra &öyle diyor: 

"B. Tavncy'in, İngiltere'nin hayattan da 
aziz aarmettiiimiz bir bqat tarzmı koru
mak için döitiıtlliiinü bildirmesi, lncilizl• 

Japon kabinesi 
Tokyo, 21 a.a. - Bu akşam Kono

ye kabinesinin aşağıdalti listesi neıre
dilmiştir: 

Harbiye: General Tojo, 
Bahriye: Amiral Yotida, 
Hariciye: Ulatauska, 
Maliye: Kavata, 
Münakalat: M uraka, 

Maarif: Haşida, 
Dahiliye ve İçtimai yardım: Yaaui, 
Adliye: Kazami, 
Ticaret: Kobayaşi, (tayini henüz 

kati deyildir.) 
Planlar idaresi nazırı: Hotino, 
Terbiye: Kunutiki. 

Nazi partisi Hollanda 
sosyalistlerinin 

emlakine el koydu 
Londra, 21 a.a. - H?.landa ajansı 

Anep'in bildirdiğine gore, ~olanda 
. . . .. de 25 ini temsıl eden 

mılletının yuz 
sosyalist partisi işgal altında buklu -

· l"" memur o -nan arazinin kontro une . . . 
misyon tarafından feshedılm.~ştır. :~n 
intihabatta reylerin ancak yuzde . -
nü alabilmiş olan nasyonal sosyalıs! 
partisi sosyalistlerin 30 ~eneden~er~ 
biriktirdikleri emlake vazıyet etmış 
tir. Bu partinin naşirief.karı ?lan ga
zete de nasyonal sosyalıstlerın kont· 
rolü altına girmiştir. 

yakta durduğu ve muzaffer Alma!'
ya'nın silahlarına meydan okudugu 
görülmektedir. 

Hitler, Avrupa sulhu ~e. 0 A'?'°pa 
. ı" hakkındaki fıkırlennden 

nızam . 
1 h . bahsetmemektedır. Anlatı ıyor 

ıç 'd ki bu ld'esele ile Almanya . an ~e 
hatta kendisinden baıka k~s~nı~ 
1-k dar olmıyacağı ve selahıyetı 

a a a · 8 ··k-tt olmadığma kaniğdır. u su u ~n 
öyle bir mana çık~rılmak gere~tır. 
Bakalım galip gelırse, Avrupa ya, 
bu derece ağır tenkitlerine hede! ~
lan Versay nizamın~a~ daha ~~ıl 
b. . verecek mıdır? Verebılır-ır nızam . 
ae, ancak o zaman, bu ağır tenkıtle-
ri yapmakta haklı çıkacaktır. Fakat 
.... d .. ~ •. la bakılacak olursa, da-yuru ugu yo • 

ha iyi bir nizamı temin edebılece . 
ğinden fÜphe edilse caizdir. 

A. Ş. ESMER 

Avusturalya bCıJvekilinin likri 
Melbourne, 21 a.a. - Royter bildiri 

yor: Bugün 10 bin Avustralyalı önün
de söz alan Avustralya başvekili B. 
Menzies şöyle demiştir: 

"-Bütün dünyadaki İngilizler Hit
lerin nutkuna cevap olarak alaylı bir 
gülüşle gülmüşlerdir. İngiltere insan
lık, hüriyet ve emniyet davasını bı

rakmıyacaktır. Avustralya ve İngilte
re dünyaya barışı temine azmetmiş
lerdir. Fakat Bitlerin ıartlarına iti
matları yoktur.,. 

Bir Japon gazetesine göre 
Tokyo, 21 a.a. - Asahi Şimbun ga

zetesi "Barış teklifi., başlığı altında 
yazdığı başmakalede İngilterenin dö
vüşmeğe devam edeceği hakkındaki 

beyanatına inandığım söylüyor ve şöy 
le devam ediyor: 

"Almanya için İngilterenin Britan
ya adaları filen işgal edilmeden tes
lim olacağına inanmak müşküldür. İn
giltereyi teslim olmağa ve dünyada 
yeni bir nizam tesisine iştirake m,ec
bur etmek için Almanyanın takip et
mesi lazım gelen en kısa yol ingiliz 
müdafaasını kırmak ve Büyük Britan
yayı iıgal etmektir_ 

Besarabya'da 

Sovyetler yanhıhkla 
iığal ettikleri 

yerleri boıaltlılar 
Bükreş, 21 a.a. - Royter ajansı bil

diriyor: 
Besarabya hududu boyunca Doho

roi vilayetinin bazı · .. lgelerini yanla§
lıkla işgal etmiı olan Sovyet kıtaları
nın bakiyesi de tesbit edilen hudutlar 
dahiline çekilmi§tir. 

İtalyanlar 
Sudan hududunda 

'üç karakolu ve 

Moyale'yi 
zaptettiler 
Londra, 21 a.a. - Afrlkadakl harekAt 

hakkında tefsiratta bulunan Tlmes gaze
tesi şu satırlan yazıyor: 

Afrlkada cereyan eden harekAt lmpa
ratol'luğun insan kaynaklarındaki tenevUU 
tebarüz ettirmektedir. Libya hudutlan bo
yundaki kıtalar Avusturalya, yeni Zelan
da ve Hint takviye kuvetıerfne müracaat 
edebilecekleri gibi gene bu dominyon ku -
vetıeri takviye ohırak Erftre ve Habefls
tan hudutlarındaki kalırama.n sudanlılara 
gönderilebilirler. 

Kenya'da, ltaıyan Somallsl hududu ile 
Habeşlııtanın cenup hududu üzerinde hu • 
susl Afrika alaylarının aakerf, bunlann ar
kasında da cenup A!rlkasının seyyar kuvet
lerlyle ııtmal radozyası alayları ve bundan 
başka cenup Afrtkaaı ve Kenya'nın ha.va 
kuvetleri bulunmaktadır. Avrupa, Asya, 
Afrika ve Avusturalya kıtalan İtalyan 
hülyasını suya dU§{lrmek için yer almıı 
bulunuyorlr. 

Sudan hududu Uzerlnde, ltalyanlar Uç 
karakolu iııgale muvaffak olmuşlardır: 
Kassala, Gallabat, Ktimrük. Kenya hudu • 
du üzerinde bir taburluk garnizona karşı 
bir liva ve müteaddit batarya kullanmak 
suretiyle MoyaJe'yl almışlardır. Beş gUn 
muhasara altında kalan kUçUk garnizon 
çok kahramanca bir mukavemetten sonra 
tahliye edllmlştlr. • 

İtalyan hedeflerinin kıymetini, dl1.tman 
bu hedeflere vardıktan sonra kUçUltmek 
doğru değildir. Bununla beraber bütUn bun 
!ar ancak iptidai ateş teatisidir ve Mısınn 
stratejik üsatlnde tedafUI ve tecavUzt mak
satlar için çok yüksek evsafı haiıı: genlf 
thtıyatıanmız mevcuttur . ., 

ı 

İzvestiya, Japonya'mn harp 

yüzünden 
gü~lükleri 

karıılaJhğı 

anlatıyor 

Moskova, 21 a.a. - Japon hükümctinin 
istifası hakkında tefsirlerde bulunan İz • 
vcstia gazetesi diyor ki: 

Kabine, Çin harbinin üçüncü yıldönü • 
münden bir kaç ·gün sonra istifa etmiştir. 

Bunun Asya kıtasındıı Japonya tarafın • 
dan sevk ve idare edilen askeri hareketin 
bilançosundan mütevellit olduguna hiç 
şüphe yoktur. 

Yeni hüküm et, "Çin meselesi" ni halle 
memur edilen beşinci kabinedir. Çin'deki 
harbin biıttin devamı müddetince, Japon
yanın hiç şüphesiz son iki ıiç ay zarfın -
daki kadar Çin'deki muhasematın tatiline 
ihtiyacı olmamıştır. Bu, her lieyden evci 
dış siyaset sebepleri dolayısiyledir. Japon 
siyasi mahfilleri, beynelmilel vaziyetin 
Japonya'nın cenuba doğru yayılmasını ta • 
hıı.kkuk ettirmek için fevkalade müsait ol
dugu kanaatindedirler. 

Çin meselesinin halli keza iç siyaset se
bepleri yüzünden de li.izumludur. 

Harple geçen üç yıl iaşe bakımından 

yalnız japonya'da dcgil, Kore ve Mnnçuri
dc de ciddi zorluklarla karşılaşan Japon -
yanın bütüıı iktısadiyatını sarsmıştır. H11m 
madde yokluğu gittikçe kendini hissettir • 
mektcdir. Milli borç 24 milyar yene yük
selmiştir. İşte japon hükümctinin önünde 
dikilen zorluklar bunlardır ve hakim sınıf
ların kendisinden daha kati, daha tesirli 
usuller beklediği Prens Konoyc kahince; hu 
zorlukları halle memurdur. 

İ ngi ltete'de 

Büyük hava 
muharebeleri 

• cereyan ettı 
Londra, 21 aa. - Alman bombar

dıman tayyareleri bir nakliye koluna 
kartı pike halinde hücumlar yaptık
tan sonra, cenubu prkf sahillerinin 
açıklarında vuku bulan bir hava ~u
harebesine 100 den fazla tayyare ış

tirak etmiştir. 
Nakliye kolu Manş denizinde yo -

tuna devam ederken bir düşman bom
bardıman teşekkülü kolun en son ge
misi üzerine dalma suretiyle hücum 
ederek geminin etrafına yüksek infi
lak kabiliyetli müteaddit bombalar 
atmı§hr. Sair tayyareler diğer gemi
lerin üzerine elliden fazla bomba at
mııtır. Hava müdafaa toplara şiddetli 
ateş açmııtar. Sahil bataryaları ge -
milerin hava müdafaa toplarının yar
dımı ile düşmanı tardetmiştir. Az son
ra ingiliz avcılarının açık denize doğ
ru düşmanı takip ettiği görülmüştür. 
Bombardımancalara refakat etmekte 
olan · ve bulutlar arkasına gizlenmit 
bulunan alman avcıları bu esnada 
meydana çıkarak ingiliz muharebe 
tayyareleriyle muharebeye tutuşmut • 
tur. Münferit bir çok hava düelloları 
vuku bulmuştur. Gökyüzü tayyareler
le kaplanmış bulunuyordu. Muhare
beye şahit olanlar tayyare düştüğiJnü 
görmemişlerdir. Çarpışma düşmanın 
kaçmasiyle nihayet bulmuıtur . 

Ballık devletleri 
Sovyellerle birleıll 

. 
(Başı 1. inci say/adı) 

Letonya'da 
Riga, 21 a.a. - Yeııi seçilen Lcton

ya parlarpentosu, Letonyanın Sovy~t
ler Birliğine iltihakına karar vermış
tir. Bu hususta Moskovaya müracaat 
edilecektir. 

Bu akşam Riga'da Sovyetler Birliği 
lehine büyük sempati tezahürleri ya
pılmıştır. 

Tallin'Jelıi nümayiflerde 60 
yaralı var . . 

Tallin, 21 a.a. - Havas a1ansı bal-
diriyor: 

Dün nümayişçiler sovyet elçiliği • 
nin önünden geçerek Estonya'nın sov
yet Rusya'ya ilhak edilm'esini iste • 
mitlerdir. Haylı karğaşalıklar ol~uş 
ve 60 kişi yaralanmııtar. Bir çok kım
se tevkif edilmiştir. 

Büyük bir miting esnasında komü
nist partisi reisi iltihak keyfiyetini 
şiddetle talep etmiştir. Sovyet usuliy
le intihap edilmit olan mebuslar ta
rafından süratle iltihak işinin reye 
konup kabul edileceği tahmin edil • 
mektedu. 

-!-

Amerika üzerine 
çöken tehlike 

Panameriken konferansı 

A vrupa'da Hitler nutuk söyler, 
ve Büyük Britanya adaları

na karşı yeni bir taarruz ihtimal
lerinden bahaedilirken, Amerika
da da bu vaziyete kartı çok ciddi 
tedbirler alınmaktadır. Çünkü A
merikalılar biliyorlar ki Büyük 
Britanya adalan istikametinde in
kişaf edebilecek bir taarruz, At
lantik Okyanosuna doğru, ve bil
hassa Amerika'ya doğru yol ala
caktır.Böyle bir taarruzun mu
vaffak olup olmamasını bir tara
fa bıraksak bile, bunun bahis mev
zuu edilme&i bile tehlike için bir 
itarettir. Ve her tehlike; ancak 
zamanında tedbir alınırsa önlene
bilir. Yoksa it itten geçmiş demek
tir. lıte dün Havana'da toplanan 
Panamcriken konferansının ehe
miyetini bu çerçeve dahilinde mü
talea etmek gerektir. 

A vrurıa harbi ve Amerika 

Havana konferansının verece
ği kararlann hiç fÜphesiz 

mühim bir kısmı iktısadi olacak 
ve yalnız amerikan krtasını ala
kadar eden dıt ticaret meseleleri
ni ihtiva edecektir. Fakat muhak
kak olan bir şey varsa, Avrupa 
harbinin, birçok huzursuzluklar 
ve istikrarsızlıklar doiurup da, 
bir dünya hakimiyeti meselesi ha
lini aldığı fU sıralarda, 21 Ame
rika cümhuriyeti arasında yapıla
cak fikir teatisi, kendi memleket
lerini herhangi bir istilaya kartı 
muhafaza bakımından olduğu ka
dar, lngiltere'ye yardım bakımın
dan da, Avrupa harbi üzerine e
saslı tesirler yapabilecek netice
ler doğuracaktır. Birletik Ameri
ka'da demokrat partisinde Ruz. 
velt'in üçüncü defa Cümhurreisli
ği namzetliğine seçilmesinden son
ra Amerikan Hariciye Nazırı 
Cordell Hull'ün Havana'ya gitme
si, demokrasileri tutmak bakımın
dan Ruzvelt'in aldıiı kararlan 
difer 20 Amerika Cümhuriyeti 
nezdinde de takviyeye yanyacak
tır. 

Demokrasilere yardım 

R. uzvelt'in iki gün evel, Şika· 
go'da radyo ile söylediği 

nutku hahrlıyalrm: bu nutkun 
hulasası, filhakika Birletik Ame
rika'nın harbe ginniyeceii mer
kezindedir. Fakat Almanya'nm 
bütün dünyayı köleliie sürükle
diğini aöyliyen Cümhurreiai ken
di krtalan üzerine çöken büyük 
tehlike'ye itaret etmif, ve bu teh· 
like karşısında tedbirler almak 
lüzumunu bir defa daha katiyet
le aöyliyerek lnsiltere'ye yapılan 
yardımın imkan niapetinde genit
letileceğini bildirmittir. Ruzvelt'in 
bu sözleri, 16 mayısta kongreden 
teslihat ve milli müdafaa için ye
ni krediler istediği zaman söyle
diği nutka göre, demokrasilere 
yardım fikri etrafında büyük bir 
tekamülü gösterir. Fakat Ameri
kan Cümhurreisi daha o zaman 
tehlikeyi aezmit. fakat bu yardım 
fikrini tam bir YUzuhla ortaya a
tamamıfb. 

Amerika tehlikede ! 

Amerika Amerikahlarındır f 

P aaifik Okyanosundaki adala
ra gelince, bunlar da o ka· 

dar uzak sayılmazlar. Buralarda 
üsler temin eden bir mütearrıs 
Amerika'nın garp sahillerini ga• 
yet az bir zamanda döğebilir. 

işte bunlan dikkate alan Ame
riya krtası büyük tehlike kar§r&m• 
da kendisini koruyabilmek ve bü
tün amerikan devletleri arasında 
bir birlik kurarak "Amerika ame• 
rikalı1arındır!" prensipini daha 
ziyade tahkim etmek karannı al
mıttır. Zaten cenubi amerikalıla· 
nn, Avrupa harbine karıımamak 
hususundaki kararlarına rağmen 
alman tecavüzüne karşı aldıklan 
vaziyet gayet sarihtir. Bunu bir
çok misallerle İspat etmitlerdir. 
Graf von Spee hadisesinden son
ra toplanan Panameriken konfe
ransının Amerika sahillerini her 
türlü muhşrip devlete kartı bita• 
raf ilan etmesi, amerikan sularını 
alman denizaltılarına bir melce, 
bir yuva olmaktan kurtarmak için 
alınmıt bir karardır. 

Cenubi Amerika devletleri 

G omez'in diktatörlüğü altmda. 
ki otoriter rejimden çıkan 

Venezuella hür memleketlerle an• 
laımak taraftarıdır. Arjantin ha
riciye nazın geçen mayısta de
mokrasilere kartı olan sempatisi
ni açıkça izah etmiıtir. Kolumbi· 
ya'da Santos hükümeti ta-miyle 
müttefiklerin lehindedir. Uf111Uay 
hariciye nazın Guadini Ceanre
de uzun müddet çalıımıf ve de
mokrasi sistemini adamakıllı M
nimseır.iı bir zattır. 

Peru'da filhakika oldukça elae
miyetli bir. İtalyan nüfuzu vardll' • 
Bu memleket İspanya ile iri mi
nasebetler idame etmek araww
dadır. Bunun için eski cümb..,.,.. 
si Benavides mareıal payeaiyle 
Madrid'e sefir gönderilmifliı'. 

• • 
liı iıra arasında 

Fakat Şili tamamiyle Franko 
hükümetinin aleyhüulair. 

Hatta Şili ile ispanya araaıaclald 
münaferet, birkaç gün evel, dip. 
lomatik münasebetlerin keafltu 
•~ne vanncıya kadar ileri aitndt
tır. İspanyoJlar, Şili'nin, ka~ 
Madrit hükümeti erkanını ve el 
taraf mensuplarını himaye ettiirl .. 
rini aöylüyerek bu devletle mi
naıebatı kesmiılerdir. Nazilerja 
cenubi Amerika'da yaptıktan .... 
rikler de buradaki halk araallld• 
daima asabiyetle kartılanmıft .. 
birçok defalar kanlı hadiselerib 
zuhuruna sebep olmuttur. 

lıte bütün bunlar göz ö
nüne alınırsa, timdi demokrasi 
sisteminin müdafiliğini yapan Bir. 
letik Amerika'nın Jiderliği altın
da Havana'da toplanan Paname
riken konferansınm Avrupa har
bi ve alman tehdidi kart111ndaki 
ehemiyeti daha ziyade anlatılır. 
B~ konferans, bir krtanın diğer 
bır kıtaya kartı olan vaziyeti ile 
beraber, biribirine zıt iki doktri. 
nin biribirine karıı takınacağı tav. 
n da tayin edecektir. 

Mümtaz Faik FENiK 
R uzvelt'in o zaman aöylemit 

olduğu nutku gözden geçi
recek oluraak, Amerika kıtasını 
tehdit eden tehlike hakkında tam 
bir fikir edinmemiz kabil olur. 

Eskiden Amerika'yı, Asya'dan 
ve Avrupa'dan ayıran iki Okya
nos, bugÜn tayyarelerin büyük 
süratleri ve emniyetleri aayeıin
de, küçük bir havuza defilae bile, 
göle dönmüttür. Amerika'ya da 
kuvetli bir hasım tarafından her 
an bir sürpriz harbi yapılması 
muhtemeldir. Groenland fiyordla
n Terre Neuve'e havadan dört sa
at mesafededir. Aaor adalan A
merikan sahillerine havadan & sa
at uzaktadır. Eier Bermudea ada
lan dütmanın eline geçerae, bom
bardıman tayyarelerinin ameri
kan aahillerine ulatabilmeleri için 
3 saat kifi gelecektir. Antillealer
le Florida kıydannın arasmda
ki mesafe 3 saat 20 dakikadır. En 
uzak noktalan bile hesap etsek, 
Afrika'nm garp sahillerindeki a
dalarla Brezilya arası 1.500 mil
dir. Yetilburun'dan kalkan tay
yareler, Brezilya aahillerU.. 7 sa
atte varabilirler. 

'Hatay kurtuluş 
yıldönümünü 

teside hazırlanıyor 
Hatay'ın anavatana kavuştugu cünün 

yıldönümü olan 23 temmuzun parlak bir 
ıurette kutlanması için Hatay'ın her kbte
ıinde hummalı bir fııaliyet vardır. Şehir • 
!erden en ufıı.k köylere kadar her tarafın 
donatılması için hazırlıklar tamamlanmı1-
tır. Bu büyük gün dolayısi~e halk birçok 
ıenlik ve eğlenceler tertip etmiıtır. 

Hatay kurtuluş bayramına iştirik etmek 
üzere adanalı yüzücüler de bugün Hatay'a 
hareket edeceklerdir. 

A. K. Bicki yu· d•·nun 
bu seneki mezt:nlar1 

Bayan Belkis Pozam'ın idaresinde
ki A.K. biçki dikil} yurdu bu seneki 
tahsil devresini bitirmiştir. Bu yıl 
yurttan 28 bayan iyi derecelerle me
zun olmuı ve diplomalarını almıılar
dır. 



Hitlerin nutku Frarısa'ya 

tayyare'nin 

devri için 

ait 100 tane 

İ ngiltere'ye 

görüşmeler 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bir vesika mahiyetinde olan 
nutku neşre devam ediyoruz 

Vaşington, 21 a.a. - İngiliz sefiri 
Lothian ve fransız sefiri B. St. Quen
tin hariciye müsteşarı B. Welles ile 
görüşmüştür. Müzakerat, fransız tay
yare gemisinde bulunan ve Kanada'
dan Martinike gidecek olan amerikan 
mamulatından 100 tayyare hakkında 
cereyan etmiştir. Sefirler mezkur tay
yareler hakkında noktainazarlarını a
merikan hükümetine bildirmişlerdir. 
Muslihane bir itiliifa varmak maksa-

Hitler'in Rayştag'da verdiği nutkun bir kısmını dün neşretmi~tik. Bu

gün de diğer kısmını veriyoruz: 

Hazırlanan plcin 
General von Lceb idaresindckı ordu gru

pu, b idayette, İsviçre hududundan Moscl
lc'e kadar alman garp cephesinin sol cena
hını tedafüi vaziyette tutacak ve general 
von Vitz ve general Dollmann kumandala
rındaki iki ordu ile bu cephe, düşmanı 

mahvetme hareketine ancak son harekat 
esnasında müdahale cylıyeccktı 

10 mayıs sabahı, saat 5.35 de, general 
von Rundstedt ve general von Bok kuman
dalarındaki iki ordular grupu, hücuma ha
zırdı ve hücuma kalktı. Bunların vnzıfesi, 

M oselle'den şimal denizine kadnr bütiın 

hudutlar boyunca düşmanın biıtUn mevzile· 
rini yarmak, Hollanda'yı ışgj\l etmek, An -
vcrs'e kadar yarmak, Dyle .hattını uşmak. 
Liegc'i almak, ve bilhassa sol cenaha yıkı
lan hiıcum kuvctlcri ile M cuse'e varmak, 
Namur ile Carıgnan arasınd:ı, Sedan'dn 
nehrin geçidini ıorlamak ve denize kadar 
varmaktı. Cenupta hareket eden general 
Rundstedt ordular grupun:ı., ayrıca. 1914 
Mame muciıesinin daha bidayette teker • 
riırüne mani olmak üzere yarma hareketi 
esnasında metodik surette sol cenahı hi
maye vazifesi de verilmış bulunuyordu. 

Büyük harekat 
Harbin bundan sonrakı seyri üzerinde 

kati tesiri bulunnn bu büyiık hareket, al -
man strateji dehasnın mükemmelliğini is -
bat etmiştir. 

Bu hareket esnasında, bu iki ordular gru
pu şeflerinden ve bunların kurmay başkan
ları olan general von Soedenstern ve gcnc
nıl von Samuth'dan başka aşağıdaki ordu 
eeflen büyuk yararlıklar göstermişlerdir: 

Dordunciı ordu kumandanı general von 
Kluge 12 inci ordu kumandanı general 
Lıst altıncı ordu kumandanı general von 
Reichenau, 18 inci ordu kumandanı gene • 
ral von Kuehler, 16 ıncı ordu kumandanı 
general Busch ve zırhlı motörlü kıtalar ku
mandanları general von Kleist, Guderian 
ve Hoppncr. 

larrınızm banisi silahlanma ve miıhlmmat 
orgtmizııtörü nazır Todt, büyük harp pro
pagandası ile kıyas edildiği zaman scviycs! 
bilhassa göze çarpan propagandanın şefı 
doktor Göbbcls. . 

B. Hitler, dahilde bir çok teşekkıil!erın 
şefi Hilgcnfel~'i v~. pasif .k~rurw:ıa. ııc~ı ge- diylc cereyan etmekte olan bu müza
ncral von Shrôder ın de ısımlerını zıkrct- kerat bir kaç günden beri devam et -
tikten sonra demiştir ki: 

Scnelerdenberi, harici siyasetteki dire~- mektedir. Amerikan hükümeti muta-
tiflcrimi ezici bir çalışma bahasına tatb k vassıt rolünü yapmaktadır. 
mcvkiin~ ko:rdu~ .. Vo!1 R}bbcntrop'un is- İngilizlerin talebi, bu 100 tayyare-
mi, alman mıllctının sıyası kalkınması ta· • • , 
rihinc ~aima bağlı kalacaktır. nın fransızlar tarafından Amcrıka ya 

B. ~itler. mar~şa} Göring'den de şu ciım· 1 yapılmış olan siparişlerini ingilizlere 
leler ılc bah~et~ı~tır: 1• h devreden ıtilafnamcye ithal edilmesi-

En baştn, ısmını nasyonal - so!;ya ıst a· . 
rekctinc devlete ve bilhassa alman hava- ı ·lır. 
cılığ:r.1 baglıyıın meziyet.le_ri ha.kkında k~-
fi ~\nler bulmak benim ıcın guc ola~ bır ı 
ııC:nmr zlkretmeklijtim lazımdır. Hucum F ra n Siz 
kıtalarmın teşekkülUntlcnbcri. parti arka-

esirlerinin 

meselesi 
daşı Göring. nasyonalizm hareketinin İn· 
klşnfı ve yükselmesi ile tesanüt halind' 
bulunmuştur. Alman ordusunun ıslahından. 

. 
ıaşesı 

beri alman havacılığını kurmuııtur. Marc- v· h 21 M .. t k k • 
S"-1 Goring. alman ordusunun yeniden ku· ıc Y· a.a. - u are e omıs-
rulmasrıa en yiıksek yardımı yapmıstır. yonunda fransız murahhası B. Port
Son harpte, ~lm~n hava kuvetlerlnin sc;_fi 1 ma:ın. mareşal Petain ve general 
olarak, znf~rı~ ılk. ıınrtla~ı~ı y~ratmaga Wevaand ile uzun bir görüşmeden 
yardım etmıştır. Lıyakatlerının m•slı vok- t-

tur. Bunurı icindir ki kendisini bıiyıik al- wnra Wiesbaden'e hareket etmiştir. 
man Rayhı marcşalı tayin ediyo~um ve I!. Portman harp esirlerinin iaşesi 
kcı dis:nc demir büyük hacını vcrıyorum. 1 kk ..ı • 

Büyük Almanyıı'nın hilriycti ve istikb:ıil .ıa ınııa talımat almıştır. 
için yapıları mücadelede a~ma_n onlul~rı
nın zaferinin alınmasındakı lıyııkatlcrıne 
mükifatcn nşa r.ıdaki generallere mareşal· 
lık tevcih edilmiştir: 

Ordu başkumandanı von Brauchitch, 
"a" ordular grupu başkumandanı von Run
dstedt, "b" ordular grupu başkumandanı 
von Bock, "c" ordular grupu başkumanda
nı von Lech. 12 inci ordu kumandanı List, 
6 ıncı ordu kumandanı "von Rcichenal. 

Aşafıdaki şefler orgeneralliğe terfi et
mişlerdir: 

Ordu genel kurmay başkanı Halder, 7 
inci ordu kumandanı Dollmann. ikinci or
du kumandanı von W cichs, 18 inci ordu 
kumandanı von Kuehler. 16 ırıcı ordu bas· 
kumandanı Busch, 9 uncu ordu kumandanı 
Straus. Norvec askeri kumandanı von Fal
kcnhorst. 12 inci ordu kumandanı von 
Klcist, 7 inci kolordu kumandanı von 
Schobcrt. 14 üncü kolordu kumandanı Gu
derinn, 15 inci kolordu kumandanı Hoth. 
3 üncü kolordu kumandanı Haase. 16 ıncı 
kolordu kumandanı Höppncr. 

Yeni frans11 nallrlan 
programlarım iıah edecekler 
Vichy, 21 a.a. - Fransız nazırları 

memlekete programlarını izah ıçın 

birbiri arkasından nutuk söyliyecek
lerdir. 

İlk nutku yarın saat 20 de münaka
lat nazırı Pietri'nin söylemesi muhte
meldir. 

Re A 

• • 

lngiliz amirallığı tebliği 
Kahire, 21 a.a. - İngiliz Akdeniz kuvet

lcri kumandanı Girit adası açıklarında vu
kubulan ve Bartclomco Collconi İtalyan 

kruvnzörünun batmasiylc neticelenen deniz 
harekiitı hakkında bir tebliğ neşretmiştir. 
Tebligtle şöyle denilmektedir: 

Ege denizinde karakol vazifesi yapmak

ta olan ve Sydney Avusturalra kruvazörü 

ile bir kaç destroycrden mürekkep bulunan 

bir filomuz, 19 temmuz günü saat 7.30 da 

Girid'in şimali garbisinde Collconi sınıfın-

dan iki İtalyan kruvazörü ile temasa gel -
miştir. Düşman cvcla <lcstroyerler tarafın
dan görülmıiştür. Bir sant sonra Sydncy 
kruvazörü yardıma yetişmiştir. Bunun iıze
rinc duşman şimali garbi istikametine doğ
ru kaçmıya teşebbüs etmiştir. Fakat filo
muz şiddetle hücuma geçmiş ve Sydncy•in 
endahtları Collconı'nin merkezine tam i -
sabetlcr kaydetmiştir. Bu isabetler netice
si Colleoni süratini kcsmiyc mecbur kaldı
ğı cihetle destroycrlcrimiz geminin imha -
sını ikmal etmişlerdir. 

İng.liz hava • 
nezaretı tebliğleri 

Lonrlnı. 21 ıı.a. -
zarctinln l C'bliğf: 

Hava ve emniyet ne· tebliğ C<lilmiştir: 

D!ln gece ılilşınnn tayyareleri İrıgilter 
vr1 Ptıvs df' <:nlles iizerine ve münfeı it 
mevkilere bomlmlar atmıştır. Hnva mlicla
fau topları faaliyete geçmiştir. İngiltere -
nln şlrııall v,nrblslndf' bir şehirde ve Ct'nııbu 
garbi mıntnkasındıı hnsarnt olmuştur. ~air 
mııhallerclc hafif haıı:ırat ve pek az insan
ca zııvint kRYd• dilmiştir. 

Alman tayvarelrri bu sabıı.h Galle'rle hlr 
şl.'lılr UzPrlııe 15 bomba atmışlardır. Birkrıç 
kişi yarnlıınmış, birkaç ev hasara uğ"ramış
tır. 

Bir alman tayyaresi İngiltrrenin 'batı -
11lmnl şchi rlcrlndPn biri llzrrlnde alçakll\n 
uça rak 8 honıbn at.mı tır. Bir kişi ölm!lş, 
bir knc; kış! v•u ıı lanmıştır 

T obruk üssü gene hombardıman 
edildi 

Londra, 21 a.a. - Bahriye Ncr.aretindcn 
tchlig edilmiştir: 

Dün sabah erken 20 İngiliz Svordfish 
tayyaresi İtalya'ııın Tohrıık üsı;ü üzcı'ine 
yeni bir hucum yapmışlardır. Bir sarnıç 
gemisine pike bir darbe inmiş. şiddetli bir 
infilak vuku bulmuştur. Nakliye ve iaşe 
gemilerine diğer isabetler kaydedilmiştir. 
Biıtiın tayyarelerimiz salimen üslerine 
dönmüşlerdir. 

* Londra, 21 a.a. - Hava 

• 
Nezaretinden 

in z re 

Cumartesi gecesi bir İngiliz lıombardı -
man filosu Almanya'nın Vilhelmshavcn de
niz üssiine hücum etmiştir. Düşman tara -
fıııdan gösterilen şiddetli mukavemete rağ
men tayyarelerimiz hedeflerine varmış ve 
tersaneyi bombardıman etmişlerdir. 

Keza tayyarelerimiz llemburg ve Bre • 
mc'de petrol tosfiychanclcriyle Emden li
manında ticaret gemilerini de bonıbarçlıman 
etmişlerdir. 

Bombardıman edilen diğer askeri hedef
ler arasında orta Almanya ile Ruhrda, Hol
landa·do ve Bclçika'da tayyare fabrikaları 
fıava meydanları ve petrol depoları var -
ılır. 

Bu harekat esnasında 5 tayyarcmiz düıı
müştiir. 

Tayyarelerimiz dün Stavanger civarında 
Utsire adasındaki telsiz postasiylc Flcs -
ı;ingue'de tayyare meydanını da bombardı
man etmişlerdir. İki keşif tayyaremiz üs
lerine dönmemiştir. Dört avcı tayyaremiz 
kayıptır. 

Bu sabah İngiliz tayyarelerine hücum e
den bir düşman avcısı cenup sahilinde av -
cılarımız tarafından tahrip edilmiştir. Öğ
leden sonra da bir bombardıman tayyare-
si düşürülmüştür. 

A 
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PAZARTESİ: 22.7.1 
7.30 Program, ve memleket,,. 
7.35 Miızik - hafif sololar (r• 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 ICv kadını - yemek liste' 
8.2018.30 MUzik: ııiano ile d 

rı (Pi.) . 
12.30 Program, ve memleket 
12.35 Muzik. Çl\]anlar: Cc(i 

Fahri Kopuz, Hasan 
N cemi Rıza Ahıskan 
1 - Rakım Elkutlu • 1tt 
kı: (Demedim hic ona 
2 - Lemi - kurdilı 11 
kendi gıbi zalimi sevııı 

3 İbrahim aga - tı1" 
(Sabah olsun ben bu 
yim). 
4 - R .. fik Fcrsnn • 
(Dün gene gunumüz gr< 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Miızik: okuyan - Mefba 

1 - Kanuni Raif beY • 
(Sebep sevdayı aşkın aJl 
2 - •.•. - evic türkıi: 
her tarafı ormandır). 
3 - ...• - gülizar tü~ 
bir tutuşmuş). 
4 - Muzaffer Hk Ar• 
kü: (Aşkımızda dıiğiı!ll 

13.20/14.00Mıizik: karışrk ba!I 
18.00 Program, ve memleket 
J 8.05 M iızik: oda nıüzigi (Pi 
18.30 Müzik: radyo caz ort 

him Özgur idıırcsin-Oc) 
19.10 Miızik: müşterek ve 1 

Çalanlar: Ruşen Ka!II· 
zan, Vecihe. Okuya!! 
Tokgöz, Semahat özd 
Erten. 
1 - Hilzzam peşrevi. 
2 - Şıikru Şenozan • 
(Gel inan gel). 
3 - Bimen Sen - hiıl 
($Okunda geçer ömriı~~ 
4 - Arif bey - rast şar 
tlur kim kılar canına f 
5 - S. Kaynak - nıb' 
(Hicranla harap oldu)· 
6 - Lemi - Ferahfeı• 
lendi başım). 
7 - Şerif İçli - hicazlci 
yosmalar kandırır). ~ 

19.45 Memleket saat ayarı. 
berleri. 

20.00 Milzık: fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma. 
20.45 M ıizik: dinleyici dile~.! 
21.10 Miızik: Enver KapclW" 

keman soloları. 
1 - Glück: melodı. 
2 - D'Ambrosio: Cıı 
3 - Chopin: Nocturne 
4 - Drnhms: vals. Seine ve Aisne'c doğru harcklitın ilk 

hedefi Paris'in alınması değildi, fnkat 1s
vicrc hududuna doğru bir yarma b:ı• tketi 
yapabilmek için esaslı bir mevzi teşkil ey
lemek ve bu mevzii takviye eylemeld. Bu 
geniş hücum manevrası da her riitbed • ku
mandanların mük~mmel \jar •sı sayesinde 
planlarımıza göre ccr•y11n ettı Ba ~sıın

da fransız başkurrıında.,lıiında vukun gc • 
len değişiklikler, fransız ur.!.ısunun muka -
vcmetini tazeliyecek ve fena başhynn mü
cadeleye müttefiklerin beklemekte olduğu 
bir iyileşme getirecekti. Filiyatta, bir çok 
noktada gayet şiddetli mukavemet kırıl -
dıktan sonradır ki alman ordularının yeni 
hUcum m::uıevraları muvaffak oldu. Paris 
diıştıi. Aisnc uzerinde düşman mukaveme
tinin kınlması, İsviçre hudu<luna doğru 
bir yarma hareketine yol açtı. Geniş bir 
çevirme hareketi ile, ordularımız, yarılmış 
olan Maginot hattının arkasını sardılar. 
Bu harckll.t, bütün alman ordularının bu 
defa umumi ilerlemesi neticesinde muvaf
fnkiyetlc tctcvvüç etti. Sol cenahtan Rho· 
ne yolu ile Marsilya'yo doğnı ve sağ cc -
nahtan, Loire ilerisinde Bordcaux ve 1s • 
panya hududuna doğru akın başladı. 

Norvcç'tc dağcı grupu kumandartı Dietl, 
misli görülmemiş yararlıklarından dolayı, 
korgeneralliğe terfi etnıiş ve demirhııç ni
şanına alman orrlusu subayları arasında ilk 
defa olarak c;clcnk ilave edilmiştir. 

lığını daha çabuk anlamasına hizmet et -
miştir. O zamnndan beri miıttefikimiz evc
li Alp tcpelerıııtle ve şimdi de geniş mcn
fıuıt bölgesinde mücadele etmektedir. M üt
tcfikimizin bugünkü hava hücumları ve 
muharebeleri faşist ihtilaline has fikirden 
mulhcmdir. Bu hücum ve muharebeler ta-

Kııhire. 21 a .a. - DUn akşamki harp 
tehllğl: g(I) ıı çö!Unrte: Capıızzu'ya yaklaş
mak istlv!'n dllşman kuvetleri üzerine mu
tat lzar. bııskıpları yapılmıştır. 

muvaffakiyetıı bir baskın yaparak itnlyan
lara zayiat verdlrnıl§tlr. Bizim hiç bir za-
yiatımız yoktur. 21.30 

21.45 
Diğer cephelerde kayda değer bir §ey 

5 - Hubay: macar tıs<" 
Konuşma (raılyo gazel 
Müzik: ra<lyo orkestft 
Ferit Alnar). 

Mareşal Petain'in teslimiyeti 
Mareşal Petainğ Fransa'nm teslimiyeti· 

nl bildirdiği zaman, yalnız elinde kalan si
lihları bırakmakla kalmadı, fakat her as
kerin tamamiylc tutulması imkansız telak
ki edeceği bir vaziyete de nihayet verdi. 
Yalnız bir B. Çörçil'in kanlı accmili{:i. bu 
haklkatı anlamıyabilir veyahut bile bile 
yalanlarla örtebilir. 

Bu harbin ikinci ve üçüncü safhalarm -
da, yukarda ismi geçen ordu şcfleri~tlcn 
başka, genemi von Vit:deban. von Veıchs, 
Dolman ve Strauss temayüz ettiler. Bu 
h:ı.rpte alman piyadesi düıtyarıın en mükem
mel piyadesi olduğu hakkındaki eski şöh • 
retlni yeniden göstermiştir. Ordumuzun 
diğer kısımları da piyade ile rekabet et • 
mişlerdir. Kara ordusu ve bava ordusu, en 
yıiksck sitayişe liyiktirlcr. 

Filhrer, bundan sonra, Mareşal Göring
in şahsi kumandası altında hava kuvctlerİ· 
nin vararlıklarını anlatmı$ ve havacılık ve 
hava dafi bataryaları ı;eflcrinin isimlerini 
saymıştır. Führer, ihtiyat ordusunda bil • 
hassa temayüz eden organizatörlerin isim
lerini saymıştır. Havacılığın ekipmanı sıı • 
hasında general Fromm ve general Udet 
bıiyilk yararlıklar göstermiştir. 

B Hitler. bundan sonra, genci kurmay 
dakı er vakın arkodaşlerını saymıştır. 

Terli ve taltif edilenler 

Alman donanmnsı şeflerine ve subayla
rına bilahare umumi bir terfi vereceğini 
bildiren Führer, Baltık filosu kuman -
danı nmiral Carls'a oramiral rütbe11ini ver
miştir. 

Alman hava kuvetlcrindc misilsiz yarar
lıklan dolııyısiyle, aşağıdaki generallere 
mareşıılhk vcrilmhıti r: 

Orgeneral M ilch, havcı generali Sperrle 
ve hava generali Kesserling. 

Aşağıdaki şefler orgeneralliğe terfi et
miştir: 

Stumpff, Grauert. Keller ve hava da fi ba
taryaları generali Weiss. 
Aşağıdaki tümegencrallcr de hava gene

ralliğine terfi etmişlerdir: 
Gclsslcr, Börzcr, Jeshonnek, von Grcem, 

von Richthofcn. 
Führcr, umumi karargahında orgeneral 

Kcitcl'c marcı;allık ünvaını vermiş ve tüm
general Jodl'u orgeneralliğe terfi ettir -
miştir. 

Harici siyasetin gayeleri 

Mücadele hakkındaki bu mülfilıazaları 
müttefikimizden bahsetmeden bitiremem. 
Bir milli sosyalist rejimi mevcut olduğun
dan beri, harici siyaset programına &U iki 
gayeyi koymuştum. 

1. - İtalyıı ile hakiki bir dostluk akdet
mek. 

2. - Aynı münasebetleri İngiltere ile de 
tesise muvaffak olmak. 

Bu tcllikkiyi 20 sene evci de, ondan &on
ra da müdafaa ettiğimi biliyorsunuz. Bu 
fikirleri, basit bir muhalefet azası oldu -
ğum sıralarda gerek kalemimle, gerek söz
lerimle, sayısız vcsilclcr1e tekrar ettim. 
S?nra alman milleti beni idaresine memur 
ettiği zaman nasyonal sosyalist dış siyase
tinin bu eski gayesini ameli olarak tahak
kuk ettirmiyc çalıştım. İngiltere ile olan 
dostluğu bütün gayretlerime rağmen şim
diye kadar başaramamış olmakla mütecl -
lim bulunuyorum. Bu dostluk başarılmı:; 

olsaydı, kuvetle zannediyorum ki iki mil -
let için bir saadet olacaktı. Fakat hiç ol -
mazsa programın birinci kısmının tahakkuk 
etmi5 olmasından dolayı bahtiyarım. Bunu 
bug{jn İtalyan milletinin ba~ındıı bulunan 
dehaya borçluyum. Zira fikren biribirine 
bu kadar yakın olan iki inkılabı birleştire
rek nihayet müştereken akıtılan kanlarla 
Avrupa'ya yeni bir hayat verecek bir itti
fakın tcmhirinc imklin hasıl olmuştur. İki 
inkılabın arasındaki benzeyiş kadar şahsi 
mukadderatımızın da çok müşterek nokta
ları olduğunu düşündüğüm zaman bu ada
mın şahsi dostu olmak saadeti kemal de -
recesini buluyor. İki milletin birlik ve iti
la tarihlerinde aynı benzcyişilcr mevcuttur. 

Generl Kcitel ve general Jodl, demiştir, 
subayları ile beraber, otun aylar zarfında, 
projelerımın ve fikirlerimin mevlcli file 
konmasına bUyuk yardımlar etmışlerdir. ltalya - Almanya münasebetleri 

Ancak hıırp b tt'kıen ııonradır ki donan-
mamızın H donanmamız $erlerinin yaptıftı Geçen sene bu harp bana rağmen Al -
hlerın bUttln kıymeti anln.şılac:aktır manyıı'ya empoze edildiği zaman, Muso -

Falııt bllıUn b 111'~r. almanların dahili lini ve ben iki devletin uygun bir hattı ha
cevheo1rlt: jıutı hr.ı .. ı. ('ti ve bilhassa par· 
tinın f.ıı:. lı""' "'"'""" ırl• vücuda gelemez- rcket ittihaz edeceklerini kararlaştırdık. 
dı. P•nınin fa:.Jıv~ıı olınau idi, alman İtalyan hnttı hareketinin Almanya'ya tc -
devletıntn kallı:ıım .. sı H alman ordusunun mln ettiği istifade fevkalade olmuştur, 1-
vUcU<U ıretırıım .. ı trraıtı kurulamazdı. talya'nın vaziyet ve hattı hareketi yalnız 
Parti. mlka•h'e"• ıdı:oıoıilı ~emelini ver: ı ekonomik bakımdan değil, siyasi bakımdan 
mıstır nromolırat nıuha!Ymlarımız, kendı . . .. 
oluı"iı •aoılerının ınıonhatlerıni mıirlafaa 1- da ııtlfadclı olmuştur. Başlangıçtan ıtıba
c:tn nıevc:udı•,.•IM"ın~ !ıüvulı bir kıymet ve- ren, İtalya mühim düşman kıtaatını hare
rlvorlıH 9,,.,. muhl-ıl nJ1~vonal - sosya. ketsiıı: bırakmııı ve bilhassa stratejik ha . 
ll1t P•~t1aı mıllcı camıu.ının müdafaası rcketlcrinin serbestliğini felce uğratmıştır. 
.,r.,nslbın• llor. ıürmelrtedır. • . 

FU'lı~ct bu"'1an ıonra. yeni bir Almanya- Fakat Duçe vazıyet almak zamanı geldı • 
do venid""' Hferler lcııtlamıılr imkanını ha- ğine hükmederek, kıral da harp illinı cmri-
7.ırlıvanlllrm l••mlt>rıni saymıstır: ni imzaladığı zaman, bunu kendi ve hür te-

Nurr Hen S A ırenel kurmay baskanı şebbüsü ile yapmıştır Buna binaen kcndi
/'..nı:r.e. bıttan mili! c_mniyet .sistemimi~i ve sine ka"r olan minn;ttarlık hissimiz daha 
S S lerım zi orııanıze etmış olan Hımm· bil "'k 1 ı d ı ı • üdah 1 · 
lcr. milli i$ servisi ı;cfi Hicri. kuvctli stra- yu 0 mn 1 ır. ta yanın m a csı 
teiik yollar sebckeıniıin ve ıarp istihkam- Fransa'nın mücadeleye devamın faydasız. 

rafımızdan nıısyonal sosyalizmin faııizmc 
karşı mütehassis olduğu hissiyatla takip 
edilmektedir. Bugünlerde Mare:ıal Balbo
nun ölmesiyle duyduğu acı Almanya'nın da 
acısıdır. Nasıl ki onun sevinçleri bizim de 
scvinçlerimizdir. Siyasi ve askeri sahadaki 
teşriki mesaimiı mutlaktır. Bu tcljriki me
sai uzun asırlar alman ve İtalyan milletine 
knrııı irtikap edilen haksızlıkları silecek
tir. Nihai hedefimiz, mü~terck zaferimiz -
dir. 

Alman ordusunun kuveti 
Size şimdi istikbalden bahsetmckligim 

ı unnıek için değildir. Vaziyeti kendi gör
ugıim liCkilde hiç bir mübalağa yapmadan 

size izah etmek ar.ıusundayıın. 

1 - Son on hıırp ayı zarfında benim te
l!tkltilcrlm hak kazanmış vemııhıunnılaı,m 
dUşUncclerinde haksız çıkmıştır. Bazı in -
giliz devlet ııdamlnrının, nıemlcketıerlrıin 
her hizmet ve muvaf!akiyetsizllktt!ıı daha 
bllyllk çıktığını söylenıl'lerine mukabil ben 
de size hiç şüphesiz bizim de muvaffakl
yeUerlmlzdcn daha kuvcUI çıktığımızı 
söyllycblleceğlm. Almanya şimdi askeri 
bakımdan her zamankinden daha ıruvetll
dlr. Son Uç ny zarfında 11imııl burnundan 
İspanya hududuna kadar giden bir cephe 
lhdııs ettiğimizi tasavvur ederseniz, zayia
tımızın bilhassa umumi harbe nisbetıe pek 
az olduğunu anlarsınız. Bunun sebebini 
yulnı:ı: umumiyet itibariyle mUkemmel olan 
harbin sevk ve idaresinde, aynı zamanda 
tAbiyc bakımından her askerin, her. cUzU -
tamın ve orc.Julıır arasıncl::ıki teşriki mesa
inin tamam olmasında ar mak icap eder. 
Diğer bir ııebep de yeni slllUıların iyi ve 
beklediğimiz gayelere uygun olmasıdır. 
Üçüncü sebep ise her türlü prestij nıuvııf
!akıyctlnden istlyerek vazgeçmiş olmaklı
ğınıızdır. 

Bununla beraber, dnha yüksek ıaylat ih
timaline karşı hiç şüphesiz ihtiyat tcdblr
lerimizl ıılmıştık. Bu suretle esirgediğimiz 
almnnlıır hUriycthlmlzin müdiıfaası için 
blzıı empoze eclllcn harbe devamımıza hA
dlm olncnklardır. HAien birçok !ırkalan -
mu: Frıınsadan gıırnlzonlarına çekilmiş· 
!erdir. Dlrçok askerlere lıln verilebilir. Si
ltıhlıır tekrar iyi vaziyete konulmuş vo ya
hut daha modern mıılzeme ile tamnmlnn
mı1Jtır. 

HUlOsa ordu bugtln her zamıınkinden 
kuvctlldlr. 

Silah ve ham madde vaziyeti 
2 - Norveç'te ve bilhassa Hollanda'dn, 

Delçikadn ve Fransada sill\h zayiatı pek 
azdır. İstihsale nazaran hiç mesabeııinde
dir. 

Ordu ve hava kuvetıeri, size hitap etti
ğim şu dakikada, grırp seferinden evcik! 
vaziyete nnzaı·an daha kuvctıidir ve aynı 
zamanda daha iyi mücehhezdir. 

3 - Mühimmat meselesi öyle hazırlan
mı~ ve toplanan ihtiyatlar o derece bllylik 
bulunmuştur ki birçok sahalarda, istihsali 
kısmak ve yahut istihsale yeni bir veçhe 
vermek lllzım gelmiştir. Zira, mevcut de • 
polnr, mlkdarlarının çok fazla olmnsınn 
rağmen, fazlalaştırılmış istihsali nlnmıya
cak olmuştur. Polonyaya olduğu gibi. nıl.i
hlmmat tahminden az snrfedilmlştlr. Kura 
ve hava kuvctlerl için ihtiyatlar da bu se
bepler dulayıslylc, garp hücumuna başlan· 
mnsından evelki vaziyete nazaran bugün 
daha bUyUktUr. 

4 - Harbe IUzumlu mtihlm iptida! marl· 
deler: Relch mareşolının eseri saycs"ıncle, 
alman ekonomisi, dnha sulh zamanında, 
harp otarşi ekonomisine inkılt\p etmiştir. 
Bilhassa, en mühim iki iptidai madclr.ye. 
kömür ve demire, bugün hudutsuz diyebi
leceğim bir mlkdarda malik bulunuyoruz. 
İstihsal kahlllyetlmlz !:"ittikçe fıızlnlaşmak· 
tadır ve az bir zaınan sonra, htitl.in ithallıt 
kesilse bile, kendi ihtiyaçlarımıza kdfl ge
lecektir. Maden fhtlyatıarımız o derece 
yllkselmlştlr ki ne uzunlukta olursa olsun 
bir harbi göze alabiliriz ve hiç bir hl\diııe· 
nln tesirine tAbl de~lllz. BUtlln bunlara, al 
dı~ımız muazzam gnnalmln lstimRli ve iş 
gul ettiğimiz arnzinln istisman imkfınla -
rını da illi.ve etmek lllzımdır. (sonu yarın) 

Somali'de: Hecin kıtnlarımızın atlı bir 
dcvdyesi 19 tr.mmıızda Farenji karakoluna olmaını~tır. 

Alman teb 
. ..., . 

resmi 1 1 
Rerlln, 21 a .a. - Başkumandanlı~n teb

liği: 

20 temmuzda ve 20 - 21 temmuz gecesl 
csn:unncla alman bombardıman tayyareleri 
orta ve cenubi İnglltercde tayyare mey -
danlnn, limanlar, benzin depoları ve Nev
castıe clvnnndn aınat mUesııescl ll'C hücum 
etmlglerdlr. Bombalar yangın ve infll!k. 
hıra sebep olmuştur. Bir kafileye yapılıın 
taarruz esnasında bir düşman kruvnzi!rU 
ile iki torpido muhribi ehemiyetıi hasara 
uğramıştır. Avcılarımız Manş üzerinde 8 
dUşmnıı tnyyıırcsı dUşlirmilşlcrdir. Diğer 
bir düşman tayynresl de Rotterdnm civa
rında cHişürlilmUştlir. 

Gece lııgillz tayyareleri §imali ve garbi 
Almaııva ile llollancla üzerine tekrar bom
ba atmışlıırdır . .Maddi hasar az ehemlyet
ııcıır. Şlmull Almnnyada kUçUk bir şehre 
düşen mlltenddit bombalardan yedi sivil 
ötınUştUr. Bu gece hllcumları esnasında 9 
dUşman tayyaresi dllşUrUlmliştür. 

DOşman tayyareleri Vilhelmı1haven'e 
hücum teşebbllsllndc bulunmuşlarsa da da.
fi toplarının şiddetli mukabelesi üzerine 
hr.de!lcrine varamadan dönmeğe mecbur 
kalmışlardır. Deniz dMl toplarımız tara -
tından 4 dllşmnn tayyaresi dilşUriilmliştUr. 

Düşmanın dUnkU zayiatı 22 tayyııredlr. 
Beş alman tayyeresi dönmemiştir. 

lngiliz ve Alman hava zayiatı 
Londra, 21 a.a. - Alman başkumandan

lığıııın bugünkü tebliği şu suretle tefsir c
dilmckteıli r: 

Bugün de dün olduğu gibi alman makam
ları Manıı deniıi ve ingiliz sahili üzerin -
deki hava harekatını kendi lehlerine tahrif 
etmektedirler. Bu harekatın neticesi şudur: 
12 alman tayyaresi düşürülmüş, buna mu
kabil iki ingiliz avcısı düşmü§tür. 

İtalyan resmi tebliği 
---------ı İtalyada bir yer, 21 n.a. - İtalyan umu-

• mi karargfllıının 42 nunıııralı tebliği: 

lnandlg""'lmlZ Tayyarelerimiz Malta'da torpil fabrlka-

ve güvendiğimiz 

hareket düsturlar1 
(Bsşr 1. inci ~aylada) 

niyetine vücut vermiştir. Çünkü biz

ler kendimiz için aradığımızı baş

kası için inkar etmedik ve bizim hü

riyet ve emniyetimizin başkalarının 

teslimiyet ve huzursuzluğu ile de -

vam edeceği vehminde bulunmadık. 

ihtilaf ve haksızlıklara çare aramak 

iddiasında bulunan bütün teşebbüs

lerde gücümü:r.ün yettiği kadar, her

kesi tatmin ve müsterih edecek bir 

nizam aranma gayretlerine yardım 

ettik. Tek başına kuvetin ve yalnız 
kuvete dayanan statükoların, buh
ranı devam ettirmekten, derinleştir
mekten, onun yıkıcı, yrpratıcı tesir
lerini arttırmaktan • gayri bir şeye 
yaramıyacağı kanaatini muhafaza 
ettik. 

Yeni türk devletinin ıoiyasi ede • 
biyatında ne meydan okuma, ne de 
korku misalleri vardır. Bizim siya
setimiz gibi cesaretimiz de samimi, 
nümayi§siz, er bir milletin faziletle
ri ile meşbu, bir kuvet ifade eder. 
Onun hareket düsturlarına sadık 
kalacağız. O hareket düsturları ki 
eneyi tariflerini Ebedi ve Milli Şef
lerin, hüriyet kavgasında, devletin 
kuruluşunda, inkılabın yürüyÜ§Ün
de, dahili ve harici politikanın tan
zım ve idaresinde biribirlerini ta
mamlıyan, biribırlerini takip eden 
büyük bıinilcrin derslerinde bulmuş
tur. 

Falih Rdlu AT AY 

1 
sı Uzcrlne alçaktan bir gece hllcumu ya
pl\rak geni11 yangınlar çıkarmış ve sali • 
men Uslerlnc dönnıllşlerdir. 

Şimal Afrikrunnda bir ingiliz tl\yyaresi 
dilşilrillerek Uç kişiden miirekkep milret
tebatı esir edllmlştır. 

Doğu .Afrikaaında tayyarelerimiz Bu -
na - Kenya hava Uss!l ile Berhara deniz, 
hava iiesfi ve İngiliz - Mısır Sudanınclrıkl 
KUmrUk mıntaknsında düşman mevzileri 
ilzerine tesirli bombardımanlar yapmışlar
dır. 

Tayyarelerimizden biri dönmemiştir. 

Üniversite' de Lozon 

günü kutlanacak 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Perşem

be günii Üniversitede Lozan'ın yıldö
nümü kutlanacak, Rektör, bir profe
sör ve bir talebe nutuk söyliyecekler
dir. 

Ankara ikinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borcun ödenmesini temin için mah -
cuz bulun1n aşağıda cins ve muhammen 
kıymeti yazılı eşyanın borcun ödenmeme
sinden dolayı 25/ 7/940 perşembe günü sa
at 12,30 da Ankaranın Akalar mahallesi Y c
şilali sokağı 12 numaralı Çifte fırınlar kar
şısında ilk açık arttırmaya c;ıkarılacaktır. 

İlk açık arttırmada muhammen kıymetin 
% 75 nisbctinı bulmıyan eşyanın ikinci art
tırması 26171940 cuma giınü aynı mahal ve 
saatte yapılacaktır. 

(Satış peşin para ile olup dcllaliyc rü -
sumu müşteriye aittir) İstekli olanların 
muayyen gün ve saatte mahallinde hazır 

bulunacak memura 93917861 rlosya numaar
sı ile mliracoatları ilin olunur. 
Lira K. Cinsi 
800 00 Motör. ve hamur teknesi, 

69 00 69 adet posu 
80 00 140 adet pasu örtüsü, 
10 00 4 adet ekmek terazisi, 
26 00 2 büyük, üç kıiçük tekne , 
6 00 İki adet tohta 

25 00 Bir adet boş kasa 
8 00 4 adet ekmek küreği 

60 00 İki adet sabit gözlü tczıih, 

M enılelssohn: sakin deıı: 
seyahat uvertürü. 
2 - Borodin: orta A~1' 
4 - J. Strauss: "Weıf. 
Gcsang" (vals). 
5 - Lehar: altın ve ı6, 

22.30 Memleket saat ayarı:'-! 
leri; ziraat, esham • tıı;v-
yo - nukut borsası (fıı 

22.45 Müzik: cazband (PlJ· 
23.25123.30 Yarınki prograıtH 

l R A :N 
Tahran Radyos11 

Tahran radyosu, kısa dıı.lgl 
saat 11.30 dan 14 c kadar, J9 
uzunluğu ilzerinden, 17.13 ~J 
30 m. 99 dalga uzunluğu uJ 

20.30 dan 23.30 a kadar 48 ı:ı 
zunluğu üzerinden ncljrcdilflle 
(Yukarıdaki Saatler lRArl 

Bursa su S1kınllsmda~ 
Bursa, (Hususi) - 13el~ 

fından bu sene alınan fe' 
birler sayesinde şehrimiz~ 
larda nöbet beklemeden 
mu~u~ 

1 
Belediye, dağlardan g: 

!arını tamir ettirdiği gib,1 

kı da fuzuli yere su sarfı~ 
mağa gayret etmektedir· sı 
bu yaz mevsimi su sıkıntı 
tulmuş olac _ız. ~ 

/,;=====~ 
i Z Mi R 

Enternasyonal f ua 
hazırlanırııı ı 

20 Ağustos - 20 p) 

~~==1=9=4~ 

'

-Daktilo k~t~s 
73 Uncu cle\·rcsl lttJ)tıS' 

lanmıştır. Belediye s~1~ 
rıart. No. 4 Telefon: 

~---:::'./~ 
o~ Apartman ar b 

Y • 1 • d d··.-t ad' cnışe ur e o \'t 

yahut beş odalı raht1l "'1 
llpartman aranıyor· ., 1 
lanlar tercih edilec:ektıbi~ 
ların fiyat ve şeraitte. eti 

ta M. F. adresine :hrır A 
etmeleri. =----'~ 

Bugü11 1 

ULUS Sine111°s 
2 Film bitde~ 

14.30 - J7.30. ~} 

MARGARi'f 
GRASMOO~ 

16 19 dil 
- 1 

S"l"h .. kobOY ı a şor 



ULUS 

Terlik alınacak 
Ar. 'V ekalcti satın alma KO: 
~iftine tahmin edilen fiyatı (200) 

ııır._r_uş olan 10.800 çift terlik kapalı 
"Uakasaya konmuştur. ihalesi 2/8/ 

16zo &_unu saat on birdedir. 11k temi-
lıradır. Evsaf ve şartnamesi M . 

'ı •atın alma komisyonunda görüle
e •teklilerin kanunun emrettiği bel

lrtn az ihale saatından bir saat e
t ~dar kopalı zarfları komisyona 
rı. (3772) 13808 

Yün çorap alınacak 
Ar. 'V e/ı:i/etı satın alma KO: 
do~İhine tahmin edilen fiyatı (49) 

z kuruş olan 30.000 çift yün ço
. 21ı zarfla münakasaya konmuştur. 

11\ 8/940 cuma günü saat on beşte-
lctninatı (1.102,5) liradır, Evsaf 
ınesi M. M. V. satın alma ko

lııır hd~ _ ~ôrıilebilir. İsteklilerin kanu
.:ttıgı belgelerle ihale saatın.dan en 

"ho-_at ebeline kadar komisyona zarf-
-~~eri . (3773) 13809 

Kolluk alınacak 

Ar. / elci/ctı Satın Alma Ko. : 
tr ~de1ine tnhmin edilen fiyatı altı 
01 ıtıı vı r,.,, tane kızılay işaretli 

,,_25 tenılT' perşembe günü saat 
lrhkarada M .. ı V. satın alma Ko. da 
lıla &atın alınacağındn isteklilerin 
it kati teminatlan ile birlikte pa -

Ciiıı ve saatinde mezkur Ko. da bu-
rı. (3848) 13845 

İye arka çantası alrnacak 

lr. Vdlleti satın alma KO: 
1• ldedine tahmin edilen fiyatı yir
tıta olan 1500 tane '5ıh iye nrka çan
tıııınuz/940 pazartesi günü saat 15 

1~1lda M. M. V. satın alma KO. da 
'rı lr satın alınaca i7ından isteklilerin 
tG kati teminat!Jrı ile birlikte pa-
tırı ve saatmda mezkur KO. da bu· 

· Sartname ve nümunesi M. M. 
~tU1ıtı.a KO. dadır. Saı tname 19S ku

t ııteklilere verll:ı (3846) 
138fil'i 

2o(} A\rcı borusu alınacak 
-· 

11 
eki/eti Satın Alma Ko. : 

20Q acledine beş lira fiyat tahmin e
~ aclet avcı borusu 30 temmuz 940 
••~ laat 11 de Ankarada M. M. V. 
""la ko. da pazarlıkla satın alına

iıteklilerin verecekleri avcı bo
birer adet nümune ile 150 liralık 
tı ile birlikte mezkfır Ko. da ba-

ları. (3905) 13886 

Matra alınacak 
lr; 11 ek&leti Satın Alma Komisyo -

~'<!edine tahmin edilen fiyatı yüz 
loıt olan elli bin tane emaye er mat
~Uz/940 salı günü saat 11,30 da 

Ptt. M. V. satın alma Ko. da pa
~~tın alınacağından isteklilerin on 

tliıı lratt teminatları ile birlikte pa -
\'e saatinde mezkur Ko. da bu

, (3' lar-tnamesi 375 kuruşa Ko. dan 
908) 13902 

lr l>il parçaları alınacak 
; ~ekileti Satın Alma Komisyo -

tahmin edilen fiyatı : 2045 lira 
lraıeın OPEL yedek parçalan pa-

&atrn alınacaktır. Pazarlığı: 
Pereembe günü saat 11 dedir. Ka
tı: 306 lira 75 kuru& olup listesi 

'lf da &örülür. Taliplerin muayyen 
(ıg1 • 1.1. V. Sa. Al. Ko. da bulunma -

l) 13905 

~tuın semeri alınacak 
-; ~ekaieti Satın Alma Komisyo -

lr tahmin edilen fiyatı: 49.000 lira 
°1uın semeri ile 1350 mahfeıi pa

"'9 &atın alınacaktır. Pazarlığı: 
llaıarıesi rünü saat ıs dedir. Ka
~ 7350 lira olup şartnamesi 245 
~llt· iıyondan almır. Taliplerin mu
~ıttc M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu-

(3912) 13906 

~obiJ yedek parçalan 

it alınacak 
: ~eklJeti Satın Alma Komisyo . 

'~ ~illin edilen fiyatı: 2650 lira 
~l bınek otomobilleri yedek parça
'."tQ ~kla satın alrnacaktır. Pazarlığı: 

tr·'lembe günü saat 11 dedir. Ka-
. 397,5 lira olup şartnamesi ko

~- ~0rfilür. Taliplerin muayyen va
• "ti) • '17. Sa. Al. Ko. da bulunmalan 

13923 

- ~eti torbası alıncak 
: • ~eki/eti ~atın Alma Komisyo -

Kürek alınacak 

M. Itl. VeJcileti Satın Alma Komisyo
nundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 10120 lira 
olan 22.000 adet tıdl kUrek pazarlıkla Batın 
alınacaktır. Pazarlığı: 25. 7. 940 perşembe 
günU saat 14 tcdlr. Kati teminatı: 1618 li
ra olup numune ve ııart.nameai komisyonda 
görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (3959) 

13958 

DAHiLiYE VEKALETi 

Kömür alınacak 

Da biliye VeU.letinden: 

Vekalet kaloriferleri ihtiyacı için ka
palı zarf usulü ile (% 80 ni Karabük, % 20 
si Ankara gazhane koku) olmak üzere 370 
üç yüz yetmiı; ton kömür alınacaktır. 

ı - Kömürün beher tonunun muham
men bedeli 27 lira 370 tonunun muhammen 
bedeli 9990 lira ve muvakkat teminat 749 
lira 2S kuruştur. 

2 - İhale S/8/940 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 te vekalet binasında 
toplanacak satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Taliplerin hu eksiltmeye girebilme
leri için 2490 sayılı kanuna ııöre icap e
den vesaiki de havi olmak Ü7.ere teklif 
mektuplarını ihale ıriinü saat 14 kadar mllk
buz mukahilirırle levazım müclürlüti;üne ver
meleri lazımdır. 

4 - Bu eksiltmeye ait şartnRme levazım 
müdürlüğünden her ıı;ün parasız olarAk a-
lınabilir. (3872) 13875 

HARiCiYE VF.KALETI 

Kok kömürü 'llınacak 

Hariciye Veka/etinden : 

ı - Satın alınacak 250 ton kok kö
mürü kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedel (6510) ll
ra ve muvakkat teminat 488 lira 25 ku
ruştur. 

3 - Münakasa 29 temmuz 1940 pa
zartesi günü saat 16 da Ankara veka
let satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle tek -
lif mektuplarım mezkur tarihde ko • 
miıtyona tevdi etmeleri ve şartnameyi 
almak istiyenlerin vekalet levazım 
müdürlüğüne müracaatları. (3680) 

13666 

TiCARET VEKALETi 

Benzin alınacak 

Ticaret VeUletindea : 

l - Vekilet makam otomobili ile mo -
tosiklet için 940 mali yılı içinde 5250 litre 
benzin açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. 

2 - Beher litre benzin için 25 kuruş fi
yat tahmin edilmiı olup muvakkat teminatı 
08 lira 44 kunattur. 

3 - Açık eksiltme 24. 7. 940 çarpmba 
gÜnÜ saat 14 de yapılacaktır. 

İsteklilerin bu gündeı. en aşağı bir ııün 
evel muvakkat teminatlarını merkez muha
sebeciliği veznesine yatırmaları ve muay
yen olan ııün ve saatte Unvan ruhsat tez -
kereleriyle birlikte Vekilet zat işleri ve 
levazım müdürlüğünde toplanan satm al • 
ma komisyonunda hazrr bulunmalan ilin 
olunur. 

4 - Bu iıe ait ıartnameler her ıUn Ve
kalet zat iıleri ve levazım mlidürlüiUnde 
görülebilir. (3575) 135115 

NAFIA VEKALETi 

Elazığ - Van :ntaatı 
Nafia VeHletinden : 

Elazıg - Van hattının 24 + 294 llncn 
kiJometresile 46 + 000 ıncı kilometre
leri arasındaki birinci kısım inpatı 
kapalı zarf usulile milnakaaaya konul
muştur. 

ı- Bu işin muhammen bedeli 900 
bin liradır. 

2- Muvakkat teminatı 39.750 lira -
dır. 

3- Münakasa 26. 7. 940 tarihine te
sadüf eden cuma günü saat 16 da Ve
kaletimiz demiryollar inıaat daireain
dr-ki münakasa komisyonu odaaında 
yapılacaktır. 

4- Mukavele projesi, eksiltme şart
namesi, bayındırlık işleri genel prt-

11ı::edtne tahmin edilen fiyatı 160 namesi, fenni şartname, telgraf battı 
t l50oo tane harp paketi torbası şartnamesi, vahidi kıyasii fiyat cet • 
'14.940 pazartesi gllnU saat 16 da velı· • 90 B. numaralı malzeme tipi, ta
'a · lrl. V. satın almR l{o. da pa-

11"-!1:ııı alınacağından isteklilerin keometre plan ve profilinden mürek
~lı ~ katt teminatlarlyle birlikte kep bir takım münakasa evrakı 45 l~ra 
~~Jın:eK~~~~n~~ıtı~!:~!~18 M. M mukabilinde demiryollar intaat dai • 

13943 resinden tedarik olunabilir. 

' .., l\1lndura alınacak s- Bu münakasaya girmek istiyen-
... 11 ter referans ve diğer vesikalarını bir 

elt.A/etı Satın Alma Komisyo - istidaya bağlı yarak münakasa tarihin· 

~~:ine tahmin edilen fiyatı (720) den en az sekiz gUn evet Vekilete ver
~ıı mı kunı' olan noo oooı yUz mek suretile bu iş için ehliyet vesikası 
t ~ura pazarlıkla mUnakasaya istiyecekler ve bu vesikayı teklif zarf-

ı....bıt<t hlllesl 26. 7 940 cuma g{lnU • 
7't b"<llr Kati tP.mlnatı (6:'i.100l larına koyacaklardır. Münakasa tarı • 
~ 86 ıı in Yllz liradır Evsaf ve şart - hinden en az sekiz gün evel yapılma-
llrııı11 ra mukabilinde M. M. V. satın ·· 1 dikkate a 
lıııııı""nundan alınabilir. fstekllle- mış olan muracaat ar nazarı • "t111 <'ınrl'ttlği belgelerle ihale sa- hnmıyacaktır. 

lllnıa komisyonuna gelmPIP.rl 6- Münakasaya iıtirlk edecek olan-

l'~f 139rıo Iar 2490' numaralı arttırma, eksiltme 
~ it ~kçi sandığı alınacak ve ihale kanunu ile eksiltme prtna • 

· °"el mesi mucibince ibrazına mecbur ol • 
; ileti Satın Alm• Komisyo - ·k· kQ k 

dukları evrak ve vesaı ı mez r a • 

ASKERi FABRiKALAR 

20000 metre İpek kumaş alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (62.000) lira olan 

(20000) metre ipek kumas askeri fabrika -
lar umum müdürlüiü meı;kez satın alma 
komisyonunca 30-7-940 sah ıünü saat 15 te 
(3) lira (10) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (4350) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar komis -
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu is
le alakadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve sa
atte komisyona mUracaatları. (3616) 

13739 

100000 metre torbalık bez 

alınacak 

Askeri Fııbrik!lar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (40.000) lira olan 
100000 metre torbalık bez askeri fabrika
lar umum müdürlüiü merkez satın alma 
komisyonunca 30-7-940 salı günü saat 16 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me (2) lira mukabilinde komisyondan ve -
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3000) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kQr günde saa ıs e kadar komisyona ver -
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle ala -
kadar tüccardan olduklanna dair ticaret 
od.ısı vesikasiyle mezkQr gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (3641) 13740 

300 ton yerli Linters pamuğu 
alınacak 

Asktri Fabrikalar Umum Müdür/ütü 
Merlıe:ıı Satın Almı Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (84.000) lira olan 
300 ton yerli linters pamuğu aııkeri fabri. 
kalar umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 31-7-940 çarşamba ııünü sa. 
at 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (4) lira (20) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (54SO) lirayı havi teklif mek. 
tuplarını mezkQr ründe ıaat IS e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. mRddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve öu 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve sa. 
atte komisyona müracaatları. (3642) 

13741 

2800 kilo reçine alınacak 

Askeri F•brilcalar Umum Müdürlülü 
Merlcez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1400) lira olan 
2800 kilo reçine askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 3/8/940 cumartesi ıünü ıaat 10,30 da a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (105) lira ve 
2490 nwnaralı kan- 2 •• 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkQr rün ve sa
atte komisyona müracaatları. (3863) 

13851 

1200 Adet erat kaputu 

yaptırılacak 

Aslcerl Fabrikalar Umum Müdürlüfü 
Mt!rk.ez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (14400) lira olan 
1200 adet erat kaputu askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma komis -
yonunea S/8/940 pazartesi rünü saat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (1080) lirayı 
havi teklif mektuplarmr mezkilr günde sa
at 15 ıe kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duldarma dair ticaret odası vesikaaiyle 
mezkQr gün ve saatte komisyona müraca -
atlarL (3864) 13.852 

12000 Metre amerikan bezi 

Alınacak 

Asbrl F•briblar Umum Jlüdürlülii 
il erlcez S•tın Alma Komis70nundan : 

Tahmin edilen bedeli (3600) lira olan 
12000 metre amerikan bezi askeri fabrika
lar umum müdürlü&ü merkez satın alma ko
misyonunca 2/8/94() cuma ıünü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (270) li
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3, mad -
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu iıle allkadar tüccardan olduk
larına dair ticaret odası vesikasiyle mes -
Hr ırüıı ve natte komisyona müracaatlan. 
(38115} 138SS 

1000 Adet İtçi tulumu almacak 

A.sbrl F•brihlar Umum Jllüdürlülil 
IJI erk.ez Satın Alma Komis70nunda11 : 

Tahmin edilen bedeli (l5000) lira olan 
1000 adet iıçi tulumu askeri fabrikalar u -
mum müdürlüiü merkez aatm alma komis
yonunca 2/8/940 cuma ırüııü saat ıs te ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (450) lirayı ha
vi teklif mektuplarmı mezkQr ründe saat 
14 de lı:adar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
drklanna ve bu iıle allkadar tüccardan ol· 
duklarma dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkQr gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (3866) 13854 

~ ~~rııe tahmin edilen fiyatı: 200 nun ve şartnamenin tarifatı dairesin • 
~?"°lııtıtlft tllfekçi sandığı (kom- de hazırlıyacakları teklif zarflannı 

· ~ a •atın alınacakur. Pazarlı- 26. 7• 940 tarihinde saat onbete kadar 
. 3ooo ııaıı g{lnU saat 14 tedir. Kat_ı numaralı makbuz mukabilinde milna -iti) lira olup şartname ve nU 
"~:8Yonda görillllr. Taliplerin kasa komisyonu batkanhğına vermiş 

tte M. M. V. Sa. Al. Ko. da olmaları •ıt-ımdır. (3518) 13619 
(3939) 13953 üUi 

3500 Çift erat fotini alınacak 
Aslcerl Fabriblar Umum Müdürlülil 

Merkez satın alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (28.000) lira olan 

3500 çift erat fotini askeri fabrikalar u
mum müdürlüiii merkez satın alma komi .. 

yonunu 3/8/ 940 cumartesi ııünü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (40) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (2100) lirayı havi teklif mektup
larını mezkOr günde saat 10 na kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (3816) 

13859 

45 ton arap sabunu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (115.750 ı lira olan 
45 ton arap sabunu askeri fabrikalar umum 
nıiidürliiğü merkez satın alma komisyo -
nunca 6. 8. 940 salı gllnU saat 16 da kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1181) lira (25) 
kuruşu ha.,·i teklif mektuplannı mezkO.r 
gUnde saat 15 e kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2400 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alAka -
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o -
da.'!ı veslkaslyle mezknr glln ve saatte ko-
misyona mUracaatıarı. IS890l 13947 

Kereste alınacak 

Askeri Fabrıgalar Umum Müdür/ütü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

170 metre mikabı 3,50 : 4x0.14 : o.ıs x 
0,02S M. ebadında çıralı çam tahtası. 

170 metre mikabı 3,SO : x0,18x0,025 M . 
ebadında çıralı çam tahtası, 

160 metre mikabı 3,50 : 4x0,20x0,025 M. 
ebadında çıralı çam tahtası, 

335 metre mikabı 3,SO : 4x0,22x0,025 M. 
ebadında çıralı çam tahtası, 

83 metre mikabı 3,50 : 4x0,25x0,025 M. 
ebadında çıralı çam tahtası, 

82 metre mikabı 3,50 : 4x0,20x0,22x0,03 
M. ebadında çıralı çam tahtası. 

Tamamen çıralı çam vermek mümkün 
olmadığı takdirde her kalemin nısfı Beyaz -
küknar olabilir. 

Tahmin edilen bedeli (S0.000) lira olan 
miktar ve ebatları yukarda yazılı altı ka -
lem ve ceman 1000 metre mikabı kereste 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komi~yonunca 6 81940 salı gü
nü saat ıs te kapalı :ı:arfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (50) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (3750) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde sa.at 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kehdilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduk11ll'ına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur ııün ve 
saatte komisyona müracaatları (3891) 

13948 

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

kıtaat ilanları 

Kuru ot alınacak 

Edirne Askeri Satın Alma Komısyo
nundaa: 

ııoo ıoa lcuru ot luıp&Jı ad uaıJlyJe 
aatıa aluuaeaktır. İhalesi 38. 7. 940 cuma 
günü saat 11 de Edirnede eski mU,lriyet 
dairesinde satın alma komisyonunda yapı
laca· .tır. Tahmin edilen tutarı 49000 ve ilk 
teminatı 3713 liradır. Evsaf ve şart.namesi 
her glln komisyonda görülebilir. İstekllle
rin teklif mektuplarını en geç ihale saatin
den bir saat eve! komisyona vermiıı olma-
ları l!zımdır. (3545) 13539 

Kuru ot alınacak 

Edirne Aslceri Satıın Alma Ko. 

Edirnedeki birlikler hayvanatmın sen~ 
lik ihtiyacı olan iki milyon kHo kuru ot 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 
ise de belli (iin ve saatte hiç bir istelı:li 
çıkmadığından ayni ıerait dahilinde ikinci 
ihalesi 29. 7. 940 pazartesi günü saat 17 de 
yapılacaktır. Tahmin fiyatı 110 bin lira 
ilk teminatı 8520 liradır. Evsaf ve ıerait
leri görmek istiyenler her rün iı saatle
rinde isteklilerin de belli rüıı ve saatte 
resmi vesaik ve teminatlarını ihaleden bir 
saat evel Edime sanayi k11l11ındaki aske
ri aatm alma komisyonuna vermeleri. 

(3693) 13674 

Sığır eti alınacak 
ls6anbul Komutanlılc Satın Alma Ko.: 
Karadeniz boiaz kıtaatı senelik ihtiyaçı 

için kapalı zarf usulü eksiltme ile 300 ton 
sıiıreti satın alınacaktır. Eksiltme 29.7.940 
(iiııü saat 16,30 dadır. Muhammen bedeli 
yüz on bir bin lira ilk teminatı 11800 lira
dır. Şartnamesi her (iiıı İstanbulda satm 
alma komisyonunda görülebilir. Münaka
saya iıtirik için belli (iiıı ve saatten bir 
saat önce teklif mektuplannın Fındıklıda 
komutanlık satm alma komisyonuna mak
buz kaqılıiı teslim edilmesi. 

(3696) 13677 

Yonca almacak 

Ankara Levazım Amirlili S•tızı Alma 
Komisyozıundaa: 

1 - 24.000 kilo yoncanın açılc elcsiltme
si 29. 7. 94() saat 15 te Anhr• levazım a
mirliği satın alma komi.syoaunda yapıla· 
caktır. 

2 - llluhammea bedeli 720 lir• ilk temi
natı 54 liradır. Şartnamesi komisyonda 
göörülür. (]727) 13709 

Kuru ot almacak 

Anhra Levazım Amirlili Satın Alma 
Komisyonundan : 

1 - lSOO ton kuru otun kapalı zarfla ek
siltmesi 2/8/940 saat 15 de Ankara Lv. i
mirliği utm alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 90.000 lira, ilk 
teminatı S7SO liradır. Şartnamesi 4SO ku -
ruş mukabilinde komisyondan almabilir. 
İçinde kanuni ve ticaret odası vesikaları 
da bulunan teklif mektupları saat 14 e ka-
dar kabul olunur. (3799) 1383S 

Yulaf almacak 

Dörtyol Alay Satın Alma Komi.syonun
dan: 

1 - Dörtyol ~arnizonundaki hayvanların 
ihti:vacı is;in bir sene müddetle 454000 kilo 

-9-
yulaf kapalr zarfla satın alınacaktır. 

2 - Münakasa 5/ 8/940 günü aaat 16 da GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. 
belediye dairesinde yapılacaktır. 

3 - Münakasa günü olan 5181940 günü 
saat 16 dan bir saat evel kati teminat tek
lif mektupları komisyona verilmiş buluna
caktır. Fazla malumat istiycnler alay mü
bayaa komisyonundaki şartnameyi okuya -
bilirler. 

4 - Aşaiıda muvakkat teminat mikdarı 
ve tutarı, ihale ıtilnü yazılıdır. (3836) 

Cinsi 
Yulaf 
İhale tarzı 
K. zarf 

13841 
Mikdan Muvakkat 
kilo teminat 
454000 1872,7S 
İhale ııünü saat Tutan 

5/8/ 940 111 24970 

Sığır eti alınacak 
ı - Tümen birlikleri ihtiyacı için 90.000 

kilo sıiır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 24/7/ 940 saat 15 de tü

men satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - 90 000 kilo sığır etinin beher kilosu 
için tahmin edilen fiyat 30 kuruş tutarı 
27000 lira muvakkat trminatı 4050 liradır. 

4 - İsteklilerin belli (Ün ve saatinde 
tümen ıatın alma komisyonuna relmeleri. 

(3856) 13868 

Koyun eti alınacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Ko

misyonundan: 
Glimiişsuyu askert hastanesinin 45 ton 

koyun etine verilen fiyat pahalı görUldU
fündcn yeniden pazarlığ'ı 25. 7. 940 gilnü 
saat 16 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 
21600 liradır. İsteklierln belli gUn ve sa
atte yüzde Hl temlnatlarlyle birlikte Fın
dıklıda komutanlık Htın alma komisyonu-
na gelmeleri. (3900) 18883 

Kömür alınacak 

!stanbul Lv. Amirliği Satın Alma Ko
misyonundan: 

ı - 1252 ton sömikok kömllrU alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 26. 7. 940 cuma 
gllnU saat 15,80 da Tophanede İstanbul 
Lv. 11.mlrliğl satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 28000 lira ilk temi. 
natı 2112 lira 75 kuru11t11r. Şartnamesi ko
miııyonda görUlilr. İsteklilerin belli 11aat
te komisyona gelmeleri. f 3898 > 13898 

Sade yağı alınacak 

lspart.a Tümen Satın Alma Komisyonun
dan : 

Satılık eşya 
Ankara Giımriılc Mıidurlutundtn : 
Müfredatı belediye mezat salonu ile i'\im

rük mıidürlüğü binasında aarlı listede gos
terilmiş olan muhtelif cins eşya 2 asustos/ 
940 tarihine müsadif cuma günü saat 10 da 
açık arttırma ile satılacaktır. 

Müzayede iştirak arzusunda bulunanla
rın muayyen saatte Akköprüde gumruk bi
nasında mütetekkil satı• komisyonuna mü-
racaaltarı . (3649) 13657 

Muf&lllba işleri 

Anlcara inhisarlar Başmüdürlüğünden. 
Ankara'da İnhisarlar Vekaletinin tahtı 

iıgalinde bulunan umum müdurluk bina -
sında kabaran müşıunbaların yapııstırılma
sı keşif, proje ve fenni şartnameslne ıöre 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Yapılacak işin muhammen bedeli 2250 
liradır. Açık eksiltme ve ihale muamelesi 
1218 1940 tarihinde saat 16 da başmüdür -
lüiümüzde toplanacak komisyonda icra 
edileceiinden taliplerin 168 lira 75 kuruı 
ilk teminat paralariyle birlikte müracaat -
ları. (3950) 13956 

P. T. TELEFON Md. 

Stajyer alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlütünd .. ~ 
İdaremize en aıatı orta mektep • ezuna 

olmak prtiyle müsabaka ile ıltajıyer alı
nacaktır. Bunlara verilecek ücretle muıa • 
bakaya iıtirilı. için aranacak veıikalarm 
nevi ve mahiyeti vilayet P. T. T. müdıirlulı:
lerinden öğrenilir. İmtihanlara villyet mer
kezlerinde 1-ağustoı- perıembe günü aaat 
9 da bqlanacaktır. Taliplerin evrakı mua. 
bitelerini tamamlayıp vilayet P. T, T. mii
dürlüklerine müracaatla isim ve adresleri
ni kaydettirmeleri lüzumu ilan olunur. 

(3S73) 135113 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 

Ankara Merkez Tapu Sicil Jluhalıs 
1 - Antalya'daki kıtaatın senelik ihti - lığından : 

yacı olan 137PO kilo sade yagı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 1

' Solfasol köyünde Çinçin mevkilnde 
2 - Şartnamesi Isparta tümen satın al- katolik Katırcı oğlu Hacı Kiyoktan 

ma komisyonunda ve İstanbul, Ankara Lv. metruük tarik ve cılga ve Abdullah ve 
amirlikleri satın alma komisyonundadır. Mehmet ile mahdut bağın bu defa ha• 
İstekliler sartnameyi komisyonlarda oku- zine namına tescili talep olunmakta-
yabilirler. dır. 

3 - İşbu 13700 kilo sade yalının mu _ 1515 numaralı kanun hükümlerine 
hammcn tutan 15070 liradır. göre tasarrufunun tesbiti için mahal• 

4 - Şartnamesindeki % 2s mikdar faz _ line 3. 8. 940 C.ertesi günü tahkik me
lası da dnhil olduğu halde ilk teminatı 1130 muru gönderileceğinden bu gayri 
lira 25 kuruştur. menkul üzerinde bir hak iddiasında 

5 - Eksiltme 15/ 8/ 940 talihine tesadüf bulunanların evrakı müsbiteleriyle 
eden pazartesi gilnü saat 16 da lsparta'da birlikte mezkur günden evet dairemi
tümcn satın alma komisyonunda yapıla - ze müracaatları veya keşif günü m-. 
caktır. hallinde bulunmaları ilin olunur. 

6 - İstekliler 15/ 8/940 pazartesi günü (3873) 13945 
saat 15 e kadar teklif mektuplarını lspar -
ta tümen satın alma komisyonuna verecek 
veya ırönderecelrlerdir. Ba ... tten aonra 
verilen ve yahut cönderllen mektuplar a -
lırunıyaeaktır. Saat ayan tümen daire saa
tiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye iştirik etti -
rilmiyecektir. (3897) 13949 

Sade yagı alınacak 

lstarbul Komutanlık Satın Alma Komis
yonundan : 

19/7/940 rünü talibi çıkmıyan 250 ton 
sade yağı 24/ 7/940 ııünü saat 16 da pazar
lıkla satın almacaktır. Muhammen bedeli 
312500 ve ilk teminatı 152SO liradır. Şart
namesi Ankara, İzmir Lv. lmirlikleriyle 
İstanbul komutanlığı aatın alma komisyo -
nunda görülebilir. İsteklilerin belli rüıı ve 
saatte Fındıklı'da komutanlık satın alma 
komisyonuna ıtelmeleri. (395S) 139S7 

MÜNAKALAT VEKALETi 

Benzin alınacak 

Münablit VeUletinden : 

1 - Vekilet otomobilleri için (2475) li
ra muhammen bedelli (9000) litre benzin 
7/8/ 940 çarşamba günü saat (lO)ı da Ve -
kilet levazım müdürliiğündeki komisyonca 
açık eksiltmesi yabdacaktır. 

2 - .Muvakkat teminat (185) lira (63) 
kuruıtur. 

3 - Şartnamesi parasız olarak verilir. 
İsteklilerin kanuni vcsikalariyle mezkür 
rün ve saatte bulunmaları. (3941) 139S4 

VAKIFLAR UMUM Md· 

Kiralık mahal 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Senelik Muh. 

Teminatı 
L. K. 

Cinsi 

ViLAYETLER 

Muhtelif yiyecek alınacak 
lstanbul Belediyesinden: 
Darülaceze mUessese.slnln yıllık ihtiya

cı için lUzumu olan 17.1500 kilo plrlno. 
12.000 kilo kuru fasulye, 5000 kilo merci
mek, 2500 kilo nohut, 3000 kilo bulaıır, 
8000 kilo sadeya.t ve 2500 kilo beyaz pey. 
nir satın alınmak llzere kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuııtur. 

Mf'cmuunun tahmin bedeli 20520 Ura ve 
ilk teminatı 1539 llradır. Şartname, a.bıt 
ve muamelAt mUdUrlllkü kaleminde cörU -
lecektir. İhale 6. 8. 940 aalı g{l.nU saat 15 te 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 
940 yılına alt tlcare~ odaSt veetkalaıiyle 
2490 numaralı kanunun tarifatı çeYftPlnde 
1ıazırlıyacakları teklif mektuplarını ale 
günU saat 14 e kadar dalml encümene ver-
meleri lA.zımdır. (6224/8917) 'qt51 

Yol intaalı 

lstanbul Beledivesinden: 
İstanbul mıntakası dahlllndeld muhte • 

lif yollann katran kaplaması lfi kapah 
zarf usullyle eksiltmeye konulmuıtur. Ke· 
ıtlt bedeli 15158 lira ve ilk teminatı 1138 
lira 85 ırunııtur. Mukavele, ekalltme, ba -
yındırlık lıleri A"enel, husuıı1 ve fennt ıtart
namelcri proje, keıtlf hutA.sa.sı ile buna mU
teferri diğer evrak 76 kunııt mukabilinde 
fen iıleri mlldUrlUğtlnden verilecektir. 

İhale 6. 8. 940 salı gUnU saat 15 te dai
mi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan ihale ta
rihinden 8 gün evel fen işleri mUdUrl[lğU
ne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 
940 yılına alt ticaret odası veetkalarlyle 
2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde 
hllZlrlıyacaldarı teklif mektuplannı ihale 
g{l.nU aaat 14 e kadar dalmt encUmene ver-
meleri. (6256/3926) 13952 

Etüv makinaıı alınacak 

Antakya Belediyesinden : 
Antakya belediyesi için 90 - 120 e

badında bir etüv makinesi mübayaa e
dilecektir. 

Etüvün İskenderunda Antalya nak
liye anbarında teslim edilmek prtiy
le bedelini bildirir teklif mektuplariy
le isteklilerin Antakya belediyesine 
müracatları ilan olunur. 13959 

kirası 
L. K. 
72 00 

Ba- Seyyar etüv makinası alınacak 
yazit mesci-
di aon cema- Salihli Belediyesinden : 

5 40 Hanefi 

at mahalli 1 - Belediyemiz dispanseri için 
iki tekerlekli tek beygirle çekilir bir 
seyyar ütü makinası mübayaa edile

Ulİ.ıcanlarda Hanefi Bayazit ma- cektir. 

hallesinde 2 - (1200) lira bedeli muhammeni 
Yukarıda evsafı yazılı gayri men- üzerinden açık eksiltmeğe çıkarılmıt-

Mahallesi 

kul teslim gününden itibaren 31 ma- tır. 

yıs 941 tarihine kadar kiraya veril- 3 - İhalesi 5 ağustos 940 tarihine 
mek üzere yapılan birinci artırmasın- müsadif pazartesi günü Salihli bele
da talip çıkmadığından artırma müd- diye encümeninde yapılacaktır. 
deti beş gün uzatılmııtır. 4 - Evsaf, ebat şerait vesairesi hak 

İhale 23. 7. 940 salı günü saat ıs de kında malumat iıtiyenler Salihli Be
Vakıflar umum müdürlüğü emlak ve lediyesine müracaat edecektir. 
arazi müdürlüğünde yapılacağıdan 5 - Muvakkat teminat muhammen 
t liplerin mezkur müdürlüğe müraca- bedelin % 7,5 ğu nisbetindedir. 
atları. .(3948) 13955 13927 
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Hesaplarında en aşağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

~ T. C. ZiRAAT BANKASI ~ 
' ~ 

ikramiye planı 

4 tane 
4 tane 600 lira 
4 tane 250 lira 

40 tane 100 Ura 

l.ooo lira 
100 tane :ıo lira 
120 tane 40 lira 
160 tane 20 Ura 

Kuralar: l mart, 1 haziran. 1 eylUl, ı blrlnclkAnun 
f\lkkat: hesaplnn senede 60 liradan aşağı dllşmtyenlerln 

ikramiyeleri e:. 20 fazlalaşır .. ____________ ._.. ______________________ _. 

BALAST MÜNAKASASI 
Devlet Demiryollan Adana 6. ıncı işletme Komisyonundan: 
Aşağıda mahal, miktar ve muhammen bedelleri yazılı balast ihzaratı mü

nakasa ve ihaleleri hizalarında gösterilen günlerde ayrı ayrı yapılmak üze
re kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme tayin edilen günlerde 
saat 11 de Adana'da İşletme müdürlüğü binasında yapılacaktır. İsteklilerin 
evelce bu gibi işleri yaptıklarını gösterir vesaik ve 940 senesi Ticaret oda· 
ıı vesikasiyle 2490 No. lu kanun mucibince hazırlıyacakları teklif mektup· 
Jarını münakasa saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuza vermiş 

bulunmaları lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara, Hay
darpaşa. Adana, Malatya, Kayseri veznelerinden alınabilir. Taahhütlü mek
tuplarla yapılacak tekliflerin postadaki gecikmesi nazarı itibare alınmaz. 

Fi. M/3 Yekun bedeli İlk teminat İhale 
Teslim mahalli Miktar m/3 kuruş Lira Lira günü 

Alaca 10000 120 12000 900 30-7-940 salı 
Hacı kırı 9000 150 13500 1013 30-7-940 .. 
Türk bahçe 6000 150 9000 675 31-7-940 çar-
(F. paşa - Isla.hiye 
arası) 

şamba 

Karadere -
Km. 536-522 6000 180 10800 810 31-7-940 H 

Toprakkale - İsken-
derun arası 8000 120 9600 720 31-7-940 .. 

(3619) 13653 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA lLE 23. 7. 940 

SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

ıtsas No. Mevkii ve Nevi 

896 

897 

1037 

1083 

1084 

1115 

Keçiören Tepcb:ışı mevkii kadastronun 1704 ada 48 
parselinde kayıtlı 8535 M2. arsa (asfalttan Tepeba
eına giden yol üzerinde, sağda, ve bir tarafı dıvar
lıdır.) 
Keçiören, Tepeb:ışı mevkii, kadastronun 1704 ada 

52 parselinde kayıtlı 7560 M2. nrsa (Banka memur
lanmn arsalnnnın nrkn.smda ve Oskan bağının önUn-
de boş tarla halindedir. ı • 
Sakarya Mah. tren hattı Ozcrinde kadastronun 1685 
ada 31 parselinde kayıtlı 70 M2. arsa (Baysal Cad. 
Yüzbaşı Cemal'in 23 taj No.lu evi ile Blnb:ışı Nazlf'in 
arsası arkasındadır.) 
Cebeci, Demlrllbahçede kadastronun 964 ada 30 par
selinde kayıtlı 1602 M2. arsa (Cebeci su terazisi ar
kasındadır.) 
Cebeci, Demlrllbahçede kadastronun 064 ada 31 par
selinde kayıtlı 720 M2. arsa (eski askerı çamqır
hanesl arkasındadır.) 
Şenyurt Malı. Işıklar Cad. kadastronun 707 ada 6 
parselinde kayıtlı 172 M2. arsa (işbu arsa Bay Hay-

Mukadder 
kıymeti 

2987.-

2646.-

210.-

3204.-

1440.-

Depozito 

697.40 

529.20 

42.-

640.80 

288.-

dar'ın sattığı evin yanındaki Bay Hilmi arsMına bl· 
-ııııtktlr.) 1720.- 344.-

PEŞIN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 26. 7. 940 

CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

1133 Etlik semtinde, Yukarı incirlik mevkllnde, kadastro
nun 1796 ada 15 parselinde 7254 M2. tarla (Kayserlll 
Bay Osman lle Mümin bağlarının yanındadır.) 1088.- 217.60 

1135 J:o~tıik semtinde, Yukan incirlik mcvkllnde kadastro-
nun 1788 ada 6 parselinde 3443 1\.12. harap bağ (Ylizba· 
ııı Ali Sım'nın bağının şlmallndedir.) 689.- 137.80 

1136 Etlik semtinde, Kuyuyazısı mevkilnde, kadnstronun 
1758 ada 9 pnrsellnde kayıtlı 2840 M2. bağ' ve meyva-
lık (Mesud Yağcı'nın bağının arknsındıldır.) 852.- 170.40 

• 1189 Etlik semtinde, Kuyuyazısı mevkllnde, kadastronun 
1761 ada 16 parselinde kayıtlı 530:; M2. bağ yeri (Şe-
ker Ha!ız'ın Ahmet'ln bağının yanındadır.) 796.- 159.20 

1140 Etlik semtinde, Kuyuyazısı mevkllnde, kadastronun 
1701 ada il parselinde kayıtlı 3145 M2. tarla (1761 ada 
17 parselin önUndedir.) 472.- 94.40 

1141 Etlik semtinde, Kuyuyazısı mcvkllndc, kadaııtronun 
1761 ada 10 parselinde kayıtlı 3390 M2. bağ' yeri (1761 
ada 16 parselin önündedir.) 609.- 101.80 

l - Yukarıda mevklleri ve mesahaları yazılı emlak, pe§in para ve açık artır
ma ile satılıktır. 

2 - Arurmaya lştlrAk edecekler içinde, mUhUr kullananıann mUhUrlerinl no
terden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti 
geçtiği takdirde, taliplerin depozltolarını nlsbet dairesinde tezyit eylemeleri lAzım
dır. 

3 - İhale, yukarıda gösterildiği Uzere. birinci kısım için 23. 7. 940 salı gilnü 
saat on dörtte, ikinci kısım tçln 26. 7. 940 cuma gllnii saat on dörtte bankamız sa
tış komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gtin depozito akçesi, hüviyet cllzdanı 
ve iki vesika fotoğrafı ile emlılk servisine müracanllan. (3676) 13651 

Kirahk apartman 
Bakanlıklara yakın bir mahalde res· 

mi daire veya şirket ve müesseseler 1 
için elverişli 16 daireyi ihtiva eden 
Karanfil apartmanının tamamı kira . 
lıktır. 

Talip olanların !ş Bankasında Bir· 
tik İktisat Şirketine müracaat etme • 
teri. 2885 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGIEVŞEKLt~iNE -

HORMOBIN 
Ta b.I eti e r i h e r ecza n e d e b u 1 u n ur. 

lPosta kutusu 1255) Galata, İstanbul 
ıeoıo reçatesııe .. t ttrj 

ULUS 

DEVLET DEMiR YOLLARI 

Ha va kompresörü alınacak 
D. D. Yolları Satmalma Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 5650 lira olan bir adet 

hr.vr kompresöru 31. 7. 1940 çarşamba gü
nij saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
radı idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerın 423,75 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini ayni gün ~ant 14,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri la-
zımdır. ı 
Şartnameler parasız olarak Ankarada 

Malzeme dairesinden, Havdnrpaşada Te • 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(3703) 13767 

Parke taşı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko.: 
1 - İşletmemiz ihtiyacı için Çığıl· 

tepe ve Kocatepe istasyonlarında va
gonda teslim şartiyle ve kapalı zarf 
usuliyle 150.000 parke taşının mübaya
ası eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme: 31. 7. 940 çarşamba 
günü saat 11 de Afyon istasyonunda 
y<:dinci işletme komisyonunda yapıla
caktır . 

3 - Muhammen bedeli 6000 lira O· 

lup muvakkat teminat 450 liradır. 
4 - Taliplerin m.ı.ayyen gün ve sa· 

atten bir saat evci t~klif mektuplarını 
ve muvakkat teminat olarak nakit ve· 
ya banka mektuplarını kapalı ve mü
hürlü zarfla işletme komisyon reisli
ğine vermiş olmaları ve yahut posta 
ile en geç eksiltme saatinden bir saat 
eve! göndermiş olmaları lazımdır. 

5 - Talipler eksiltme şartnameleri
ni i~letme komisyonun:ian parasız a-
labilirler. 13795 

Bir daktilo alınacak 

D. D. Yolları U. Müdürluğünden : 
Fransızca bilir, ıcabuk yazar erkek 

bir daktiloya ihtiyaç vardır. 28. 7 940 
tarihinde yapılacak imtihanda muvaf
fak olana tahsil derecesine göre iicret 
verilmek üzere tekaütlük hakkı olan 
bir memuriyete tayin edilecektir. Ta • 
tiplerin Ankara'da Devlet Demir yol
ları zat işleri müdürlüğüne en geç 26. 
7. 940 tarihine kadar müracaatları . 

(3918) 13889 

Empdmör tesisatı 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyorrun
dan : 

Talip çıkmadığından ilk eksiltmesi intaç 
edilmiyen ve muhammen bedeli 15000 lira 
olan Haydarpaşa - Bilecik - Eskişehir -
Ankara tele emprimör tesisatı 2/91940 pa
zartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankara'da idare binasında satın alı · 
~ca~~ 7 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
za kadar komisyon reisliğine vermeleri la-
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da te -
sellüm ve sevk 5efliğinden dağıtılacaktır. 

(3851) 13894 

inşaat münakasası . 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
Sıvas - Çetlnkaya demlryolu üzerinde 

ve Esklköy • Karagöl istasyonları arasın
da ceman 430 metre uzunluğunda kar tU
nellerl ile Karagöi lstnsyonundııkl plAk· 
turnanın üstünlln kapatılması inşaatı ka
palı zarf wnılii tıe ve vahidi fiyat üzerin
den eksiltmeye konmoştur. 

l - Bu iıılerin muhammen bedeli 90,000 
liradır. 

2 - istekliler bu işe alt şartname, pro
je ve sair evrakı devlet demlryollarının, 
Ankara ve Sirkeci veznelrinden 450 kuruıı 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 8. 8. 940 perşembe gUnil 
saat 16 da Ankarada D. D . Yol dairesinde 
toplanacak merke:r. 1 komisyonunca yapı -
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lstekll· 
terin teklif mektuplan ile birlikte aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki aynı g{in saat 
15 e kadar komisyon reisli~ine vermeleri. 

a) 2490 No. kanun ahkf'ımınıı. uygun 
5750 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tRyin ettiği vesikalar, 
c) Bu gibi inşaat işlerini mııvaffnklyet

le başardıklarına dair ellerinde mevcut 
resmi vesaiki tekliflerine raptetmiş olma· 
!arı lı'lzımdır. (3859) 13944 

Makinist alınacak 

Radyodifüzyon Müdürlüğünden : 
Sanat mektepleri elektrik kısmın· 

dan mezun veya bu derece tahsil 
görmüş elektrik ve radyo işlerine va
kıf makinistler ve makinist namzetleri 
alınacaktır. Talip olanların 1 ağustos 
1940 tarihine kadar Radyodifüzyon 
müdürlüğüne müracatları. 13960 
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TELEFUNKEN 
~ Radyolar1 ve Lambalar1 geldi. 

Türkiye Vekil ~·~ w SERVER ATAMAN 
Galata, Harraççı S. 14 - Posta kutusu 1525 - Telg. adresi TELSER- Te. 49317 

ANKARA BELEDiYESi 

Matbaacılara 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye şuabatı için yaptırıla

cak evrakı matbua ve defatirin kağıt-1 
ları daireden verilmek üzere yalnız ta
bı işi on beş gün müddetle açık eksil
r.ıeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1862,50 lira
dır. 

3 - Teminatı 139,69 liradır. 
4 - Nümunelerini görmek istiyen

lcrin her gün encümen kalemine ve 
iı::teklilerin de 2. 8. 940 cuma günü sa
at 10,30 da belediye en.:ümenine mü-
racaatları. (3778) 13776 

Otomobil alınacak 
Ankara Belediye:.:inden : 
1 - Belediye sıhat işleri müdürlüğü 

ie;irı alınacak olan bir arlet hasta nak
liye otomobili on beş gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
rr:uştur. 

2 - Muhammen bedeli 6000 liradır. 
3 - Teminat 450 liradır. 
4 - İhalesi 2. 8. 940 cuma günü sa

at 11 de yapılacağından şartnamesini 

görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de ihale günü 
olan 2. 8. 940 cuma günü saat ona ka
dar teklif mektuplarını usulen beledi
ye encümenine vermeleri. 

(3780) 13778 

Makina yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri müdürlüğü için alına· 

cak olan 15 ton makine yağı on beş 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9750 liradır. 
3 - Teminatı 731,25 liradır. 
4 - İhalesi 2.8.940 cuma günü saat 

on birde yapılacağından şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de ihale gÜnü 
olan 2.8.940 cuma günü saat ona kadar 
teklif mektuplarını usulen belediye en 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll --
§20 Memur ve 8 makine ressamı alınac 
--

Demir ve Çelik Fabrika lan Müessesesi ---- Türkiye --
Müdürlüğünden : --

:: Müessesemizin muhasebe. zat işleri, ticaret, muhaberat şubeler' 
=:de istihdam edilmek üzere 20 memurla 8 makine ressamı alınacak 
=:İsteklilerin: 

1 - 3656 veya 3659 numaralı kanunlara tabi daire ve müessesesa 
=:asgari iki sene çalışmış bulunmaları, 
- 2 - Askerlik hizmetini yapmış olmaları, 
= 3 - Asgari orta tahsil görmüş bulunmaları, 

4 - Yaşları 40 dan fazla olmaması şarttır. 
= Yukarıda yazılı evsafı haiz bulunanlara 3659 sayılı barem kanun 
§nun müsaade ettiği miktara, (BİR DERECE SINAi İŞLET 
=:zAMMI) ilave edilir. 
= Bu kayıtlarla, memurlara 85 ilci 140; ressamlara 140 ita 210 Jira 
=:kadar ücret verilecektir. 

=: Taliplerin, Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü ve Sümer 
=:tstanbul subesiyle, Karabükte müessesemizden tedarik edebilecc 
=: ri iş tale;namelerine, aşağıda yazılı vesaiki ekliye:ek en geç 12 a°' 
=: tos !l40 tarihine kadar doğrudan doğruy Karabükte müessese 
=:düdüğüne göndermeleri ilan olunur. 
= 1 - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri 
=: 2 - Hizmet vesikalarının asıl veya suretleri 
=: 3 - Halen devlet devairinde veya 3659 numaralı kanuna tabi 
=:essesatta çalışanlar, almakta oldukları ücretleri gösterir bir ve 
:=ile kendilerine ait barem intibak cetvellerinin musaddak birer sur 

= 4 - Sıhat raporu, 
- 5 - Nüfus ve askerlik vesikası, 
:= 6 - Polis hüsnühal vesikası, 
:= 7 - 3 boy ve 7 vesika fotoğrafı. = NOT : 1 - Halen devlet dairesinde asli maaş a1anlara 3659 nu 
=ralı kanun ahkamı dahilinde sınai işletme zammı ile 2 üstün der 
=:ye tekabül eden ücret ve 3659 numaralı kanuna tabi müesseselt 
§devletten ücret alanlara kanuni ahkam dahilinde bir derece sınai · 
=letme zammı verilecektir. 
§ 2 - Evelce memuriyet için müessesemize müraat edip menfi ce"'1 
=alanların yeniden müracaat etmemeleri. 2911 -
~1111111111-1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ciımenine vermeleri. (3781) 13779 ----------------- rlhlnde karar verilmiş olduğıınd". 
met~Ahı meçhul bulunan Emine S 
tariih llll.ndan itibaren on beş ~ 
hnkkı temyizini lstınınl etmediği 1 hlikmün kesbi katıyet edeceğinin 
makamına kaim olmak llzere il~ 

Traktör yağı alınacak 
MAHKEMELER 

Mecitözü sulh hukuk mahke -Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak mesinden : 

olan 1400 kilo traktör yağı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 532 lira, 
3 - Teminat 39,90 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 

rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 2. 8. 940 cuma günü saat 
lCı,30 da belediye encümenine müraca-
atları. (3782) 13780 

Yol inşaatı 
Ankara Belediyesinden 
1 - Şehrin muhtelif mıntakaların

da yol yaptırılması işi on beş gün 

Mecitözünün Mescit mahallesinden Gö -
bel oğlu Arif ve Mustafa ve Şevket vekille
ri Cemal Erkan'ın Mecitözü hazinei ma -
liyesiyle Doğu mahallesinde mukim Bul · 
garistan muhacirlerinden İbrahim oğlu İb
rahim aleyhine ikame eylediği tarlaya va
ki müdahalenin meni davasından dolayı ic
ra kılınan muhakemede mezkur İbrahimin 
ikametgahının meçhul bulunduğu davetiye 
zahrına verilen meşrubattan anlaşılmış ve 
ilanen tebliğat icrasına karar verilmiş ol
malda duruşma giinü olan 1/8/ 940 perşem
be günü mahkemede hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi takdirde muha
kemenin gıyaben bakılacağı ilin olunur, 

2913 müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (120.000) Ji. Zonguldak Sulh Hukuk 'Ha -
radır. kimliğinden : 

3 - Muvakkat teminat 7250 liradır. Müddeialeyh: Zonguldağın Cumayanı kö-
4 - İhalesi 9. 8. 940 cuma günü sa- yünden ve Çatalağzı devlet demiryolları 

at on birde yapılacağından şartname- ikinci kısım müteahhidi Dere yarıcısı Şe
sini görmek istiyenlerin her gün en- rif: 
cümen kalemine ve isteklilerin de iha- 10/3/935 tarihinde devlet ormanından 
le günü olan 9. 8. 940 cuma günü sa- iı:insiz ağaç kesmekten &uçlu müteahhit 
at ona kadar teklif mektuplariyle ve- Şerif aleyhine Zonguldak ormnn idaresi 
saikini usulen belediye encümenine vekiı'i avukat İhsan Kurdoğlu tarafından 
vermeleri ilan olunur. açılan tazminat davasının cereyan eden 

· (3884) 13946 muhakemesinde: müddeialeyh Şerif'in ika-
metgahının meçhuliyetine binaen hakkın • 

POLiS 

Elbiselik kumaş alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
l - Zabita memurları için azı 13800 ço

ğu 14500 metre kı§lık kıri kumaş 31-7-940 
çarşamba gilnü snat 15 de kapalı zarf usu
Iiyle satın alınacaktır. 

daki davetiyenin ilanen tebliğine ve duruş
manın 26/9/940 saat 14 de talikine karar 
verilmiş olduğundan müddeialeyhin mezkur 
günde mahkemeye gelmesi veya bir vekil 
göndermesi, gelmediği veya vekil gönder • 
mcdiği takdirde duruşmanın gıyabında ce • 
reyan ed~ceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 2912 

Sah ilk hane 
T. iş Bankasından : 

Yenişehir'de Selnnik cadde 

50 - 52 numaralı 1150 metre 111d' 
baı arsa üzerinde bodrum kat 
hil olduğu halde 10 oda, kile!• 
hah, ve çamaşırhaneyi ihtiv' 
ayrıca bahcede garaj ve şoföt 
ları bulunan bina şartnamesi 
bince 12~ 8. 1940 tarihinde saat 
açık arttırma suretile satıla 
Müzayedeye iştirak etmek i~~ 
lerin mezkur tarihde 1050 Jı, 
akçasile birlikte Türkiye İş~ 
Ankara Merkezine müracaat 

~ 1 Linguaphone'la altı g.f -_ İngilizce, fransızca veya ıı\ 
: öğrenebilirsiniz. İnanılmaz şeY lı' 
- ceksiniz. Evet, bir zamanlar = kuş gibi uçmak veya dünyan~'\ 
: ucunda söylenen bir nutku dıll t 
: de inanılır şeyler değildi. Fa~• = terakki ede ede bir çok "gayr~ 
: !eri "alelade" yaptı. Metod 1 
- tetkiki ve evinizde S•gün paras;,o 
: rübesi serbesttir. lstiyenlere 

1
gt) 

: sal broşür gönderilir.. ( 

HAŞET KlTPEVI --, .... 
--- Birlik Taksi --- TL : 6333 -

2 - Beher metresine 550 kuruş fiyat bi
: çilen kumaşın nümunesini görmek ve şart
- namesini almak istiyenlerin umum müdür
: lüğümüz satın alma kontlsyonuna müraca
- atları. 

: Sayın mü5terilerimizden gördüğü- : 3 - Münakasaya girmek istiyenlerin 
: müz rağbet üzerine yeni model dört : 5982 liralık teminat makbuz veya banka 
: otomobil daha ilave edilmilitir. Seya- : mektubiyle beraber 2490 sayılı kanunun 4 
- h t b · 1 • d t b'l 1 - eli maddesinde yazılı belgelerle birlikte 

,,ı 

..1ı1111111111111111111111111111 11 

Aksaray Asliye Hukuk Mah- = Su"f nı"ne aranıyor 
kemesinden : : 

- .. t 
Ak.oııırayda toprak mahsulleri ofisinde : Sıhatli ve südü bol bir. ':ı,ır 

- a ~e a one ıu erın e, o omo ı a ım - .. k .. 
: ve satımında suhulet ao"sterı'lı'r. Oto- --- muna asa gunü saat 14 de kadar mektupla-• rını komisyona vermeleri. (3637) 13655 
: mobillerimiz gece ve gündüz emırle- : 

rinizi bekler. Yeni şehir Güvenlik a- : 
: lanı Ragıp Soysal Ap. BİRLİK : 
: TAKSİ. 2751 --.., ı 11111111ıııı1•11111111111111111111111 r 
..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

-
ETuran LokantasıE -- --------- Cihanpalas oteli altında 

: Behçesinin akşamları açıldığı- : 
: nı sayın müşterilerine bildirir. : 
: Temiz yiyecek, mlikemmel ser- : 
: vis tabldot 60 kuruj. 2880 : --.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6813 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Mlleasese MUdUrU: Naşıt ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

Kantarcı Bahtar o,:tlu KO.zım Tarı tarafın- - aranıyor İstiyenlerin YeıııŞ ::..ı 
dan karısı Ankarada İnönü mahallesinde : . ' ında ~ 
Çankaya bekçisi İsmail kızı Emine Safiye : tatürk bulvarı Kutlu yan ur•'" 
aleyhine açılan boşanma dO.vasının mezbu- ı: apartımanı 5 numaraya m fıı 
renin gıyabında yapılan duruşm11111 sonun- ~111111111111111111111111111111 1 
da: Tarafların boşanmalanna 8. 7. 940 ta-

Yui SiNEMA HALK SiNEMASı ·sus SiNEııt•~ 
Bu gece saat 21 de 

BAR KADINI 
Mevsimin seçme filim· 
!erinden. Saat: 14,30 • 

18,30 seansları 

' 

AŞKIN SESİ 

Jeannette Mc Donald 

Saat: 16,30 seansında 
BEYAZ PERİ 

Bu gün bu gece 
İki yeni filim birden 
l- DAG KAHRAMAN} 
2- ÇÖL KANUNU 
Seanslar: H,30 -16.30 • 

18.30 • 21 de 
3aat: l2.15 te ucuz 

matine 
Sllfıh Kuveti 

Hamamönü açık hava 
HUCUM 

Tlirkçe sözlü bilyük 
macera filmi 

.,ecl 
BugUn bU ,, " 

Saat: 14 • ıs seşrı1l 
KARA ALTlı:o,O 

Saat: 12 • 16 • • 
seans1arınd1...ıJ)I 

Uç~.ıı 
Cebeci yenidol 

HARP ,_c 
Türkçe sözlll deni 

fUrni 

s 


