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Bugün 5 inci sayfada 

Fransa' da anayasa değiştiriliyor 
areşal Petain geniş salôhiyet alıyor\ •• •• 

SULH TESEBBU U 
eni anayasaya göre Fransa 

orporalif rejimi kabul edecek 
Parlômento ve senato yakmda 

tnilli a ~amble he.dinde toplanacak 
lınadığı takdirde 
başka asambleler-

• anayasa, seçilecek olan yenı 

tarafından tasdik edilecek 
~}'.: 3. a.a. - Havas ajansı bildiriyor : ı rafa bırakmağa kati surette azmetmiş b1'1unmaktadırlar. 
c~~e Yerleşir yerl~mez, Petain hükümeti. acil hal Eğer memleketin çabuk bir kalkınması arzu ediliyorsa, 
et 

1 1Stiyen kork'unç meselelere kar!j' 1ak üzere Fransa'nın mağlubiyeti üzerine hemen derhal cüretli ted. 
~' ~~~ml:itir. Bu muazzam işte mu ' ılabilmek birler almak lazımdır. 

teial ve arkadaşları, taamülcü forrı1,u1.ırni bir ta-

Qk-Doğuda 
lll' inkişaflar 

Falih Rıfkı ATAY i. 
~~Porı rüyası, Aaya.'dan be
oı;o . 

ti inıaktı. Japonlar, 35 ıe-
~t ~a..r Ruıyaaını yenerek, ka

lı. tldılerini tehdit edecek bat· 
•
1
lllerinden kurtuldular. Fa- 1 

_; hakiıniyetini ellerinde bu
'~ l'erıi ve eski dünya "Dü
~U~a.rtıa.'' sının menfaatlerine, 
litıd det, hürmet etmek mec-

d,ll e kaldılar. Cihan harbı, 
ı.ı. h llnıa.n nüfuzunu tasfiye 
~e ·~ de, diğer devletlerin 

trı.uda.haleıini zafa uğrat· 
i. 
· J~~n inkiıaf ı, garp demok· 
~ uykusuna daldıktan 
İl ltıçuri ve sonra Çin hare
~e ha.§lamrıtır. MHletler ce· 

ti •rıçuri meselesinde karar 
t~'l'a.da, İngiltere murahha· 
i:er bu kararınızın tatbikı 

l\h harp gemilerime istinat 
···~ . İıt '. •ıze yanıldığınızı aÖy· 

lı~ıa e~ın 1" diyordu. Mançuri 
Çitı . •Ponya'nın eline geçti. 

~: ~11.h~~:~ askeri darbelere rağ· 
)'rd ıf devletlerin açık veya 

:ıe b,l'~•rı ile uzun bir muka· 
ıı dı.ı. •tıde bulunmağa muvaf· 

i ~\> 
'ııa .. l"lapa. harbmm ilk netice· 
ti ''l'a.' 
l t', li• Y•. tekrar harekete ge• 
«ı't-h ıç hır büyÜk devlet Av· 

.~ llatı •rı~ bırakıp Uzak - Doğu'· 
1\J ~,:a l'll kartı silah kullan· 

ıı r ret d • rı 'u e emez. Şarkı Asya'· 
d._ \' "ı; devletlerinden ikisi, 
~ıı-.ec ranaa, tamamen istila 
thtiı· •va adasının sebep o· 
'~-. ltlar henüz nezaketini 
~I etw• • • J 

1 
11:1l\d ~ı ıçın, aponya bu· 

~ ~•ld a. ıhtiraz kayıtlan aÖy· 
1 İtg t Fakat fransız Hindi· 
tö~ e batlamakta hiç bir 

· ··ııed· d 1• Son telgraflar in-
ıe t~ aıde liong • Kong'u taliye 

1\ t .. ll,klarını bildirmektedir. 
Q"l'l • 

'"e J> cı!e nazırı Arita §ar· 
'ıı, h aaıfik'teki japon dava-
'ıı . •tlar . k . . b . •&tir ını çızme ıçın u 

~ •Fi~, Ja.ade ediyor. Şarki Asya 
•~il Ponya'nın haya.t saha· 
1\ ı ede 

llİç b' r-. Japonya, burada 
ı, ttıu,, .. •r beyaz nüfuzun teea· 
. t da. :e edemez. Mevcut 
1
f\f il\ ilPonya'nın emniyet 
ltıiic l!~faatlerine uymak, ve 

!•. a eleye kalkıtmamak 
ıc· 1Ye 
~l\tb~-~ırı, bu hudut içine 

'
1 }'Ilı '0ınü l · · · · 1 :, " ıy0 rge erının ısım e· 
4 b ikıt° ': alnız coğrafi, ırki, 

l d '~le. 'adı sebeplerle biribir· 
N 1\ l\l'lla.k I' l "l ,.# l'lı~tt azım ge en mı • 
~ '11 1 1\ıı. erek hayat ııahalannı 
/ ~ "t J•lrna.ıu lazım geldiğini 

'•İfik~Ponya'nın, §&rki Aı-
,tt (S te kendisinden gayrı 

OIJı, S • • 
ı.ııcı saylada) 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Singapur limanından bir görünü§ 

Okyanosların kontrolü 
Amerikan harbiye nazır1 diyor ki : 

Amerika İngiltere'ye hertürlü 
yardımda bulunmalıdır 

Büyük okyanos için de İngiltere ile Amerika 
arasında bir anlaıma yapılacağı bildiriliyor 

Vaşington; 3. a.a. - " Stefani ,, : 
Yeni harbiye ve bahriye nazırları harbiye ve bahriye encUmenlerinin kar

şısında harp hakkındaki noktai nazarlarını bildirmeğe davet edilmişlerdir. 

StimsoD Amerika için harbe uzaktazı se· ı--
yirci kalmanıD lmkl.nsız olduğu.n~ .ve At-
!aııtik deDizi koDtrolüDiln temlnı ıçın Anıtı M .. t k d 
rika'nıD İnglltere'ye her türlti yardımda U a re e en $0 n ra 
bulunması !Anm geleceğini söylemiştir. Bu 
DUnla beraber Stımson Amerika'DID harbe 
mtidahıılesi taraftarı değildir. · 2 2 B' f k 1 

"Knox .. da Amerika'nın harbe iştirake ın ranSIZ as eri 
(Sonu 5 inci sayfada) 

Amerikan harbiye nazırı Stimson 

5 Gün mukavemet etli 
Vıchy, 3 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: 
General Weygand'ın bir emri yevmisl 

resmen bildirilmektedir; 
Zabitler. ki.içlik zabitler. askerler, 
Sonuna kadar mhdafaa etmek vazifesini 

almıı olan 22 bın arkadaşınız. :Majino hat
tınıD istlhkı\m!Rrındıt. mütarekenin mevldl 
merlyete ~irmesinden beş gün sonra, muka 
vemet etmişlerdir. Ateş kes emri kendile
rine vıuııl olmadığındaD, ve muhasımların 
her malfunatı rettederek, transı:-: kumandıuı 
lığı kendilerini haberdar cdinciyc kadar 
mücadeleye devam etmişlerdir. 

Bu kahramanlık ve askeri vazifeye sada
kat ı:ıayfası. sizin ya:-mış olduğunuz sayfa· 
!ara llA.ve edilmi~tlr. Bu sayfalar, bugtin-

1 kil ordunun bir vasiyetnamesini teşkil ede
cektir. Yarının ordusu bu vesikada. bir 
kahramanlık vediası teşkil ettiği gibi, ağa
beyleriDin kendi mukadderatı vadisinde al· 
mış oldukları dersleri de ihtiva eylemek
tedir. 

lngiltere bCI§vekil muavini 
8. Attlee 

Başvekilimiz dün 1 
Romanyanın Ankara 

sefirini kabul etti 
Ankara; 3. a.a. - Romanyanm 

Ankara büyük elçisi B. Crusescu 
bugün saat 11,30 da Başvekil Dr. 
Refik Saydam tarafından kabul 
edilmiştir-

C. H. P. Umumi 
idare heyetinde 

Cümhuriyet Halk Partisı U
mumi İdare Heyeti; dün mutat 
haftalık toplantısını yapmış, Par 
ti'yi alakadar eden mevzular ü
zerinde müzakerelerde bulun -
muştur. 

Nereden gelirse gelsin 
İngiliz gazeteleri serbestçe 

fikirlerini beyan edebilecekler 

B. Afflee'nin Avam kamarasındaki beyflnüfı 
Londraj 3. a.a. - "Royter,, : 
Avam kamarasında hükümetten, harbin idaresi hakkında ve ne
reden gelirse gelsin sulh müzakerelerini istihdaf edecek gayret
ler hakkında matbuatrn serbestçe fikir beyan etmek hüriyetinin 
tahdit olunmıyac.ağı hususunda teminat istenmi~tir. 

a V P FJ__, ae O u:atJ5 D OIO'S • 

Başvekilim izin 
teşekkürleri 

Başvekil Dr. Refik Saydam, 
kabotajın Türk bayrağına geç
mesinin yıldönümü dolayısiyle 
muhtelif teşekkül ve yurldaşlar
dan almış olduğu tebrik telgraf
larında:n dolayı teşekkür ve mu
kabil tebriklerinin iblağına Ana
dolu ajansını memur etmişlerdir. 

(a.a.) 
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Bu talebe cevap veren başvekil mu· 
avini B. Attlee, şu beyanatta bulun -

r 

muştur : 
" Hükümetin siyaseti, harbin idaresi 

hakkında ve sulh talepleri ile alaka -
dar herhangi bir mesele hakkında fi. 
kir ve koman terlerini serbestçe bildir
mek hususunda matbuatın hüriyetini 
mümkün olduğu kadar az tahdit eyle
mektir. Fakat şurası kübul edilmelidir 
ki, fikir hakkında ileri sürülen bazı 
beyanat düşmana hab:r verecek ve ya· 
but bizim harp gayretimize engel ola· 
bilecek mahiyettedir. Hükümet, bu 
gibi beyanatın neşrinin her türlü kont 
roldan azade olacağı hakkında temi -
nat vermeğe hazır de&ildir. ,. 

Macaristan'ın istekleri hakkında 

bir macar mebusu diyor ki : 

Milli Şefimiz ve 
Amiral Horlhy 

Dostlarımız vakti gelince 
macarlara yardım edecek! 

Budapeşte; 3. a.a. - Macar ajansı bildiriyor : 
Mebuslar meclisinde birçok mebuslar, Rumanya'da bulunan macarların 

görmekte oldukları müşkülattan bahsetmişler, müstakil hıristiyan mebuslar
dan B. Koezi llorvath şu beyanatta bulunmuştur : 

arasında lelgrafl r 
Macar kıraliyet naibi Amiral Hor

thy'nin kızının vefatı münasebetiyle, 
Reisicümhur İsmet İnönü ile Amiral 
Horthy arasında aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir. 

Altes Serenisim Amiral 
Nikolas Horthy 

Macaristan Kırallığı Naibi 
Budape~te 

Alteslerinin bu derece müteellim 
bir surette maruz kaldıkları felaket-Yirmi senelik kıiçük düşmelerden sonra, 

nihayet, Çekoslovakya'dan sonra Roman _ ten derin teessür duyarak en samimf 
ya'nrn da parc;alanmıya başladığını göre _ taziyetlerimin kabulünü Alteslerin
bilmekteyiz. Eminim ki İtalyan ve alman den rica ederim. 

iSMET INÖNÜ 

Macar bQfvekili kont Tel eki 

dostlarımız, macar mutalebatının ne kadar 
muhik olduğunu görerek vakti geldiği za -
man bunları tahakkuk ettirmek için bize 
yardım edeceklerdir. 

Bilahare mebus, "yeni millet partisi" ni
l&rnatının macarlara ve umumiyetle ekal -
liyetlere hiç bir bak vermemekte olduğunu 
ve bunların rumen memurlarının keyfine 
tabi kaldıklarını hükumetin dikkat nazarı
na koymuştur. Sovyetler tarafından işe-al 

edilmiı olan araziden gelmekte olan on 
binlerce macar mıiltecisinin rumen hükıi -
meti tarafından Transilvanya'ya gonderil
difini ve bunun sebebinin de ellerinde kal
mı~ mallarına halel getirmek olduı;unu ila
ve etmiştir. 

Mebus, sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Romanya şimdiden ciddi bir inhilal ha -
(Sonu S inci sayfada) 
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Ekselans İsmet İnönü 
Reisicümhur 

Ankara 
Elemli matemime iştirak lfıtfunda 

bulunmaları karşısında en samimi te
şekkürlerimin kabulünü ekselansla -
rından rica ederim. 

NAiB HORTHY 
(a.a.) 

Belgrad polisi 
Stoyadinovi~ kabinesinde 

nazu olan bir zatın evinde 

ve yabancı bir ıirkette 

araıtırmalar yaph 
Belgrad, 3 a.a. - Avala ajansı bil

diriyor: Aşağıdaki resmi tebliğ neş
redilmiştir: 

Belgrad polis müdüriyeti A. B. C. 
şirketi merkezinde taharriyat yap -
mıştır. Bu şirketin müessis ve müdü· 
rü yabancı tebaadan son zamanlarda 
hakkında hudut harici edilmek kararı 
verilmiş olan Julius Hapau'dur. Bu 
tahkikatla münasebetli olarak B. Sto
yadinoviç kabinesinde nazır olan B. 
Stochoviç·in evinde de araştırma ya
pılmıştır. Bazı evraka vazıyed edil
miştir. Tahkikata devam edilmekte
dir. 

Belgrad, 3 a.a. - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

. ~Jıs ı· Başvekil Svetkoviç, Agram'dan bu 
sabah dönen başvekil muavini doktor 

Kabotaj hakkının ttirk denizcileriDe geçişinin 14 lincii yıldönllmti mtına_,ebetlyle M k'le yap l k d hT · lih t 
yurdumuzun her tarafında deniz bayr&mımD parlak törenl"rle kutlandığını yazmış· ı açe ' .... ı ~.Ca .. a ı l lS a 

tık. Yukarıdaki resimde, 1staDbul'daki bay ram& &it bir intibaı gösteriyor. hakkında goruşmuştur. 
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Harp ekonom~si : 

Dünya buhranı ve Türkiye! .. 
Yazan : Sadreddin ENVER 

1914 dünya keşmekeşine osmanlı 1 misline yaklaşmıştır. 
ülkesi bir çöl yoksulluğu ile katıldı. Mağden istihsalatımızda kömürleri
Buğdayın vatanı olan anayurda un miz bu sanayi seyrine ayak uydurmuş, 
hariçten geliyordu. Büyük şehirlerde memleket ihtiyacını karşıladıktan 
dağıtılan ekmek bir gıda maddesi ol- sonra bir ihraç mataı da olmuştur. 
maktan ziyade mide fesadı mikrobu Krom mağdenlerimiz bir döviz kay
idi. "3" kuruşluk şeker "300" kuruş- nağı olmak mevkiini elde etmiştir. 
luk lüks matah oldu. Yarım top pa - Bakır mağdenlerimiz gömülü kaldığı 
tiska, birkaç arşın kumaş her aile büt- toprak altı ataletinden harici ticaret 
çesinin karşılıyamıyacağı israftı. Aza- muvazenemizde bir servet olarak be
lan milli gelirin açığını çehiz sandık- lirmektedir. Kurulan bugünlük müp
larının kıyıda, köşede kalmış son var- : tedi, azmimiz önünde yarına büyük 
lıkları kapattı. Bu kara günlerin ha- bir ati vadeden demir sanayiimizin 
riz vasfı; fakirleşen büyük bir kütle, hal ve istikbal ihtiyacını bulduğumuz 
kazanç hırsına boğulmuş küçük bir ve işlettiğimiz kendi dağlarımızın, 
zümre ... Evet, bir tarafta sonsuz bir taşlarımızın mahsulü demir cevherle
sefalet, öte tarafta da doymaz bir se- rimiz temin ediyor. Normal senelere 
fahat !.. Gafil bir idare, zavallı bir kavuştuğumuz zaman bir ihraç mataı 
memleket!.. olarak bakırın, kromun yanında yer 

1918 den sonra harap olan ülkemiz- almasında hiç bir mani yoktur. 
de, öz malımız olan topraklarımızda İşte tabiat verimini bilgi, görgü e
yaşamak hakkı milli bir dava oldu. saslarına istinat ettirilen milli eko
Omuzda tüfek, elde de sapan fedakar, nomimiz dünya buhranının elim ıstı
feragatli uzun, imtihanlı yıllar geçir- rabını en az hissettirecek mahiyet ar
dik. Milli harekete, refaha, kalkınmı- zetmektedir; hem böyle<lir de. 
ya maniğler ezildi, milli olan her şe- Artık bugün buğdayımız kifayetin 
ye düşman hurafeler silindi, nihayet üstü bir ölçüdedir. Ekmek hacmini 
1923 yılına eriştik. Milli birlik, milli gıda maddeleri aleyhine büyültmeğe 
varlık bir çelik cephe olarak kuruldu. lüzum hasıl olamaz. Halkımızın şeker 
Artık beliren hedefimize her yıl daha ihtiyacı hemen, hemen karşılanabile
yaklaştık. cek kabiliyettedir. Etimiz, yağımız 

Çiftçi geliri 1923 e nazaran 1937 de vardır. Evet, sözün kısası: ne aç, ne 
(% 96) arttı. Dış ticaret politikamız açık kalmak tehlikesindcyiz. 
türk malına dünya piyasalarında yer 
verdi. Şeker sanayii ziraatimize yep
yeni ve geniş bir kazanç sahası kazan
dırdı. Pamuklu ve yünlü sanat şube
lerindeki inkişaf yerli mahsullerimi
z;i kıymetlendirdi. 

1927 de teşviki sanayi kanunundan 
istifade ederek fabrikalarımızın istih
aalatı "32" milyon iken 1931 de "105" 
milyon, 1936 da "237" milyonu bul· 
muş, müteakip seneler için de aynı 
n isbi: hızı muhafaza ettiğini söyle
mekle iktifa edelim. 

Şimdi bu inkişaf seyrini bazı sanat 
§ubelerimizde teker, teker görelim: 
1939 da çimento sanayiimiz 1927 ye 
nispeten takriben "7", şeker "19", 
yünlü mensucat "6", pamuklu mensu
cat "19'', deri bir buçuk misli artmış
tır. Yeni kurulan, 1936 danberi faali
yet devresine geçen kağıt fabrikamı
zın istihsali bu kısa müddette dört 

.................................................... 
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Gönlün ferahken " Krzrlay,, a 
yardımı unutma k i başın da
ra dütünce, o seni arasın ! .................... 

Hatay kurtuluş 

bayramı hazırl.ğı 
A ntakya, 3 a.a. - Türk ordusunun 

Hatay'a ayak bastığının ikinci yıl 
dönümü olan S temmuzu kutlamak 
i çin Hatayın her tarafında fevkalade 
hazırlıklara başlanmıştır. Bu mutlu 
gün layık olduğu ehemiyetle kut la

nacaktır. 

Antakya' da paraıüt~ülük 
hakk1nda koni erans 

Bununla dünyanın atıldığı sergü
zeşt yıllarının doğuracağı ekonomik 
tesirlerden büsbütün masun kalınaca
ğını iddia etmek gaflettir. Bey nelmi
lel piyasalara medeniyet bağları ile 
bağlı Türkiyenin de cihan hadisele
rinden, vakalarından kısmen mütees
sir olması kadar tabii bir şey olamaz. 
Yalnız katiyetle ifade etmek istediği
miz nokta, 1914 dünya felaketinin en 
acı darbelerine hedef olan yoksul os
manlı saltanatı yanında 1939 Türkiye 
cümhuriyetinin teçhizatı mukayese e
dilmez bir mükemmeliyette olmasıdır. 

Bu mesut neticeyi beşer aleminin 
acı günleri ile karşılaştırmakla ne 
övünüyor ne de avunuyoruz. 

Günün tedbirleri için milli birliği
mizin, varl\ğımızın çelik vücudunda
ki ruhumuz çok hassastır. Sinirleri
miz de sınırlarımız kadar sağlam kal
masını bilenlerdeniz. 

İskenderun' da 
denizcilik bayramı 
İskenderun, 3 a.a. - 1 Temmuz ka

botaj bayramı ilk defa olarak İsken
derun'da coşkun ve emsalsiz tezahü
ratla kutlanmıştır. Sabahleyn bayrak
lar ve alay sancaklariyle süslenmiş o
lan Cümhuriyet meydanında yapılan 
törende Atatürk büstüne bir çelenk 
konulmuş ve bunu müteakip liman 
reisi ve Halkevi reisi tarafından gü
nün ehemiyetini tebarüz ettiren birer 
nutuk söylenmiştir. Bu nutuklarda 
hatipler Milli Şefimiz ve Cümhurre
ısımız İsmet İnönü'nün Lozanda 
Türk milletine kazandırmış olduğu 

zaferler silsilesinden kabotaj hakkı-
Antakya, 3 a.a. - Binbaşı Nail Er- nın mi111 bünyemizdeki kıymet ve şe

soy dün akşam sinemasında paraşüt refi tebarüz ettirilmiş ve Milli Şef' 
ve paraşütçülük hakkında çok ente- imizin ismi bu vesile ile minnet ve 
resan bir konferans vermiştir. Hükü- tazimle anılmıştır. Öğleden sonra is
met erkanı ile binlerce halkın hazı" kele üzerinde yapılan yarışlar da fev
bulunduğu bu konferansta hatip pa· . kalade parlak ve muvaffakiyetli ol -
raşütün bu günkü harpte oynadığı muş ve halkın büyük aliika ve heye -
mühim rolü ve paraşütçülere karşı a- canını toplamıştır. Müsabakalarda bi
lınması icap eden tedbirlerin açık bir rinci ve ikinci gelenlere madalya ve 
lisanla anlatr.'lıştır. nakti mükafat verilmiş ve bunlar 

Konferans büyük bir alaka ile din Vali Sökmensüer tarafından kaza -
lenmiştir. nanlara tevzi edilmiştir. 

ULUS 

Yeni pazarhksız satış 
kanun projesi 

Ticaret Vekaleti tarafından bir 
müddettenberi üzerinde son etütler 
yapılmakta olan yeni pazarlıksız sa
tış kanun projesi son şeklini almıştır. 
Proje Başvekalete verilmiştir. 

Erzurum konğ resi nin 

yıldönümü 
Erzurum, 3 a.a. - Erzurum kongre

sini açmak üzere büyük Atamızın Er
zuruma ayak bastığı günün yıldönü
mü olan bugün cümhuriyet alanında 
büyük merasimle kutlanmıştır. 

Bursa' da bir katil 
12 seneye mahkum oldu 

Bursa, (Hususi) - Yalova'nın Çı

narc1k köyünden Hasan Oruc'u balta 
ile öldüren Mehmet Ay 12 sene ağır 
hapse mahkum olmuştur. 

Dil - Tarih - Coğrafya 
Fakültesinden mezun ola.onlar 

Dili tarih - coğrafya fakültesinin 
eski zamanlar tarihi şubesinden sekiz 
gencimiz mezun olmuştur. Btt gençle
rimizi yazıyoruz: 

BB. Muhsin Toygar, Suat Önet, 
Fikriye Çelikkol, Osman Ergök, Av
ni Mutlu, Mustafa Barlas, Vahit At
lıhan. Cengiz Gökoğlu. 

Başvekalet muhasebesi 
müdürliığü 

Maliye Vekaleti muhasebe kadrosu 
içinde yeniden teşkil olunan Başve -
kalet muhasebe müdürlüğüne Sıhat 

Vekaleti muhasebe müdürü B. Rıza
nın ve onun yerine de Beden Terbi
yesi Genel Direktörlüğü muhasebe 
dairesi reisi B. Nafiz Ergeneli'nin 
tayinleri1 kararlaşmıştır. 

Hayvanlar vergisinin cezalara 
ait kısrmlarmm tatbiki 

Hayvanlar vergisi kanununun ceza
lara ait kısmının kayıt, yoklama ve 
sair muamelelerinde zuhur eden mek
tumlar hakkında memur, muhtar ve 
ihtiyar meclisi azalarına düşen vazi
feleri ifa etmediklerinden dolayı vi -
!ayet idare heyetlerince haklarında 
verilen lüzum veya menimuhakeme 
kararlarında mektum hayvanların cin
si ve miktarının tasrih edilmediği gö
rülmüştür. Dahiliye Vekaleti bu hu
susta vilayetlere bir tamim yaparak 
kaçak hayvanların cinsi ve adedinin 
evraklarda tebarüz ettirilmesini iste
miştir. 

Çocuk Esirgeme Ku rumu 
Umumi merkez heyeti toplantısı 

Çocuk Esirgeme kurumu umum! merkez 
heyeti Çoculc sarayında içtima ederek ye
ni idare heyetini intihap etmiştir. 

Dr. Bay Fuad Umay Kırklnrell Mebusu 
Başkanlığa, Bay Kemal Gedeleç Rlya.seti
eUmlmr umumt kıi.tibi başkan vekllllA"!ne, 
Bay İhsım Pehlivanlı Devlet ŞOrası azası 
uınumt kfltlpllğe, Dr. Bay Galip Kahraman 
Bursa Mebusu muhasipliğe, Bay Faik Kal
takkırım Eclirııe Mebusu tı.zO.lığa, Bayan 
Nakiye Elglin Erzurum Mebusu lzll.lığa, 
Bayan !<'atma Memlk Edirne Mebusu Azil
lıP,.a seçilmişlerdir. 

Ruznnmcde başka bir şey olmadığından 
başarılar temennisiyle umum! merkez he
yeti içtımaa nihayet vermiştir. 

Umumi merkez heyetinin içtimaı sonun
da yeni idare heyeti toplanarak kurum iş
leri hakkında kararlar almışlardır. 

İstanbul'da taksi 
ücretlerine zam yapılacak 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Bele<liye o -
tobüs komisyonu, otomobil yerli malze -
mesiyle benzin fiyatlarmın artması üzeri
ne şoförlerin yaptıkları müracaatı tetkik 
etmiş ve taksi ücretlerine % 15 zam ya -
pxlmasrnı kabul etmiştir. Daimi encüme -
nin tasvibinden sonra karar katiyet kesbe
decektir. 

Büyük Millet 

Meclisinde 
B. M. Meclisi dün Refet Canıtez'in 

başkanlığında toplanmıştır. İçtimaa 
başlanırken Seyhan mebusu Sefa Öz
ler'in vefat ettiğini bildiren Başvek~
let tezkeresi okunmuş ve müteveffa
nın hatırasına hürmeten bir dakika 
ayakta sükut edilmiştir. 

Bunu müteakip ruznameye geçile
rek bazı mebusların mezuniyetlerine 
ait meclis riyaset tezkeresi okunarak 
tasvip edilmiş, ordu subayları heye
tine mahsus terfi kanununun dördün
cü maddesinin tadiline. ceza evleri in
şası için istikraz akdi ve gelecek yıl
lara sari teahhütlerde bulunulmasına 
ait kanun layihalarının ikinci müza
kereleri yap1 larak kabul edilmiştir. 

Erzincan ve Erzincan yer sarsıntı
sından müteessir olan mıntakalara 
yardım için yapılan ve yapılacak olan 
her nevi nakliyattan alınacak ücretle
re ait kanun layihası ile icra ve iflas 
kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ait kanun layihasının birin
ci müzakereleri yapılmıştır. 

Meclis gene dünkü toplantısında İs
tanbul elektrik işleri umuıp müdür
lüğünün 1938 mall yılı bilançosuna ait 
divanı muhasebat mazbatasın da tas
vip eylemiştir. 

Meclis gelecek çarşamba günü top
lanacaktır. 

Dahiliye memurlan yaş 

f ahdidi kanunu değiıtiriliyor 
Dahiliy e memurlarının bir kısmının 

sinlerinin tahdidi hakkındaki kanu
nun tadili hakkında Dahiliye Vekale
tince hazırlanmış bulunan proje mec
lisin alakalı encümenlerinde tetkik 
olunmaktadır. Dahiliye Vekaleti pro
jenin hazırlanmasını mucip sebepler 
layihasında şöyle izah etmektedir: 
"Şimdiye kadar vaki tatbikattan 

faydalı bir netice alınamamıştır. Esa
sen devletin diğer memurları ıçın 

böyle bir tahdit olmadığı gibi dahili
ye memurlarının bir kısmı için kabul 
edilen bu tahdide mukabil tekaütlüğe 
müessir olacak bir menfaat de göste
rilememiş bulunduğundan mesleğe 
rağbet, günden güne azalmakta ve 
kısmen de bu sebeple iyi memur bul
makta müşkülat çekilmektedir. Bun
dan başka memuriyete mani bedeni 
kabiliyetin vücudu halinde bu gibi 
memurlar için umumi hUkümler do 

mevcut olduğundan dahiliye memur
larının bir kısmına mahsus istisnai 
bir hükmün devamında bir fayda gö
rülmemektedir. Bu·cihetle kanunun 
tadiline lüzum hasıl olmuştur." 

Projeye göre kanunun nahiye mü
dürleri, kaymakamlar, mülkiye müfet
tiş ve başmüfettişlerinin tahdidi sin
lerine ait hükümleri lağvolunacaktır. 

İstanbul'da şehir meclisi 
fevkalade olarak top landı 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Şehir meclisi 
bug-Utı feve.klade olarak toplandı. Toplantı
da makamın Üsküdar tramvayının vaziyeti 
haklnnda hazırladığı mazbata okundu. Maz 
bataya göre şirket tamamı ödenmiş bir 
buçuk mtlyon lira ile teşekkül etmlşlir. Ve 
bu sermayenin 950 bin lirası belediyeye 468 
bin lirası vakıflar müdlirliiğUne 22 bin 11 • 
rası da husust bir şahsa aittir. Şirketin ha
ziran 930 sonuna kıı.dur yapmış olduğu 
borç yektınu ise 1,463,810 liradır. Ve borca 
mukabtl ,şirketin bütün gayri menkulle 
riyle bir kısım malzemesi ipotektir. !Şirket 
şimdiye kadar hiç amm·tiınnan ayırmamış 
her ııeue kılr diye kaydettiği 50 bin lira Ue 
de borcunun faizlerini bile knr9ılnyamamış · 
tır. Bu esbabı mucibeden sonra makam en 
büyilk hissedar sıfatiyle belediye namına 
şirketin tasfiyesini istemiş muhtelit bir en· 
cümen vaziyeti tetkik etmiş neticede he
yeti umumiye makama tasfiyeden önce 
a&akıl.dnrlarla anl~mak, anlaşma mümkün 
olduğu taküirde şirket heyeti umumiyesin 
den tasfiye için selAhiyet almak, tasfiye 
kararı verildiği takdirde de halkın sıkıntı 
çekmemesi için .icabeden tedbirleri almak 
Uzere seHUıiyet verdi ve muvakkat idare
nin faaliyetinin temini için bütçede bir fa
E • açılmasına karar vermiştir. 
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Bu yıl şeref listesine 
giren atletler 

B. T. G. D. atletizm federasyonu, prog- bul) 6,70,5, Ömer (Afyon) 6.66 
ramı mucibince, her sene her bra.nşta ol - (Bursa) 6,55, Süreyya (İstanbull 
mak üzere en iyi 10 türk atletini tesbit e -
derek mevsim sonunda ilin etmeyi karar - Muammer (Ankara) 6,32, 
laştırmıştı. Federasyon 1940 yıh faaliyeti- kara) 6,26, Sadettin (Bursa) 
nin ortasında ve en hararetli mevsiminde 
bulunduğumuz bugünlerde, şeref listesine 
dahil olabilmiş atletler ve elde etmiş bu
lundukları dereceleri tesbit ve neşretmiş -
tir. Bu listeyi neşrederıken bu şerefi kaza
nan gençlerimizi tebrik ederiz. 

100 metre : 
Muzaffer (İstanbul) 10,9, Cezmi (İstan

bul) 11,1, Ziya (Bursa.) 11,1, Zaven (İs -
tanbul) 11,Z, Sezai (lstanbul) 11,3, Şerif 
(İstanbul) 11,5, Vahit (Ankara) 11,5, Ruhi 
(İstanbul) 11,7, Turhan (İstanbul) 11,7, 
Nazmi (Ankara) 11,7, Hüseyin (Zongul -
dak) 11,7. 

400 metre: 
Gören (İstanbul) 50,8, Basri (Ankara) 

53,9, Fahri (Ankara) 54, Kazım (İstanbul) 
54,2, Zare (İstanbul) 54,3, Galip (Ankara) 
54,9, Kemal (Kocaeli) 55, Raif (İzmir) 
55,1, Karacan (İstanbul) 55,1, Ahmet (İs
tanbul) 55,1. 

1500 metre : 
Rıza (İstanbul) 4,02,4, Adnan (Ankara) 

4,18, Velidemir (İstanbul) 4,26,8, Mustafa 
(Ankara) 4,27,3, Mehmet (Ankara) 4,27,4, 
Artan (fstanbul) 4.27,9, Mafidis (İstanbul) 
42,8, Osman (ls~nbul) 4,29,l, Habip (İs

tanbul) 4,30,3, Kenan (Anlcara) 4,31. 
:;:::-""""'~-., 

10.000 metre : 
Hüseyin (İstanbul) 34,45. 

200 metre : 
Muzaffer (İstanbul) 22,6, Melih (İstan

bul) 23,6, Gören (İstanbul) 23,7, Atineos 
(İstanbul) 23,7, İrfan (Kocaeli) 23,9, Hü -
seyin (Zonguldak) 23,9, Orhan (İstanbul 

24, Sami (Ankara) 24, Nazmi (Ankara) 
24,1, Durmuş (İzmir) 24,1, Ziya (Bursa) 
24,1. 

800 m etre : 
Rıza (İstanbul) 1,58,4, Recep (Kocaeli) 

2.01,7, Galip (Ankara) 2.02.8, Adnan (An
kara) 2.04, Velidenıir (İstanbul) 2,06,3, 
Hüseyin (İstanbul) 2,07, Skoçimaru (İs • 
tanbul) 2,07,2, Abdullah (İstanbul) 2,09,2. 

::JOOO m e t re : 

Mustafa (Ankara) 16,22, A rtan (İstan -
bul) 16,40, Hüseyin (İstanbul) 16,43,1, Ali 
(Ankara) 17,13,8. 

100 manialı : 
Faik (İstanbul) 14,7, Vasfi (İstanbul) 

15,8, Hrisafopulos (İstanbul) 16,4, Suha 
(İzmir) 17, Basri (Ankara) 17,4, Ziya 
(Bursa) 18, Veli (Ankara) 18,1, Hakkı 

(Bursa) 18,5, Sudi (İstanbul) 19,2. 

200 manialı: 
Hayri (Ankara) 28,S, Ziya (Bursa) 28,8, 

Raşit (Ankara) 29, Kamil (Ankara) 29,1. 

Gülle atma : 
Arat (İstanbul) 14,02, Ateıı (İstanbul) 

13,97, Şerif (İstanbul) 12,30, Nadi (İstan
bul) 12,03, Hayri (İstanbul 11,78, Bülent 
(İstanbul) 11,58, Tevfik (İstanbul) 11,46, 
Atıf (İzmir) 11,45, Jeba (İstanbul) 11,11. 

Cirit atama : 
Melih (İstanbul) 56,13, Kemal (İstan • 

bul) 53,60, Şerif (İstanbul) 52,(}4, Rasim 
(Tekirdağ) 50,20, Haydar (Ankara) 49,21), 
Ali (İstanbul) 4772, Hamdi (Bursa) 45,60, 
Varak (İstanbul) 45,46, Georılc (İstanbul) 
45,44. 

Çekiç atma : 
Valcı (Ankara) 34,86, İzzet (İstanbul) 

25,45. 

Uzun atlama : 
Muzaffer (İstanbul) 6.87, Faik (İstan-

Üç adım atlama : 
Ömer (Afyon) 14,27, Yavru 

14.06, Uçtek (İstanbul) 13,49,S• ll 
(Bursa) 13,40, Sabahattin (Ank3f lııa 
Nail (Ankara) 13,06, Nadi ( e~ 
12,61, Mustafa (Bursa) 12,61. 'fa.' 

Disk atma: 
Arat (İstanbul) 4.2,BO, Yavru (l 

37,17, Hayri (İstanbul) 37 ,04, sı 
(İstanbul) 35,10, Atıf (İzmir) 34! 
lent (İstanbul) 34,19, Melik ( 
33,16. 

ft 
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Yunan diski atma : c, 
Hayri (İstanbul) 35,48, Arat (1 :e 

35,10, Nadi (İstanbul) 31,00. lır 

Yüksek atlama : 
Faik (İstanbul) 1,80, Jerfi (J\ll 

Süreyya (İstanbul) 1,76, Ömer 
1,70, Suhn (İzmir) 1,70, Hüsaıtl' 
tanbul) 1,68, Karacan (İstanbul) 1 

ammer (Ankara) 1,65, Nadi (İsta 
Halil (Bursa) 1,64. 

Sırık ile atlama : 
Muhittin (Ankara) 3,81, Halit 

bul) 3,42, Viçnropulos (İstanbul) 
1.i.1 (An'kara) 3,20, Suha (İzmir) ' 
rak (İstanbul) 3,00, Fikret (İstaıı 
Sudi (İı;tanbul) 3,00, Butterfield 
bul) s.oo. 

Bu liste l'.l40 yılrnla türk atleti 
haziran akşamına ~ar yapmıt 
en iyi dereceleri ihtiva. •llllekte 
ederiz ki bütün ttiı ı. atletleri, S 
sine dahil olmayı ve en iyi yeri 
gaye edineceklerdir. 

ot 

Beden terbiyesi mükellef 
tatbiki etrafında faal' ~ 

Beden Terbiyesi Genel Direktıi 
den terbiyesi kanunu ile nizanuıa 
Vekiller Heyetinin bu hususta.ki 
meleriniıı hükümleri dairesinde 
biyesi mükellefiyetinin tatbikınll 
hazırlıklarım filiyat sahasına ııııid 
zere bulunmaktadır. Evelce ha~e[ 
miz gibi, birçok bölgelerde (vıl• 
30 ağustosa ve yetiştirenıiyen 
Cüınhuriyet hayranıma kadar ıeJI 
lüpleri teşkil edilmiş ve faaJi1el' 
olacaktır. 

Genel Direktörlük bölgelere 
biyesi mükellefiyetinin tatbikıııll 
kanuni mevzuatla beraber, izahll 
ğer lüzumlu evrakı göndermiş b 
tadır. Haber aldığımıza göre, bil. 
dar bu yolda gönderilen müteado11 

tamimlerde münderiç hususlar 
mahallinde alakalılara lüzumlu 
tcmmim malumat vermek, gen 
ve gruplarmm kurulması işleriııİ 
tırmak ve bu sahada alınması 
tedbirlerin ittihazıııda genel 0 
namına hareket etmek üzere, fil 
tin tatbik edileceği bölgelere J11 

bazx zevat gönderilecektir. Ge~e~ 
lügün merkez daire ve şube1erı t 
dürlerinden ,,eçilen bu zevat ayıı' 
bölge başkanlarına ve alakalılar• 
rektörün noktai nazarını ayrıcll 
zah edeceklerdir. 

1 
Öğrendiğimize göre, bu maki' 

!ere izam edilecek zevattan tt 
ve tesisler dairesi reisi B. ceıal 
Afyon, Manisa, İzmir, Aydı11•11 
Muğla, Antalya ve Burdur'a; te 
si reisi B. Ziya Ateş Konya, fdııt 
ya, Elbığ, Diyarbakır, Mard~°'ı,i 
Gaziantebe; sağlık dairesi reis• 
Hün Sivas, Erzincan, Gümüşaııeı 
Rize, Çoruh, Kars ve Erzurull1'' 
!erdir. 

1 

k 
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Haber verildiğine göre, Gen~ 
tüm general Cemil Taner de r. 
kara'dan hareketle Karabük ve1' 
ğa gidecek, müteakiben de 
Çankırı ve Amasya ve SamsuJI 
(vilayetleri) dahilinde tetkik "'' 
de bulunacaktır. Genel Direkte< 
valilerle nizamnamenin tatbikırtJ 
den hususlan da görüşecektir· 

k~ Zile'de halka 
konferanslar 

Zile, 3 a.a. - Bugün Halkevi solo
nunda ve önünde toplanan binlerce 
halk ve köy muhtarlariyle köylülere 
dünya hadiseleri karşısında Türkiye
nin vaziyeti ve alınan tedbirler hak
kmda Kaymakam ve Parti Başkanı 
tarafından birer konferans verilmiş
tir. Bundan başka Parti tarafından 

tertip edilen .seri konferanslar da per 
şembe gününden itibaren muhtelif 
köy merkezlerinde verilmeğe başla -
nacak ve bu suretle köylüleri~iz 

muhtelif memleket işleri üzerinde 
tenvire çalışacaktır. 

A skerlik şubesi reisinin 
konferansı 

Sinop, 3 a.a. - Parti tarafından 
tertip edilen konferanslar serisinden 
olarak dün gece Sinop Halkevi sine
masında çok kalabalık bir dinleyici 
huzurunda askerlik şubesi reisi Yar- ı 
bay Yahva Kerim tarafınd;;n pıraşüt 

çil müfr~zelen m['vzulu mühim bir j 
konferans verilmiştir. 

Kızı lay 

....... Ey kanları simayı beşerden 
Dikkatle, metanetle silen şefkati 

zi - fen! 

llk okuduğum andanberi hatırım
da kalmış olan bu bir buçuk mısrağ 
Tevfik Fikret'indir ve rahmetli şa
ir bu sözlerle "mukaddes" Hilaliah
mer Cemiyetine hitap etmişti. 

Eski ağdalı ismini bırakıp Kızıl
ay adını alan bu kutsal kurumun 7 
temmuzda, yani bundan üç gün son
ra haftası başlıyor. 

Bundan bir asır kadar önce bir 
harp sahnesinde yaralanmış asker· 
]erin bakımsız ve i18.çsız inledikle
rini görerek yüreği sızlıyan şefkat

li bir hekimın gayretiyle kurulmuş 
olan Kızılay, bayrağında kırmızı 

renkli bir işaret taşımasına rağmen 
bugün bütün dünyada insanların 

"kara gün" dostudur. 
Beşer bilgisinin bu kadar ilerle

miş olmasına, insanlık duygusunun 
bu derecede işlenmiş bulunmasına 
rağmen. hala. insan kütl'!lerinin in
san kütlelerine merhametsizce sal-

dırma ihtirasları vardır. 

Bir gün sarsılan yer, bir gün ta
şan bir ırmak insan oğullarını evsiz, 
barksız bırakabilir,· bir gün saldır
gan bir ordunun karşısında vatan 
ve istik/~/ miidafaası için şahlanan 
kahr~man çocukların alnından kan
lar sızdığını görebiliriz. 

O zaman vatandaş başları ile gök 
yüzü arasına gerilecek çatıyı, o za
man açılmış yaraların üzerine sarı
lacak şifa sargısını bulabilmek i çin 
baş vuracağımız büyük bir kaynak 
vardır: Kızılay! 

Gönüllerimizde yaşıyan şefkat ve 
yardım duygularını teker teker 
maddi vasıtalarla göstermek ister
<;ek buna muvaffak olamayız, fakat 
., iyilik ve fazilet damlaları muhak
kak ki Kızılay'da toplana toplana 
büyük bir şefkat gölü olur. 
Kızılay haftas ı v1klaşırken ona, 

hele, dünyanın bu karanlık tünle-

rinde ne kadar muhtaç olduğumuzu 
hatırlamalıyız: 

Başkalarını düşünüyorsanız, baş
kalarına yardım için, kendinizi dü
şünüyorsanız yarın başınıza gelebi
lecek bir felakete şimdiden çare 
hazırlamak için Kızılay'ın yardımı
na koşunuz. Çünkü bu fazilet kuru
munun yardıma koşma kudreti, ken
disine yardıma koşanların sayısı ile 
artacaktır. 

!'eni dün ya nizamı ! 
Talihin cilvelerine bakınız: 
Büyük ihtilaldenberi Fransa hü

riyetin vatanı sayılırdı; şimdi Fran
sa dışında yaşıyan ve almanlarla 
döğüşmekten vaz geçmiyen fransız· 

Tara "hür fransızlar" adı veriliyor. 
Paris, "ışık ve nur beldesi" diyı 

anılırdı; !!imdi mütareke yapılması 
na ve "ateş kes!" emri verilmesine' 
rağmen s.-.11ir, hala, karanlıklar için
de imi~. 

N e dersiniz? Yeni çıkan bir tabir
le anlatmak laz1mgelirse "yeni dün
ya nizamı" başlıyor/ 

Süzgeç : 
Bazı gazetelerimizin miJJi men

faatlere zarar verecek mahiyette a
sılsız, uydurma haberler ve yahut 
lüzumundan çok fazla şiddetli ma
kaleler yazdığını görüyor, işitiyo -
ruz. 

Bütün bu düşüncesiz hareketlerin 
zararı yalnız miJJet menfaatlerine 
değil, ayni zamanda matbuatın ken
disine ve dünyanın $ayılı memle -
ketlerine nasip olan neşriyat hüri -
yetimize de dokunur. 

Her gazetecinin elinde manevi bir 
süzgeç bulunmalıdır. Gazetecinin 
idraki, izam ve memleket sevgisi -
nin liflerinden örülmüş olan bu süz
geç, tabiidir ki, lüzumsuz ve zararlı 
haber ve yazıların siitunlara kadar 
sirayetine meydan vermez. 

B u süzgeçi elimizde bulundura -
lım ve gaflet güvelerinin onu zaman 
zaman yiyip delmemesine dikkat e
delim I 

T. t. 
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Ankara Kız LiseS ~' 
'" 

bu seneki metli~ 
Ankara Kız Lisesi, bu se~ 

zunları evelki gün mektepte 
le diplomalarını almışlardır~~ 
kız lisesinden 25 talebe rne~ f 
tur. Bu münasebetle evelk1 , 

tepte mezunlar için bir çıı}ri 
verilmiş ve bu ziyafette IV1 3' ~ 
li Hasan - Ali Yücel buhıı1111e 

Mektebin genç ve giizicle 
111ıi1 

na bundan sonra da hayattıt 
kiyet temenni ederiz. 

Muğla' da zeytin J111"}1~ 
Muğla, 3 a.a. - Bu se_rıe, 

zeytin mahsulü müternadı ıctı 
lar yüzünden noksan olaca 
sulün iki, iki buçuk milyotlt· 
ibaret olacağı zan olunuY0 

mahsulat çok iyidir. 



e'de neler oluyor? 
~ a'nın tesliminden sonra Su
, tnt 'k • E l"ı a. sahnesi olmıya baş· 
' Vela Suriyc'deki Başku • 
tl._~ittelhauser'in İngiltere 

1t~tıd.e devam etmeğe karili' 
ıldırilmişti. Aradan bir 

.Çliktcn sonra, bir takım dü
~ lazyıkı altında Mittel· 

~~tıı.i? 
0

hükümetine uyarak 
~Ud·h latıl etmeğe karar ver· 
il 'l'tnİ§lir. Fakat gariptir ki 
ıtı'Qaer, harp halinde devam 

dediği 7:aman, harp Surİ· 
\ı~aktıo 1 ··lunduğu halde, 

!ııatı t ·~· . b 
e~ .ı ,..ttı~ını. eyan e· 
}' k ?nuharcbe Surıye'ye pek 
/" le.şmı, oluyor. Suriye'de 
le~anaız kıtalnrı mevcut ol· 

g enberi malumdur. Bu kı
oıı .. 

hif ~Unler içinde disiplinini 
ti~ hıldirilmiş ve hatta söz

;ııı auser'i tatilimuhasamata 
tıı ' b b" • ibn·c e ın de bu olduğu rı· 

1' İse de bu şayiaların 
d '!~ kadar doğru olduğu 
S~~ıldir. Malum olan bir şey 
1 ot~Y:'de fransız kıtalarının 

'l'l Ugudur. Diğer taraftan 
k ndaki fransız donanmuı
}ol&ttıı da Beyrut limanında 

l', 

~ld, s 
·~ uriye'de hatrrı sayı· 
c"' hava k.uvctleri var de
t ;rek Almanya ve gerek 1-
d 

1~Zalanan mütareke §art
h 
01ıtudan doğruya Suriye· 
; dilrniyoraa da Beyrut'ta 
il 'ansız cüzü tamları, fran· 
l~~aı hakkındaki umumi 

e.J~ 1 olmak icabeder. Yani 
't~l ll~ların ve italyanlann 
,.1 .erı bir franınz limanınıt 
i;t'hlarından tecrit edilme· 

11 er• iıse, mütarekenin fran 
•ııe?tlaaı hakkındaki bu hü • 
~l~il.tih olarak itiraz etmİ§· 
?ı.ı t e franınzlar, mütareke 
b1ı ka.tbik ederek donanma • 
eı?tl ''.lllını bir franıız limanı-

lliıı ~i.e teşebbüs etseler, ln
'ttkıılı müdahalesine maruz 
k lr nudır? 

il tı\ı"ctlcri hakkındaki mua • 
h~ 0!acağı dıı aynı derece· 

tle f dır. Esasen bu küvetler 

1 t tanaız manda idaresinin 
'tn' ~ ın ıçın dağıtılamaz. 

~tren. dalhlacak olursa, 
llfiltt eııı de tehlikeye düıer. 
~İiıtı:e. ile olacaktır ki lngil

S ~ı, bir beyanname ne§· 
~İi~tıye'nin, lngiltere tara· 
ttte afaaaı tenhhüt edilen 
~lıll l'e karıı bir hareket üssü 
tiirı~tıılrnaaına müsaade edi
be; hildinniıtir. İngiltere· 
İhtiı:rıe.nnameıi, İngilizlerin 

~tt.ıı 1 • &.ileri de göz önünde 
.it._r •haaa etmektedir. Filha-
11ltiı·h vaziyeti itibariyle 
bit·~ ernniyct ıı&hrısının en 

b o\~0ktasında bulunuyor. 
'ilıy ı>a'yı Asya'ya ve Afri
'b-a.t ~~ yolların Üzerinde 
tttiı-~J~ .. ehemiyeti haiz bir 
lıınd Ultefik Fransa'nın e· 

d~di lıkça, lngiltere için Su
ı 1 llı\ı~ lltevzuu değildi. Hat· 
ıı'l\ et·l\ddcratına hakim bir 
~İçin 111de kaldıkça da in -

1 
t11.l\a ~ hlike teıkil etmez. 
!ıldı.ı~ nın bugünkü vaziyeti 
~tltıdg~. gibi, Fransa'nm Su-
1 tii..:~11;ı otoritesi de sarsıl· 
e• . "'tı .. 

lllrı S ll~or. Bu vaziyette 
11.I~ Utıye'ye karıı sarih 

''1nı t b.. ·· k ı· a ıı gorme a • 

ı t11.l'e.ft 
~11l Su ~n general W eygan· 
liin j-~•Yeye gitmesi, vaziye

·~ S\ıti: ~k etmiıtir. Bir za· 
~~11.nd deki ask.eri kuvetle
blilt~ ~n~ olup bugün de 

ı lılı.ı .. ctının nüfuzlu erkar ··e.ıı 
•

11l ~id' rıencral acaba Suri-
~ ba.H 1Yor? Oradaki kuvet· 
~ bu~ tanzim mi edecek? 

b• •ı~ı .. llflllcrini tatbik ede • 
it- l. ..... d 
~ <ıı~rn ıracak mr? Yoksa 
~.~il. 1 et .mi JtÖrmc:. istiyor 7 

r· lik~ llgıJtere hükümetiyle 
'll . eti ar d k' .. ) tıırk asın a ı muna· 
~bıl,'11 

hçe gerginle§tİği bir 
'l t'ltrrn u .seyahat, siyasi u
t. l111Cilt ıhtimaller belirt-

dj~ıtı,,1 erc'nin Petain hükü. 
(· C>iğ lltuhafaza ettiği bile 

• ~n fre. er taraftan Londra
'lt(~aj ke tıaı,ı müdafaa komi

ı~· l'ler 1 d G ~ ı ~e. a e aulle ile 
~· 1.1\e. &. ~lllaktadır. Fransız 
ıı "1

1:1 rn 
1 ba7.ı cüzütamlar, 

e le.ra,~Vafakatiyle general 
ıı11 l'ı-e.r1 ından İngilizlerle İ§· 
t• leılj ar olan bir fransız 
11li rn ed'I · · · tıla. 11 ot . 1 mıştır. Petaın 

l il t or1t · • ~I' 11ı.ı i •. esını sarsmıya 
,1ıtıcırıt ~Rılız Politikası, JÜP· 
l .. 'l'ı.n.1 ~rrand'daki fransız 
''t'J •ı . ıı~ 1 tere• ?1rlendirmcktcdir. 

ı~ 'beı l'lın bu hareketine 
li~~iittefiktınek isterlerse, 
'ıt··lle '&.h arasında en sıkı 
llt \i11 bir !l~ olan bir mınta
ltı~i 'tı ~Ucadele sahasına 

llfllkündür. Böyle 

ULUS -3-

Romanya hariciye nazın 
Besarbya işini anlatıyor 

Romanya'nın ültimatomu niçin 
reddedemediğini izah ediyor 

Bükrcş, 3 a.a. - Rador ajansı bildiri· 
yor: 

Hruiclye nazırı ve kraliyet mUeteşan B. 
Argetoianu, hariciye senato ve mcbusan 
meclisi encümenlerinin mUşterek huzunın· 
da, şimali Bukovlna ve Besarabya'nın la· 
desine mUtedalr hfldlentın seyirleri hakkın
da dUn ö#ledcn sonra beyanatta bıılunm~
tur. B. Argetolanu, Sovyet Rusya ve Ro
manya arasında nota teatilerinin tarihçesi· 
ni yapmııı ve Besarabya'nın her halde 
Rusya'ya terkiyle. notasına le! ettiği harl· 
ta mucibince şimali ilukovlna'nın da inde· 
sini talep eden 26/27 haziran gecesi veri· 
len Rus ultimatomunun metnini okumuş· 
tur. 

Ültimatum niçin reddedilmedi ? 
B. Arı.etoianu sozlerlne §öyle devam et· 

miştir: 
V azlyeUn vahameti karııısında kraliyet 

mecllsı toplanarak uzun muzakerelerde bu· 
luııduktan sonra ııu neticeye vasıl oluııdu: 
harıçtcn hiç bır yardım olmaksızın sadece 
kendi müdaiaamıza kalarak uzun müddet 
mukavemet imkansız olduğu cihetle Sov· 
yet ultimatomunun reddıne lmkfln gorUlc· 
memiştır. Moskova'ya gondcnlen bir tel· 
graf başlıca "unları ihtiva etmekte idi: 
"Romanya hilkilınetl Sovyet Rusya ile Ro
manya arasında bir ihtılOJ'a sebebiyet vere
bilecek bilttin mesaili ıııuıılıhane vasıtalar
la halletmek ar.wsunu la§ıdığı cıhetle her 
tllrlü Sovyet lekllflennl, en geniş bir zlh· 
niyetle ve m~tereken dostane bir surette 
muza.kereye amade bulunmaktadır . ., Romeıı 
hUkUmati Sovyctıerden blrlc11me yerıyle 
tJu1hln1 i1e sormu11tur. 

Dostların taliaiyesi 
Avrupa'nın bu kısmında da blr harp çı

karmamak lçiıı dost ve mtittc!iklerlmiz bl· 
ze ulUmatomu kabul etmeği tavsiye ettik
leri cihetle, müzakerat icrı:ısını talep ettik. 
Ve buıılnnn mahal ve ıcra tarihlerini sora· 
rıı.k. §eralU daha ha!itlctebıleceğlmiııl zaıı· 
neylcdık. 

Homen cevabı sarih bulunmakta idi. Fil· 
hakika bu cevap Homanyn.'nın derhal Be· 
sarnbya'yı iade etmeği kabul eltığını ve 28 
haziranda bll§lıyarak 4 gUn ?.artında mez
kür arazinin aynı müddet zarfında Sovyct 
orduları tarafıudnn tııgal edilmek üzere talı 
llye cdileceğlnl de kaliyetıe tasvip etme· 
mekte idi. Cernautzi ve Rlelılneu ve Ceta· 
tan.Iha "ehirleri 28 haziran glınil tııgal etli· 
lccek ve Romanya da dcmiryollo.rının, loko 
motif ve vagonlnrın, köprUlcrln, depoların, 
tayyare meydanlarının !abrlka ve sairele
rinin tahrip edllmlyerek iyi bir halde mu· 
hafazasını temin edecekti. Tahliyeden do· 
layı tevellüt edebilecek ihtllflfh meseleler, 
sureti mahsusada teşkil edilen mUmesslller 
kQmisyonuııca hn.llcdllccekU. Sovyct hUkll· 
meli, Romen hilkilmetlnln bu tckll!lcre, cıı 
geç 28 haziran gUnll l!ğlcyo kı:ıdnr cuvap 
vermesinde tarar ediyordu. 

Kabul etmek veya harp etmek 
Rornanya·nın vaziyeti sarih bulunmakta 

ıdi: kabul etmek veya hıırbetnıek. :Uu son 
vaziyette §arkta., kendi kuvetıcrlmlzc naza
ran ezici kuvctlere karııı çarpııımak, ve ge· 
dınlzdeki cephelerden de katlyen emin bu
luwııamllk. Klmscı:ıln yardımına gUveue
nıczdik. llu ııeraıt dairesinde harbetmck, bh 
tUn ordumuzun mahvolıııwıı demek olduğu 
gibi harıçteıı gelebllccek her hangi bir ta
arruza da mUdafıı.ada kalmıımız demek O· 
luyordu. Vaziyete nazıı.rıı.n, her §eyden cveı 
Humeıı ordusunun tanı olarak kalması che
mlyet ıı..rzediyordu. Asırlar nraamda sab
rlyle bUtUn hakııızlıklıı.rı, bUtU.ıı zulUmleri 
yenmesini bilmiş olan milletin hayatiyeti
ne itimat ederek, Romen hUkUmetl lçtınnp 
cdemedıgi 5eralU tevekkül ile kabul ctmlıı· 
Ur. Vahim neticelerden kaçınmak maksa
diyle, Sovyet cevabında tasrih e~llen tahli
yeleri kabul ettiğimizi Moskova ya ccvıı.-
1:-:ı bildirdik. 

Romen politikası 
Harict politika çerçevesinde Romanya 

için yeni bir çığır başlamaktadır. Bugilnkll 
vaziyet kar,şısında Romen hlıkiimetl 13 nl· 
san 1939 tarihli İngiliz • l<·ransız garanti
sinden sarfınazar etmeğe karar vcrmlştır. 
Milletin vUcudundan koparılınıı araziden 
acıklı bir muhaceret b(l§lanııı,ıtır. 'I'nrlhl im 
tidadınca hirbl!'inl takip eden fellı.ketlerln. 
en acıklısı, belki de en ha~sızı olan bu yeni 
acıyı Romen milleti metın bir kalble kar· 
!fll~ıştır. Mukadderatı lll'ı.hlye tahmin C· 
dilemez. Ces::ı.retımlzl muhafaza ederek sab 
rcdelim. çaııııalım ve sıkıca blrll,ğlmlzi mu· 
hafaza ederek, yarının nom~ya sının ipka· 
sı timsali olan. vatan ve kralıyet sancağıııa 
aıık ve fedakl'ı.rhkla sarılalım. Kalplerimiz
den kan akarak ve fakat gUr bir sesle be
raberce bağıralım: Ynııasın ebedi Roman· 
ya, yaşasın kral, y~asın hanedanı kralı.. 

Profesör Yorga'nın makalesı 
BUkreıı. 3 a.a. _ Rador ajanın bildiri· 

yor: 
Profesör Yorga, "Neamul Nomaneeco,. 

gazetesinde yazdığı bir malrnle?e diyor k~: 
Cerna.utl'de, Cctaea'da, Alba da ve Şiııı· 

nen'de kırmızı bayrak dalgalanınnl<tadır 
Niçin ve nasıl? Bunu söylemenin zamanı 
değildir. Ehcmlyetll olan bu topraklar.dil 
medeniyete açtığımız kapıdır. Tarihten ön· 
cckl zamandanbeı·l bu topraklarda yerleş
miş tıç milyon köylll ~ralarda knlınıştır. Bu 
ıehirlcrde asırlarca sUren hllriyeUn ve ken 
di his ve fikirlerimizde bulunan ve bizim 
tarafımızdan yllkseltllmlş bir neslin hatı· 
rası yaşıyacaktır. Yahudi cehalet ve mazar 
rntını bulduğUmuz yerlerdeki vaziyeti ıs
ltıh için bUtUn yaptıklarımız ve yegane dU
şUncesi hıtklarını tekrar bulmuş olnıı bir 
mUncvver hicretinin hatırası da orada ka· 
lacaktır. 

B. T ataresko'nurı izahatı 
Bükreş, 3 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: 
B. Argetoian.o'nun izahatından sonra baş

vekil B. Tataresko söz alarak ezcümle de-

miştir ki: 
"- Besarabya daima bir rumen vilayeti 

olmuştur ve öyle kalacaktır. Rumen hükü· 
meti Sovyetler Birliiine kar~ı teahhütle -
rini ifa edecektir." 

Başvekil, bütün memleketten, kıralm et
rafında birlik ve tesanut istemiştir. 

Başvekilin beyanatını eski Bcsarabya ve 
Bukovina mebusları namına okunan beya. 
natlar takip etmiştir. 

Bu beyanatlar, Besarabya ile Bukovina. 
nın tarih boyunca rumen olduiunu ve ru • 
men kaldığını göstemıcktedir. 

Besarabya'nın tahliyesi devam 
ediyor 

Bükreş, 3 a.a. - Genel kurmaydan teb
liğ edilmiştir: 

Besarabya'mn tahliyesi 2 temmuz günün
de devam etmiştir. Rumen kıtaatı mezkur 
tarihte 11u hat üzerinde bulunmakta idi. 
Lungu, Crasna, İlschi, Adn.ncata, Sulitza. 
nın şimali, Lipcani, Cergesti, Gerdancsti, 
Zolcanii Falesti, Comcsti, VarzaflCSti, La
pusna, Sarata, Galbcna. Comorat, Bolgrad. 

Mühim bir hadise kaydedilmemiştir. 

Balkanlar'daki vaziyet ve 
T aymis'in bir yaz.ısı 

Londra, 3 a.a. - Royter: 
Balkanlardaki vaziyet hakkında tefsir • 

terde bulunan T~mes gazetesi diyor ki: 
"Almanya, Balkanlarda muhasematın 

vukuuna mani olmak i~in ne kadar feda • 
karlık lazımsa hepsini yapacaktır. Zira bu 
muhasemat, Almanya'yı iaşe eden kaynak. 
!arı, tam tngiltere'ye karşı meydan okuma.. 
sını tatbik mevkii.ne koymak üzere bulun -
duğu bir sırada tehlikeye koyacaktır. 
Şimdilik Almanya Balkanlara ait işleri 

batıda harbin devamı miıddctince askıda 
bırakmıya çalışacalı:tır. Fakat B. Stalin 
Almanya'yı docu Avrupasında hakim gör • 
mek istemiyor. Baltık devletlerinin işgali 
ve bir rumen topra{:ının ilhakı pek de rus 
imparatorlufunu teikrar tesise matuf de. 
ğildir. 

Eski hudutlar, fakat bilhassa Almanya. 
yı ve ortağını emniyette kılmak için Uzak 
mesafede tutmak. 

Bununla beraber Sovyetler Birliğinin 

Alınanya'da hasıl ettiği hoşnutsuzluğu izam 
etmemelidir. Hiç :;üphesiz alman hüküme
ti bir kere batıda harbi kazanınca Sovyet. 
!er Birliğini bu arad!l yaptığı rahatsız edi
ci kazançlardan mahrum etmek kendisi i~ 
kolay olacağı fikrindedir. 

Bununln beraber, Sovyet ilerleyişi pro -
testolara veya mukabil tedbirlere sebep ol
mamakla beraber Almanya için işleri ol • 
dukça iğlak etmiştir." 

Bulgar istekleri 
Sofya, 3 a.a. - Stefani ajansı bildiriyor: 
Bulgar hıtriciye nazırı Sovyetler Birli • 

ğinin Sofya'daki elçisi B. Lavrentief ile 
Bulgaristan'ın Romanya'dan istekleri ha.1c· 
kında uzun bir görü11me yapmıştır. 

Bu istekler.in Avrupa haritasının tadili 
i11i Almanya ile İtalya tarnfmdıı.n kararlaş· 
tırıldığı zaman n:ızarı itibara alınacağı Ü· 

mit edilmektedir. 

Bir İsviçreli gazeteci 
Almanya'dan çıkarıldı 

Zürlh, 3 a.a. - Royter: 
Neue Zurcher Zeitung gazetesinin bildir· 

dlğine gÖre, bu gazetenin Bcrlln muhabiri, 
Besarabya'nın Sovyetler tarafından işgali· 
nin Almanya"dn uyandırdığı intiba hakkın· 
da 30 haziranda yazdığı makale dolayısiy
le Almanya'dan ihraç edilmiştir. 

Bahis mevzuu olan makulelic, bıı ilhakın 
Berlin'de sıkıntı tevl!t etmiş olduğu ve Al· 
mıınya'nın bUtUn askeri ve siyasi nlifuznu 
cenubu şaı·ki A vrupası lizerlmle hlacttlrme 
sine kadar yeni hıı.rltnnın yapılmasının te· 
hlri hakkındaki alman plt\nlarına ciddi bir 
darbe vunılmu1' bulunduğu s5ylcnmekte 
idi. 

Almanya'nın eski Paris 
ataşemiliteri öldü 

Berlin, 3 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Umumi harpten evel Faris ataşemi· 

literi olan ve 1918 mütarekesi müza • 
kerelerinöe alman hükümetinin aske· 
ri murahhası bulunan general von 
Winterfeld, bugün Berlin'de bir kalb 
hastalığından ölmüştür. 

İrlanda' da 
m 
ha 1 

a 
ığı 

Dublin, 3 a.a. - Mi.idafaa nazırı 
Aiken, bir nutuk irat ederek Eire 
halkının son günlere kadar Avrupa 
harbini alakasızlıkla takip ettilHen 
sonra nihayet memleketin her türlü 
tehdite karşı müdafaa edilmesi lüzu· 
munu sureti umumiyede beyan etmiş· 
tir. 

bir ihtimal uzak gibi görünüyorsa ı Nazır Eire topraklarının hiç kim· 
da bugünkü beynelmilel ~artların se için bir askeri üs hizmetini gör • 
her şeyi mümkün kılacak derecede memesi Jazımgeldiğini söylemiş ve 
aykırı olduğu da göz önünde tutul- İrlandalıların topraklarına yapılacak 
mak lazımdır. her türlü ihraç hareketine mani ola-

A. Ş. ESMER caklarını ilave etmiştir. 
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Selanik tiyatrosunun 
a~ıhıında Melaksas 
bir nutuk söyledi 

Atina, 3 a.a. - Atina ajansı bildi· 
riyor: 

Selanik kıraliyet tiyatrosunun res
miküşadı münasebetiyle hükümet re· 
isi B. Metaksas matbuata beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 
Nazarlarımızı hiç bir bulanıklık 

karartmamalı ve bizi, greklerin, a
sırların seyri içinde en büyük silahı 
olan entelektüel ibda hayatının çetin 
fakat o nisbette de giizel yolundan u
zaklaştırmamalıdır. Grekler bu ruhla 
yaşamış, bu ruhla beı:ılenmiş, bu ruhla 
kendisine hürmet ettirmiş, şereflen
miş ve bütün beşeriyete hizmet etmiş
lerdir. Elenizm kelimesi bir sembol
dür. Bütün milletlerin medeniyetle
rini birleştiren ve kardeşlik bağları 

yaratan bu sembol etrafında inkişaf 
etmişlerdir. 

Gazeteler Drama'da yapılmakta O· 

lan "Trakya oyunları" hakkında taf
silat vermeğe devam ve katiyetle 
mütecanis grek halkının beşiği ve 
grek ırkının bütün fazilet hususiyet
lerini taşıyan Trakya'nın terakki ve 
tefeyyüzü için Metaksas milli hükü
metinin göstermekte olduğu ihtimam 
ve teşvika işaret etmektedirler. 

Mısır'ın İngiltere'ye 

karıı taahhütleri 
Yeni Baıvekil kabinenin 
dıı siyaset ini izah etti 

Kahire, 3 a.a. - "Royter" : 
Hasan Sabri paşa, bugün, mebusan 

meclisinde ilk beyanatını yapmıştır. 
Yeni Mısır başvekili, harici siyaset 

hakkında demiştir ki : 
.. - Harici siyasetimiz, harbe ka -

rışmamış bulunan bütün yabancı 

memleketlere karşı dostluk üzere 
müesses olacaktır. Tcmamiyetlni ve 
istiklalini idam<: arzusunda bulunan 
Mısır, ayni zamanda büyük müttefiki 
İngiltcre'ye karşı taahhütlerini ifa et
mek ve ittifak ve dostluğunu metin ve 
ruhu ile icra mevkiine koymak arzu . 
sundadır. n 

Mareşal Graziani 
Genel Kurmay' a da 

riyaset edecek 
Roma, 3 a.a. - Resmen bildirildiğine gö

re, Libya umumi valiliğine tayin edilen 
Mareşal Graziani, italyan ordusu genel 
kurmay başkanlığını uhdesinde muhafaza 
edecektir. Mareşalin gaybubeti eşnasmda 
genel kurmay işlerine, ikinci reis general 
Ratta bakacaktır, 

ltalyan - lransız mütareke 
komiayonu 

Roma, 3 a.a. - Resmen bildirildiğine rö· 
re, İtalyan • fransız mtitareke komisyo • 
nundaki İtalyan heyetine general Pintor ri
yaset edecektir. Heyetin diğer Azaları 11un
lardır: General Vecchiarelle, general Pi
ran, hava generali Pellegrini, hariciye a • 
dına orta elçi Vittetti. 

İtalyan • fransız mütareke komisyonu, 
pek muhtemel olarak Torino'da toplana • 
caktır. 

Fransa harbinde 
Alman zayiah 

Berlin, 3 a.a. - Alman umumi kararga • 
hı, neşrettiği uzun bir tebliğde Jo'ransa sc
f erinin tarihçesini yapmakta ve almanla -
rın kayıpları hakkında aııağıdaki rakamları 
vermektedir: 

5 hzirandan 25 hazirana kadar: 
16,822 olü, 9,921 kayıp, 68.511 yaralı. 

10 mayıstan mütarekeye kadar: 
27,074 öliı, 18.384 kayıp, 111,034 yaralı. 
Alman teblıği, bu rııXamların, şimdiye 

kadar yapılan tesbit ve müııahedelere isti
n.at etmekte olduğunu ilave eylemektedir. 

. 
lstanbul'a giden 

vekillerimiz 

• 

ısı 
Cümhuriyel 
Balkan ufuklarında beliren 
tehlikeler 

Yunus Nadi, bu başlık altında, Besa
rabya meselesinin sulh yoliyle hallin
den sonra Macaristan ve Bulgaristan'ın 
hareket tarzlarının uyandırdıgı endişe
lerden bahisle diyor ki: 
"Eğer buyük devletler vaktinde tedbir 

almazlarsa bugünden yarına denilecek 
kadar çok yakın bir zamanda Balkan
ların yeni bir hercumerce suruklenmesi 
ihtimalini ehcmıyctle derpiş etmek Jli. 
:r.ımdır. Balkanlarda zuhur edebilecek 
yeni bir kargaşalıı;:rn mesuliyeti tama
men buyük devletlere racidir." 

Muharrir, Bulgaristan'ın Dohrice i
şinde sulhan tatmin edilmesi imkanının 
mevcut olduğuna işaretle diyor ki: 

"Bulgar hariciye nazırı Jvan Popof, 
daha dtin denilecek kadar yakın bir ma· 
zide Bulgaristan'ın balkanlı komşuları· 
nın zor \•aziyetlerinden istifadeye kal· 
kışma:k bJreketlerinden daima uzak ka· 
tacagı hakkında açık ve kati beyanat 
yapmıştı." 

Muharrir, vaziyeti umumi bir tetkike 
tabi tuttuktan sonra diyor ki: 

"Balkanlar çok dikenli bir sahadır. 
Burasının ancak kendi sakinleri arasın· 
da:ki ahenkle kendilerine olduğu kadar 
bütün dunyaya faydalı bir bölge olabi· 
leceği tecriıbenin her çeşidi ile anlaşıl
mış bir hakikattir. Balkanlarm karışma
sı yalnız Balkanlıları mutazarrır et
mekle kalmaz." 

Yunus Nadi makalesini şöyle bitiri
yor: 

'Henüz mesele önüne geçilemiyecek 
bir vehıımet haddine ikadar ilerlemiş de
ğildir. Henüz akıt ve mantıgın herkese 
dogru yolu göstermesine müsait zaman 
vardır. Her halde kendi muhitinde ken
disi için ve dünya için faydalı bir te
rakki ve refah unsuru olan romcn mil
letinin gelişi güzel ezilebilccegini dü
şiinırek insanlığın hav&alasına sığmanutk 
lizım gelen bir hadise sayılmalıdır. Her 
halde diğer biıtün Balkanlı memleketler 
öyle bir ihtimali "kcndilen de en hayati 
bir ehemiyetle alakadar eden bir mesele 
olarak telakki ve öyle de takip etmek
ten elbette bir an hili kalmryacaklar
dır." 

Yeni Sabah 
Bükr~ haberleri 

Hüseyin Cahit Yalçın bu ba~lrk al
tında romen politikasındaki değişiklik
ten bahsederek diyor ki: 

"Romanya hukümetinin politikasında 
kararlaştırılan yenfük eseri olmak üzCl'e 
bildirilen şey, 1939 nisanında İngiltere 
ve Fransa hiikümetleri tarafından ve
rilmiş olan garantiden sarfınzar edilme
sinden ibarettir. Bu garantinin ne oldu
ğu ve ııe gibi şartlara bağlı olarak vc
rildigi iyice tahattur edilmiyecek olur
n Romanya hiıkiımetinin siyasetınde 
mühim bir dc{:işiklilı: husule geldigi zan
nı hasıl olabilir. Halbuki mesele haki
katte gayet basit bir hadise gibi görü
nüyor." 

Muharrir, bu garantinin verilmesini 
intaç eden vukuatın bir tarihçesini yap
tıktan sonra garantinin mahiyetini şöy
le anlatıyor: 

"Garantinin mahiyeti şu idi: Roman
ya devleti harici bir tee<ıvüze uğrıyacak 
olursa Fransa ile İngiltere onun istik· 
lU '"" hıiriyetini müdafaa için yardıma 
koşacaklar idi. Yalnız bir ıa.rtla: Ro
manya bu tecavüzü ilendi hayat ve istik
lili İçin bir darbe telikki ederek bunu 
def ve tardetmcl: üzere harbe kıyam et· 
miş olacaktı. Romanya'nm aldırıı; etmi· 

Yugoslavya' nın 
Moskova sefiri 

dün hareket elli 
Belgrat, 3 a.a. - Yugoslavya'nın 

Moskova sefiri ''Gavriloviç" İstan· 
bul yolu ile vazifesi başına gitmek i
çin dün Belgrat'tan hareket etmiştir. 
Sefaret müsteşarı Markoviç ile Baş· 
kfitip "Miletiç" ve merkez matbuat 
bürasunun ve Avala ajansının mii -
messillcri sefire refakat etmektedir
ler. 

Büyük elçi lstanbul'clan geçti 
İstanbul, 3 (Telefon.la) - Yugoslavya • 

nın Moskova büyük elçisi Milan Ga.vrilo· 
vitch Moskova'ya gitmek üzere !stanbul'a 
geldi ve akşam hareket etti. 

Bulgar hariciye nazırının 
temaaları 

Sofya, 3 a.a. - Hariciye Nazırı 
"Popof" dün Sovyetler Birliğinin 
Sofya sefiri "Levricef" ile uzun bir 
mülakat yapmıştır. 

Litvanya nazırları Moskova'dan 
ayrıldı 

Moskova, 3 a.a. - Litvanya başve· 
kili ve hariciye nazırı B. Kreve Mic· 
hcvius dün Moskova'yı terketmiştir. 

B. Çörçil bugün avam 

kamarasında 
vekili B. Hasan - Ali Yücel ve lktısat vel<I· b b 1 Maliye Veklll B. Fuarl AS-ralı, Maarlt 1 
il B. HüsnU Çakır dlın nkşnm §ehrlmlzden eyanatta U Unacak 
tstanbul'a hareket etmlelerdlr. Vekiller 
Ankara garında veklı.letler Heri gelenleri Londra, 3 a.a. - Başvekil muavini B. 
ile dostları tarafından uııurıanmışlardır. Atuee, B. Çörçll'ln yarın harp vaziyeU hak 
İnhisarlar Vekili Trakya'ya gı"ttı" kında beyanatta bulunacağını Avam Ka· 

marasında bildirmiştir. 
İstanbul, 3 (Telefonla) - İnhisarlar Ve- Mebus Mander'ln Habeşistan vaziyeti ve 

kili bu sabah Trakya'ya gitti ve şarap fab- imparator Haile SC>lAsie'nin avdet tmkAıı
rikasını gezdi. lan hakkında sorduğU bir suale cevap vc

rC>n hariciye mlisteşan B. BuUer, bu busus-
V ekil Tekirdağ' da ta yapacak hiç bir beyanat olmadığını, sa-

Tekirdağ, 3 a.a. - İnhisarlar Vekili dece Habeşlstan'da içinden kaynı-
Rıııf K11radeniz bugün Tekirdasına gelerek yan şlddrtli bir mukavC>met allı.metleri mcv 
tetkikatta bulunmuştur. cut olduğunu sBylemekle iktifa edeceğini 

blldlrmlııtlr. 

a. a. Matbuat Servısı 

yeceği bir tecavüz Fransa ve İngiltere'
nin de harbe mudahnlclerini intaç ede
mezdi." 

Hüseyin Caliit Yalçın, Romanya'nııı 
yardımına koşmalı: taahhüdünden kurtul
manın hele şu sıralarda ingilızleri b 1-
hassn memnun edeceginı ve işin Rom:ın
ya'ya ait bir mesele olmaktan fazla kıy
meti bulunmadıgmı söyliyerek d'yor ki~ 

"İngilı:zlere gelınce, onl:ır da her dev· 
let gıbi kendıler" ni istcdıkleri kararı t• 
t'haz etmekte serbest goruyorlar. B r 
devletin Romanya'ya taarruz etme5ını 
menfaatlerine mugayir bulurlarsa, o 
devlete karşı harekete geçmelerine Ro
manya'nın bu vaziyetınin hıç bır :r:amaıı 
bir mani teşkil edemiyecegini soyluyor
lar: anlaşılıyor ki Romanya'nın ittıhaz 
ettiig karar onların h iç umurunda olma
mıştır. Romanya memnun, İngiltere 
memnun: boyle iki tarafı memnun eden 
siyasi karar ve hareketler nadir goru
lür diplomasi rnuvaffalriyetleridir." 

TAN 
Ortaşark'ta yeni hadiseler 
beklenebilir 

. 

M. Zekeriya Sertel, bu başlık altın,; 
da mareşal Petain hükumetinin mutanı·· 
ke' akdinden sonra ortaya çıkan iki mü
him meseleden bırinin mustemlekclcr i
şi olduğunu söylemektedir. Miıstemle
kelerin harbe devam edeceği hakkındaki 
tahmınlerin tcı:yyiıt etmedı ine işaret 
eden muharrir, Suriye'deki kumand nm 
.da Petain hükümetinin kararlarını kabul 
ettigini ve ordusunu da dağıttı mı ha
ber veren şayiaları mevzuubahis ederek 
diyor ıki: 

"Suriye'nin ordusuz blması, orta 
ııe.Nrta bir çok neticeler tevlit edebilır: 

Zaten fransız mandasmda.n memnun 
olmıyıı.n suriycliler, istiklal ilan edebi· 
lirler. Almanlar ve İtalyanlar burada 
dahili bir kıyam ile nazi bir idare vil· 
cud3 getirebilirler. Almanlar ve ıtalyan· 
lar Suriye'yi işgal edebilirler. Butlin bu 
ihtimaller karşısında Filistin ve trak'da 
hatti Mısır'da İngiltere'nin vaziyeti 
tehlikeye düşebilir. Hatta 1nı:ilterc'nın 
Alrdcniz'deki hakimiyetine halel verebı
lir." 

Muharrir, Suriye'yi bir başka devle
tin eline geçmekten korumak hususun
daki ingiliz kararından bahsederek di
yor ki: 

"lngilterc'nin alabileceği tedbirin ba
şında şimdi müdafa.:ısız bir halde bulu
nan Suriye'yi Almanya ve İtalya'dan e
vet işgal ederek burada askeri veya si
yasi bir üs vücuda getirilmesine mani 
olmak olabilir." 

iKDAM 

Akdeniz meselelerinden Suriye 
Abidin Daver, bu başlık altında diyor 

ki· 
"İngiltere denizlere hikimiyetıne rağ

men almanlarla İtalyanların Suriye'yi 
işgal etmelerine veya Suriye'de niznm 
ve asayişin bozulmasına musaade etml
yccegini bildirdi. Suriye'nin vaziyeti ıh
tilata müsait Akdeniz meselelerinin en 
mühimlerinden biridir. İngiltere'nin bu 
memleketi işgal etmesi ihtimali daima 
mevcuttur." 

VAKİT 

Sulli ve harp Hitler'in elinde 
Asım Us, bu başlık altında, İngıltere'

nin nazi tahakkunıüne girmektense çar
pışa çarpışa ôlmek kararındaki samimi
yeti tebarüz ettirmektedir. 

Fransa'd a 

(Baıı 1 inci sayfada) 

Milli asamble toplanıyor 
ParlAmento da, fraruıız idare t~kill'ltının 

bUtUn bUnyesini, bizzat keııdl mUceesclerl 
de dahli olmak Uzere, ısllih için hUkUmete 
yardım etmelidir. Pek yakında, pek muhak 
kak olarak önUmUzdekl hafta, mebusan ve 
dyruı meclisleri önUnde bu husua için mü· 
zııkere başlıyııcak ve mUteakibeıı her iki 
meclis, milli asamble hallnde birle~iı o
larak toplaııacaktır. HUkUmct, Fransaya, 
cümhuriyetçl prensipler ve mevcut kaııun
la çerçevesi içinde, Mareşal Petaln'!n l1ik· 
sek otoritesi altında yeni bir ana yasa te
min etmek üzere, parUunentodan elzem se
lt\hlyet istiyccekUr. Bu ana yasanın esas 
hedc!Jnl, l§çilerin, ailenin ve vatanın huku
kunun garanti cdllmesl te§kil eyliyec ktir. 

mebuslar ve senatörler de 
vaziyeti müdrik 

MUtarckenln lmzasmdanberi Uzeriııde 
dUştinUlmekte olan bu proje, rnUrevvlçlerl 
tarafından gerek Bordeaux'd:ı ~erek CI r· 
moııt • Ferrand'da birçok Ayan zA.eına ve 
mebusa açılmış ve bu parllımento A.zlllan, 
mUttcfiknn. günUn mecburiyetlerini mlid· 
rlk bulunduklarını blldirmlıılerdır Millt 
kalkınmanın icrıı lruvetinde devamlılık ol
madıkça ve işe b~lamak için hUkUmetin 
devam edeceğıne kana.ati bulunmadıkça vu. 
cudn getirilemiyeceğl bahs ndc dk rıurn.u
miye, her halde psriAmt"nto ile aynı fikir· 
de bulunacaktır. Çalışma ,;e zektl, m mle
kete bu derece fenalık yapmıı olan 11 ım~ 
sın \'e plutokraslııln yerine geçmelidir. 

Yeni anayasanın mahiyeti 
Yeni ann -ya.sa, modt"rn ve cur tkfır ola· 

cak ve devlete otoritesini hUkUmnınlığını 
ve nüfuzuııu inde eyllyccel>tir. 

Yeni ana yasa, asamble tarafından v ~a
hut bugünkU parlı'imentonun yerini almak 
Uzcre seçilecek asambleler tarafından tas
dik edilecektir. Bu sahada mcslrk t ş k ı. 
!erine her halde genlıı tem il hakkı v rlle
cektir. 

Nazırlar heyetinin 6nümUzdckl toplanlı
smda, Clermont • Ferrand'da p r!Am ıı o
ııun içtima tarihi tesbıt olun caktır Parl!l· 
nıento O.ztunndan bir toğunun ı ı.ral al ~da· 
ki araz.ide bulunmasınd n d 1 r 

b hl ·ıe m bu an ,;e 
~, 
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Domatesli hiyar salatası 
Biri eski dünyanın binlerce yrlhk ı Ancak, bir insan ne kadar büyük 

doııtu. Öteki yeni dünyadan bize oha zamanına nispetle büyüktür. O 
geleli ancak iki ÜçyÜz yıl geçtiği hal b~yÜk hekimlerin zamanmda da 
de yamru yumru fakat tatlı kınnızı gıda deyince hatıra yalnız beslemek 
rengiyle, hemen her yemeğimize gi- kudreti gelirdi. Gerek hıyarın, ge
recek kadar, kendisini sevdinni~. rek domatesin verecekleri kalori 
Bu mevsimde ikisi bir araya gelince, pek ehemiyetsiz olduğundan eski 
galiba, bize en çok keyif veren iki zaman hekimlerinin hıyarı da, do -
güzel renkten dolayı, i~tahımn:ı en matesi de gıda olmak bakımından 
iyi açacak bir çerez oluyorlar. beğenmemelerine • o zamana nıs • 

ikisinin o kadar iyi uzlaşmaların- petle • hak verilebilir. 
da, biribirini tamamlıyan renklerin- Fakat bu zamanda gıda yalnız 
den başka, tabii sebepler de vardır. kalori demek değildir. Kalori insa
Bir kere albümin bakımından, ikisi- na ne kadar lüzumlu İse onun İşe 
nin terkibinde de bu madde yüzde yaramasını temin edecek olan mağ-
0,9 olduğundan insan tomatesli hı- denlerle vitaminler de o kadar lü • 
yarı bir arada yerken ikisini biribi- zumludur. Domatesle hıyarın mağ· 
rinden yadırgıyamaz... Sonra da, denler cihetinden ne kadar değerli 
daha mühim olarak, ikisinin de ter· olduklarmı biraz yukarda gördü
kibindeki fosforla kireç arasındaki nüz. 
nispet tam 0,60 dır. Nebati iki mah- Vitaminler cihetinden de gene 
aul arasında bu bakımdan 0 derece her ikisi birer hazine demektir. A 
uygunluk sebzelerde hiç bulunama- vitamini domateste yüzde 700, hı • 
dığından ve ancak yemişlerin bazı· yarda 35, B 1 vitamini do~ateste 
larmda bulunduğundan tomatesle 40, hıyarda 30, B 2 vitamini doma
hiyar görünüşte sebze oldukları hal- teste 50, hıyarda 30 ölçü, C vitami
de manav dükkanlarında da şerefli ni de birincide 33, ötekinde 3 mili. 
yer tutarlar. gram. Bu C vitamini cihetinden bir 
Onların arasında bir uygunluk da, domates yarım limonun vereceğin • 

ikisinin de terkibindeki mağdenle - den daha fazlaııını temin eder. 0-
rin neticesi olan alkalen hassasın. nun için domateııli hıyar salatası li
dan gelir. Vakıa hıyarın alkalenlik monsuz da yenilebilir. 
derecesi 2,03, tomatesteki 5,65 dir. Salatanın Üzerine zeytinyağı koy
Fakat ikisi bir araya gelince 7.68 durursanız, zeytinyağı yüzde yüz 
eder. Bu da ekmeğin ekşilik derece· yağ olduğundan onunla haylice ka
aini biraz fazlaaiyle karıılar. Onun lori temin etmiş olursunuz. Sirkeye 
için tomatesli hıyar salatasını ek • gelince, halis üzüm sirkesi bile olsa 
mekle, hiç çekinmeden yemek müın- onun ektiliğinden başka bir fayda-
kün olur. ıı olamaz. G. A. 

Mağdenler ve vitaminler bakımın 
dan da tomateale hıyar biribirine 
gayet uygundur. Gerek mağdenler, 
gerek vitaminler cihetinden ikisinin 
.araımdaki fark ancak miktar ve öl
çü farkıdır. 

En lüzumlu on iki mağdenin hep· 
ai ikisinde de tamamdır. Tomatea -
teki yüzde 0,44 miligram çelik ve 
O, 12 manganez hıyardaki 0,50, ve 

Vefat 
Karaoğlan'da polis noktası ittisalin

deki Ucuzluk Manifatura mağazası 
sahibi İmam oğullarından Hasan Ak
demir vefat etmiştir. Namazı bugün 
Hacıbayram camiinde öğle namazını 
müteakip kılındıktan sonra Cebeci 
kabristanına defnedilecektir. Dostla-

0,15 çelik ve manganezle birleşin- rının cenazesine teşrifleri rica olunur. 
ce kanımıza kuvet verirler. Gençlik 
mağdeni manyezyom tomateate 10, 
hıyarda 8 miligram nispetinde oldu
ğundan ekmekte 50 miligramla bir
leşince insana altı mialinde aütten 
fazla gençlik verir... iyot mağdeni 
tomateste 0,007 miligram olduğun
dan hıyardaki 0,0013, ekmekteki 
0,007 miligram da ona katılınca ti· 
roit guddesinin tomateıli hıyar sa
latasmdan pek hoşlanacağma şüp • 
he edilemez ... N eılin devamına lü -
zumlu olan çinko mağdeni tomates
le hıyarda. pek az olmakla beraber 
salata ekmekle yenilince, ondaki 3,2 
miligramla bu eksiklik de tamamlan 
nuş olur ••• 

Eaki zaman hekimlerinin vitamin
lerden ve mağdenlerden haberleri 
olmadığı için, hıyara deva olarak 
türlü türlü haısalar atfetmekle be
raber, gıda olmak bakrmmdan ba
zdan onda kabahat bulurlardı. Me· 
aela büyilk hekim hıyarı güç hazme
dilir diye biraz çekittirmitti. Doma
tes de Amerikadan yeni geldiği za
man Avrupa hekimleri onu fena bir 
gıda olarak tanrtmıılardı. 

E 

İzmir' de yapılacak göçmen 
evleri 

İzmir, (Hususi) - Vilayet dahilin
de yeniden birçok göçmen evleri inşa 
edilecektir. Bu evler, Bergama'nın 
Zeytindağ mahallesinde, Sigancı kö· 
yünde 26, Dündarlı köyünde 40, ve 
Dikili kazasında 30 ev yapılacaktır. 
Ayrıca Urla'da 100, Kınık nahiyesin
de 40 ev yapılacaktır. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 • 17,30 ve 21 de 

GÖNÜL AVCISi 
ROBERT TAYLOR 
JOAN GRAWFORD 

16 ve 19 da 

CESUR POLİSLER I 

anda onu matbaadan çekip alacağını söylüyordu. Gi
~~Ua. işi u.zatıp, bir fena münakş:ı kapısı açmamak için 
ıtıraz etmıyordu. Vilmoş'un, daha uzun zam.ın ikisini 
geçindirebilecek parayı kazanamıyacağından emindi. 
Kendi kendine hele vakti gelsin, bu meseleyi o ı.ama., 
hallederiz diyordu. Fakat, bugün Mösyö Rudolf Rav
berg'le konuştuktan sonra, her ne pahasına olursa ol
sun iş hayatından ayrılmamağa katı surette karar verdi 

~11111111111111111111111111111111111111!:.I - -.. .. -- u L K u --- -- -- --- --- Halkevleri ve -- -- -- -- -- -- Halkodalan dergisi -- -- --: ÜLKÜ'niln 80 numaralı tcmmu:ı nUs- : 
: hası çıkmıştır. C. H. Partisi Genel 

~ekrcteri A. F. Tuzeı"iıı Halkcvlerl 
resim ve fotoğraf ııcrgisiııi, Ankara 

: llalkcvindc açış nutuklarlylc bn~lı- : 
: yan bu snyının ınUndcrccatmı aynen : 
- yazıyonız: -
: Halkcvlerl idaresinde ve çalışma- :; 
: aında bazı yeni csaslnr. Kemal 0-
: nal .- 8endrn uzak - Senden avrı _ 
: (§iir). Fethi Tcvct .- TUrkivc'de po- : 
: zivitizmln taı;hc;"sl. Ziyaeddin Fah- -
: ri.- Altay şa.nııınlığına alt maddeler. : 
: A. V. An<?hin (Rusçadan çeviren Ab· : 
: dillkaclır Inıın). J)edikodıı (şiir). Sıt-

kı Aboz.ın .- Çnnal\kalc'ye dolt:ı"tı _ 
: (şiir) Cemal Uf.uz Oğ;ıl,- Pır Rııl- : 
_ tun Abdal. Pertev Naili Bor:ıtııv .- : 
: Samsun'<ltı Prehistorik arnştırmalnr. : 
: l. Kılıc Kökten ve Tahsin Özgiiç.- : 
: Çocukluğa. hasret (şilrı Yek ta K.ıra- : 
: mııst.ıla.- Son dl'vir cd,.blyatını tct- : 
: kikteki gUdllklcr. Şerif llulüsi .- : 
: Ortll7..aınıın Türk - İsltl.m dllnyruıındn : 
: istihsal. Prof. A. M ez ( Alm:ınc.ıd:ın : 
: çeviren Cemal Köprülü) .- 'J'iiı·k : 
: köylllsU ve spor. Nüzhet Baba .- : 
: Goclhe ve Vilhelm Melstcr. Michel 
: Arnaul (Fransncadan çeviren Dr. : 
: Şükrü Atala) .- -= HALKEVIJF.Rİ POSTASI = 
: Halkcvlerl ve llalkodaları çalışma- : 
: !arı. [Sosyal yardım (M. C. Duru).-
: llnlkcvl nnıatiir resim ve fotogrnf 
: sergisi. ( Dranas).- 1\r11slki tl'rbiye-
: sine dair (Ahmet Adnan). - Hıılkc-
: vi binaları ( A. Sabri Oran). 
: A YTN HADİSF.f,lfüİ --

Bn.5vckilinıl?.in radyodaki nutuk
: )arı. - Bllylik .Mlllet Meclisinde Bnş-
: vekilimizin bir cevabı. - C .. H. ı•ar- : 
: tisinin yurttnki konfıoransları. - : 
: llazirnn içinde A vnıpn h:'\cliselerl. -= FİKİR HAYATI = 

Bir okuyucunun notları rııUyUk 
: f.'Plırc.- Resını şUfınu vcııileslyle .- -
: Tercenıe mecmuası için) Nahit Sırrı. 
: UlDLİYOGRAFYA 
- F.Gren:ırd "Grnnılcur et Decadcn-
: ce'' Osmıın Turun .- l\luatafa Nihat : 
: "Ayyar Hamza" Şerif Hulusi. 
: Bu snyıclıı, 11ayın İııönil'nUn ve 
: Başvekil sayııı Dr. H.cfik Sayd:ım'la -
: C. H. Partlsl C~ncJ Sekreteri sayın -
: Dr. A. F. Tıızer'ln sergiyi teşrifleri- -
: ne ait resinııcrindrn başka sergide -
: muvaffak olan iki resim de Lkuşc ü- -
: zcrıno basılmışl vardır. = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Romanya' daki ticaret 
heyetimiz döndü 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Romanyadaki 
ticaret heyeti bu sabah döndü. Heyet reisi 
dııı ticaret umum müdüru Servet Berkin 
ııu beyanatta bulundu: 
"- Balkan memleketleriyle beynelmilel 

yeni vaziyetlere uygun şekilde yapılması 

mümkün ticaret işlerine ait mevzular hak
kında görüşüldü. Bu memleketlerde Tür • 
kiye ihraç mallarına ikarşı büyük bir ala -
ka müşahede edildi ve bazı teklifler din
lendi. Ilukümet bu miıtekabil alakaların 
nhdi formüllere bağlanması için tedbirler 
aldığı takdirde Balkan memleketleriyle ti
cari mübadelemiz artmış olacaktır. Ro -
manya'ya satacağımız mallar sonbaharn 
ka<lnr sevkedileccktir. Adana pamuklan -
mızın satışına ehemiyet verilmiştir. Bu iş 

için on giine kadar memleketimize Ro • 
manya'dan bir heyet gelecektir. Romanya
dan alacağımız maddeler bütun orman mnh
ıulleri, sellüloz, gazete kaı:ıdı, muhtelif 
kağıt ve muhtelif sınai mamulattır." 

Servet Berkin bugün Romanya'ya sevki
yat yapacak olan tiftik ve yapağı tacirle
riyle konuşmuştur. 

Elektrikten öldü 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Üsküdar tram

vay deposunda amele 26 yaşında Osman 
elektrik cereyıınınıı kapıldı ve öldü. 

Halk musikisi derleme heyeti 
yakında. seyahate çıkıyor 

RADYO 
TÜRKlY&: 

--< Hodyo Difllzyon Post~~ 
TÜRKİYE Radyosu - ANK~ıv
----l Dalga Uzunluğtı ~ 

Maarif vekitll'tl gil
ze1 sanatlar unııırr. 
mliıliirlllğlı lıcr s, ne 
olduAu gibi bu yıl cin 
teşkil ettlı:i halk ınu
si klRi derl<•nıe heye
tini Reyııhata çıkar

mağn knrnr vermiştir 
Konya ve eıv.arınd 
çnlışacnk olnn hey<'t 
Folklor ar~iv şefı 
Muzaffer S<izen, MU
zlkoloğ Mahmut Ra
gıp Kösrmiha1, f'i. 
ynnist Mithnt I•'ı'n
men ve teknislyen 
Rıza Yetlscn'r!Pn mU
rekkeptlr. 

llt>r ııcnl! yapılan bu 
arBJ}lırınalıırla milli 
ınllzlk lnlolllhının yar 
dımcı orgrını olıın 

1648 m. 182 Kcs.1120 ({ 
31.7 m 9465 Kc.s.ı 20 f<\1' 
19.H m HiHlr> Kes I ıo !<" 

Plm~EMGE: 4.7.1~ 
7.30 Program. ve memleket 
7.35 Mıizik: Çeykovski - Fi 

suit'i (Pi.). 
8.00 Aj:ıns haberleri. 
8.10 Ev k d nı - ycrrek Jıste 
8.20 S.30 Mu.:ik: mar br (I' 

1.2.30 Program, ve memle et 51ı 
12.35 M uzik. Ça l:ınlar: V ccı 

Fers:ın, Refik I' crsan · 
1 - Okuyan: Mu eyyc.'1 • 
l U !'jak pe!jı evi. 
2 - Şukru Tunıır • il 
(Geçti muhabbet dcmı) .. 
3 - Dede • u •,.ık şarki· 
!ar gııldururlcr). ( 
4 - U şak mustez:ıt: 
şeb). 

l''olklor Arşivi gittik- l 
ı;e zcnglııle.şıııckteclir. 
nıı seyahnllcrdc yal-
nız tiirkliler dci:'ll, ay-
ııı zanıamİll lınl k o- • yıınlaı·ı dn tcsbit rdll- ' mı'kterlir. Bıı sııı·etıe !' ' 
arşiv kısa bir znmnn 

12.50 AJa'ls haberleri. 
13.05 Muzık • okuyan: MuzeY>' 

ı - Rahmi bey • beyat ~ 
kı: (Bana noldu). 
2 - ....• halk turkusu: 
ler serenler). eli 
3 - Hamdi Tokay - b 
(geldim ekin biçmeye). 
4 Hicaz tiırkü: (da• içinde her tUrlli mllll ııcR VI' oyun mcvzula· l .P.csınlmlz, folklor scyııhatine cıkacak olan 

rının zengin bir mllzcl'ii haline gelecektir. heyeti bir arada göstermektedir. viran dnglar). 
13.20114.00 Müzik: Riehard 'f• 

İstanbul'da depo 
edilen kömür stoku 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Şehrin yı~lık 
i5 bin ton kömllr ihtiyacına karşılık şım
diyc kadar 18 bin ton depo edilmiştir. M{ı
tcbaki kcimlirlcr p<'yılerpl'y g-elml'.ktcıllr. 
Fiyatlar g"<;<'n s!'ncden bir buçuk lırıt da
ha diişUk olaraktır. 

Giresun'da fiyat 
mürakabesi 

Giresun. 3 a.a. - Vali Muhtar Ak
man'ın reisliği altında dün bir çok 
ithalat ve ihracat tacirlerinin iştira
kiyle Ticaret odası salonunda mühim 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda 
ilk söze başlıyan Vali, Milli Korun
ma kanununa müsteniden teşekkül 
etmişolan fiyat mürak~be komisy~. • 
nunun vazifeleri ve tuccarların goz 
önünde bulundurmak mecburiyetinde 
oldukları işler hakkında çok esaslı 
ve etraflı bir surtte izahat vermiş za
manın geçirmekte olduğu nezaketi 
tamamiyle müdrik olan tacirlerin a • 
hm ve satımlarda kanunun ve ticaret 
Vekaletinin derpiş ettiği şekil ve şe
raitten ayrılmıyacaklarından emin bu
lunduğunu ve nihayet memleketin 
iktisadi ticari düzeninin aksamaması 
ve halkın mutazarrır olmaması ancak 
hükümetimizin emirlerine dikkat e
dilmekle ve bu emirleri istiyerek ye
rine getirmekle kabil ve mümküno
labileceğini söylemiştir. Bir çok ta
cirler biribirini takiben söz alarak 
düsüncelerini izah etmişler ve çok u
zun devam eden bu görüşmelerde İs
tanbul fiyatlarının esaslı bir şekilde 
düzeltildiği takdirde Giresun piyasa· 

sında anormal bir fiyat farkı olmıya
cağı kanaatini ileri sürmüşlerdir. 

ı--......................... - ......... ::1 
! istiklal harbini hatırla, Erzin- ı 
i can zelzelesini düşün. '' Kı - J 

1 
zılay " ın manasını daha iyi i 
anlarsın ! ! 

: .. .................................................... ... 

Yurttaş ! " Kızılay .. sana ha
miyet vazifeni hatırlatıyor. 
Bu, insanlık ve Türklük bor
cudur. Geçikme ! 

İzmir Vi lôyet bütçesi 
İzmir, 3 a.a. - Vilfiyet bütçesinin 

tevzini için Vilayet daimi encüme -
nice yapılan tetkikat 300 bin liralık 
bir avans alınmadıkça bütçenin tev
zinine ımkan olmadı~ı neticesine va
rılmıştır. Bütçe bu kararla tekrar Ve 
kalete arzolunacaktır. Vekalet bu de· 
fa da bütçeyi tastik etmezse vaziye -
tin tetkiki için vilayet umumi mecli
si toplantıya çağırılacaktır. 

Edirne Halkevinin 
çalışmaları 

Hossi, VS. den plaklar. 
18.00 Program, ve memleket 5 
18.05 Müzik: ary:ılar (Pl.). 
1830 Muzik: radyo caz orkcst 

him Özgür idaresinde) So 
riye Tüzün'un i:;tiraki1le 

19.10 Mü:ıik: fasıl heyeti. 
l 9~5 M cmleket saat ayarı, ve 

heri eri. 
20.00 Müzik. Çaalnlar: Fahri J{ 

det Çngla, Hasnn Gur. 
1 - Okuyan: Mclek 'f 
1 - Şevki bey • hicnz 
bu yerden gideli). 
2 - Raif bey - knrcıfar 
Jüvcr, sevdigim). 
3 Udi Ahmet • kere 
(Görünce ben seni). 
4 - Türkü: (Benliyi a 
tan). 
II - Okuyan: Aziz Şe 
l - Yesari Asım - hicaz f' 
mem qiye bir buseni). 
2 - Udi Zeki - nihavent 
bııh yıllnrd:mbcri). . 
3 - Sade tinJ<aynak • lı 
kı: (Çozmek dinde deı;ı 

20.30 Konuşma. 
20.45 Muzik: dinleyici .dilekle 
21.00 Konu mn (sıhat saati) 
21.15 Mıizik: Nihat Escngin 

21.30 
Edirne, 3 a.a. - Edirne Halkevi 2

1.45 

bütün kollariyle çalışmalarına devam 
etmektedir. sık, sık toplanan ve her 

s:ıksofon soloları. 
Konuşma (radyo gaz:ete' 
Müzik: radyo orkestrası 
san Ferit Alnar). 
1 - W ebcr: Preziosn u~ 
2 - Gounod: Fnust oper" 
Jet ınüıo:if,i. kola ait işler üzerinde duran İdare 

Heyeti dün yaptığı bir toplantıda 

muhtelif kol çalışmalarını gözden 
geçirerek bazı kararlar almıştır. Bu 
toplantıda Trakya Parti Müfettişi 

Ragıp Akça ile İsparta Mebusu Ke
mal Ünal'da hazır bulunmuştur. 

İzmir' de sıcaklar 
İzmir, 3 a.a. - Hava iki günden be 

ri fazla sıcak yapmaya başlamıştır. 
Dün termometre gölgede otuz beşi 
göstermiştir. 

Bir sahtekar ceza giydi 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Kemal adın -

ela bir polis bir yabancıya Sarıyer'de otur
madığı halde oturuyor diye sahte ikamet 
tezkeresi verdifj için birinci ağır cezada 
altı ay hapse mahkum oldu. 

Max Baer Tony Galento'yu 
nakavtile mağlüp elti 

Jcnsey - ı:;ity, 3 n.n. - Dllnya snbılt ağır 
siklet şampiyomı l\fn.x Bacr 'rııny Gnlento'
yu yedinci ravunda naknııt ile maJı-lilp et
miştir. Mruc Baer eylllldc, şimdiki şampi· 
yon Joc Louls ile karşılaşacalüır. 

3 - Boicldiel: Bağdlt 
vcrtürü. 
4 - J. Strauss: Viyana c 
masallar. 

22.30 Memleket saat nyarı, aj 
leri ; 7.İraat, esham - talı• 
YO - nukut borsası (fif3t 

22.4S Müzik: c;ızband (Pl.). 
23.25/23."~ Yarr!..ö .l''"""•Q-, .... 

* -< İNGİLİZ RADYOlı~ 
İNGİLf7. Rndyo Şirketinin 1 

Broadcruıttng Corporatıon) un 
lerde haber neşriyatı proı:-rarn' 

TÜRKÇE 
İNGİLİZCE .. .. .. 

.. 
FRANSIZCA 

Anknrn 
Snntıyle 
21.10 
8.1:1 

11.00 
1s.so 
Hi.Hi 
18.00 
2000 
23.45 

13.15 
2300 

* 

25.53 

----( İ R A N 
Tnhrnn RadyosU 

Tahran radyosu. kısn d:ılJrll 1 
snnt 11.30 dan 14 o kadar, 19 ı1': 
uzunlult:ıı U?.erlndcn, ı i.13 detl; 
30 m. 99 dıılga uzunluğu Uzer,,, 
20.SO dan 23.30 n kadar 48 ın. 1 

zunluğu llzcrlnden ncşredıırnel<' 
(Yukarıdaki Saııtıer İR~ 

tir. O, seni hala Maria'nın yanında zannediyor· 
ria'ya gelince, onun adını bile anmak istemiyor• 
dan bahsederken, ölmüş bir insandan bahseder 
konuşuyor. 

Yeşil örtülü divanın üzerine yaslanmışlar, t 

tutuşmuşlar, konuşuyorlardı. Gizella, birden ıııe' 
değiştirdi: 5' 

- Anne, dedi. Sen hala ebelik yapıyor ı:n\l 

Madam Balogh, sarardı: 
- Evet ama, babanın haberi yoktur. 

§imdi, Bugüne kadar gördüğü, tanıdığı adawlarla 
Mösyö Ravberg'i mükayese ediyordu. Evelli, bai:l:ısını 
getirdi gözünün önüne. Göksüne çiçek takmaktan, mey 
hane köşelerinde şarap içmekten başh, bütün hayatın

da ne yapmıştı ? Hiç 1 Gnıber'i düştindü. Bu adam, 
onu ne zaman görse, yüzüne hayran, hayran bakar, kar
şısında adeta erirdi. Senelerdenberi belediyede çalış· 
tığı ve orada birçok tanıdıkları bulunması llizımgeldi-

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORVMKÜNEY 
Gizella, bir kahkaha attı: 
- Korkma anne, ben haber vermem 1 -48-

ği halde, onu kü~il!: bir m~muriyete bile tayin ettire -
memişti. Maria'ya gelince, kendinden başka kimseyi 
düşünmiyen ve sevmiyen bir kadındı. Cemiyete faydalı 
olmaktan ziyade zararlı bir insandı. Babo\·ski, onu bir 
kaç kap yemek mukabilinde satın ahp, mutbak köşe • 
lerine tıkmağa kalkmıştı. Vilmoş, genç ve guya tahsilli 
bir adam olduğu halde, bugüne ka far müsbet hiçbir 
işe teşebbüs etmemişti. Yaptığı vaitleIİ henüz yerine 
getirmek şöyle dursun, bu hususta bir <tdım bile atma· 
mıştı. Halii, ne nikahları yapılmış:n~ de onu ailesine 
takdim etmişti. Beri yandan Mösyö Rudolf Ravberg 
tozlu ve mürekkepli elleriyle didiniyor, saçsız kafasın 
da, hergün binlerce insanın hayatını alakadar eden pro
jeler yaratıyordu. Cemiyete böyle insJnlar lazımdı. 

XIX 

Mayısın sonlarına doğru bir pazar günü, öğleden 
sonra hava birdenbire ısındı. Sıcak hıı güneş. ka' !arı 
eritmeğe başladı. Gizella, Andiraşşi caddesinde, köşe 
başındaki büyük apartmanın önünde durdu. Uzaktan 
babasının evden çıkmasını gözetledi. 811 buçuk saat
ten fazla bekledi. Nihayet, babası evden çıktı. Palto
sunun yakasına beyaz bir karanfil iliştirmiş, neıeli 

adımlarla Babovski'nin lokantasına doğru uzaklaştı . 

Hava tekrar kapandı. Yerlerde sular bir çamur hali-

ne gelen karlar, donmağa başladı. 
Gizell.a, bir gölge gibi sessizce anasının evine girdi. 
Annesi, sevinçle karışık bir korkuyla bağırdı : 
- Gizella 1 Baban şimdi çıktı. Seni görmedi mi ? 
- Hayır. Hala beni affetmek istemiyor mu ? 
Genç kız, büyük bir muhabbetle annesini kucakladı. 

Yanaklarından öptü. Kadıncağızın gözleri sulandı. 
Yavrusunu bağrına bastı. Sonra endi;ieyle sordu : 

- Hasta mısın ? Rengin pek solgun . . . Beni din
le yavrum. Evine dön . • . Baban bir iki gün söylenir, 

öfkesi geçer. Ondan sonra herşey y 1.>fona girer. Bak 
telaşımdan unuttum. Karnın açtır. Ne istersin ? 

- Teşekkür ederim, anneceğim. Canım birşey iste- . 
mi yor 

Yavaş hareketlerle odanın ortasında dı.ıran masanın 
yanına oturdu. Masanın üstünde günlük gazete, mec . 
mualar, ve bir de kalın bir roman vardı. Annesi roman 

okumağa pek meraklıydı. Ev işlerini bitirdikten sonra, 
en büyük zevki okumaktı. Etrafına bakındı. Her taraf 
çiçek gibi temizdi. Burada tatlı bir sükun ve emniyet 
havası vardı. Bu ev, içinde oturan ınııanların, ihtiras· 
!ardan uzak. hayatlarından memnun olarak yaşadıkla · 

rını, açık bir surette gösteriyordu. Gizella içinı çekti. 
Kimbilir burada kalsaydı belki daha mesut olurdu ? 

Fakat, yükselmek arzusu ona bütün hu rahat ve ~üku
neti terkettirmişti. Bir defa yola çıkmıştı. Her ne ba
hasına olursa olsun artık dönmek yoktu. 

- Sana bir sütlü kahve yapayım. Taze pasta da var. 

- Hayır anne, teşekkür ederim. Yainız seni görmek 
için geldim. 

- Ah Gizella, beni dertli ettin. Her gün gözyaşı 
döküyorum ... 

- Niçin ağlıyorsun anneciğim? 
- Bir türlü anlayamıyorum! Çalışmaklığın, 

bizimle beraber oturmana neden mani olsun? Vazi
feye gitmene babanı da ikna ederdim ... Niçin evine 
dönmüyorsun? ... Bana da yazık değil mi? .. İki evla
dımın sevgisinden de mahrum kaldım. Hem de, hiç 
yoktan sebepler yüzünden. 

- Anneciğim, eğer üzülüyorsan ... Ben ... 
- Hem de nasıl? Bunun, baban da farkına vardı-

ğı gibi, yabancıların bile gözlerinden kaçmıyor. Ba
ban bilhassa çok öfkeleniyor. Polis marifetiyle seni 
zorla eve getireceğini söylüyor. Hatta, dün akşam 
bu mesele üzerinde mösyö Gruber'le de konuştu. 

- Mösyö Gruber'le mi? 
- Evet, onunla. 

- Ne konuştular? 
- Bunu pek kati olarak bilmiyorum. Türlü ba-

haneler icat ederek bir kaç defa yanlarına gittim. 
Her defasında da baban tersliyerek beni uzaklaştır
dı. Yalnız, henüz küçüktür. Benim rızam olmadıkça 
hiç bir şey yapamaz, dediğini duydum. Bu doğru
dur Gizella. Sen daha küçüksün. Hem, babanın ayrı 
bir oda tutarak oturduğundan da haberi yoktur. E
ğer, bunu da duyacak olursa, büsbütün köpürecek-

Uzun, uzun güldü. Bir çok defa kucaklaY1~ 
ot• 

nesini öptü. Sualinden şüphelendi mi diye 
rada bir gözlerinin içine bakıyordu. 

Madam Balogh, izahat veriyordu: . 
- Ufak, tefek işler yapıyorum. Doğuma ; 1 

mi yorum. Çünkü; bu takdirde geceleri de çagtıç 
makhğım ihtimali vardır. Bana ancak, bazı ıc f· 

muayeneler yaptırmak istiyen müşteriler geli>'
0 

- Çok doğum gördün mü anne ? 
- Çok. Dünyaya üç yüz altmış dört 

tirdim. 
- Peki anneciğim, çocuk nasıl olur, 

mısın? 

Madam Balogh. yavaşça başını 
kızının yüzüne baktı: 

Neler soruyorsun Gizellıi 

- Bunda 'layret edilecek ne var? 
·~ 

- Elbet ederim. Müstakil bir insan olarak ) , 
. oı· 

mak istiyorsun. Ananı, 
Ondan sonra da çocuk 
Nası 1 olacak? Havadan 

Gizella, gülümsedi: 

babanı terkedip gıdıY 
Yoı nasıl olur, diye soru 

leylekler getirir. 

'bil 
- Ne demek istediğimi anlatamadım gah ·ı11 

di. Onu biliyorum. Benim öğrenmek istedi~\-e 
başka. Bir kadın, çocuğu ola~ğmı ne zaman 

sıl hisseder? İşte bunu soruyQ&um. at) 
(Sonu v 



ULUS 

IMacaristan'ın istekleri hakkında 

bir macar mebusu ki : 
Faşist Fransa'da 

''Corporatif rejim!,, 

diyor 

Dostlarımız vakti gelince 
macarlara yardım edecek! 

"-ıııa'ya dair gelen haberler, 

. ~anaızların timdi, Mareıal 
ı..lll idareainde tam bir faıiıt 
Urınak Üzere olduklarmı 

... ektedir. Almanya franıız·. ... ,~ı-

.. g up ettiyae, İtalya da on-
~di Yeni rejime ihtida, daha 

tenaaaur ettirmektedir. 
I' ·ı d ~~ı ere karıı bu aefer ehli-

'l.tfegıl, fakat, gammalı ıalip 
~r kazanmııtır • ..,Bu, Fran

d1ftalinden de, aılahıızlan-
, aıı da daha mühim bir hi-
ır, Ç" k'' F 1 )fa un u ranıa, ya nız 
P olmakla kalmamıı, aynı y düımanm rejimini de al

,' • bu rejim dünkü mütte
dünkü dininin, dünkü re-
aleyhinedir. 

-._di ltaly~m, mütareke es-

l'-:a-ında niçin Nis'i, Cibuti
İat 1lı'u, Koraika 'yı itıal et
ş· •ıtıediğini daha iyi anlıyo
:"di mütarekenin gizli ıart-

t1ha İyi kavrıyoruz. İtalyan 
er · I,· erı ve yahut alman Con-

lJ10ııerleri, lapanya harbin
> e~res adalarını, ve yahut 

' ~ 11rn herhangi bir tarafmı 
c;~al .•tmedilerıe, Nis, Kor
ltı Ut.~, Tunuı için de vaziyet 
· ~ Çunkü yeni Corporatif 

'-'\\;.but etmekle Franıa, yal
.,1~, ..... ,.~ ıt •ağa dönmemit, aynı 

clt Akdeniz'in garp havza-
-...,~~miyle fatiat bir hale 
.. ;~ Buyük ihtilali doğuran 
~e ~! ihtilalin esas prensip

,. ıne çevirmittir l 

Moku 
"tt, tiındi, mütareke fartla

~ın altmda gizli kalan 
er L 'f •• J " uu corporatı reJım e 
~l!re -,,mpatiqu•" le ya
tiı:)j bir yazı gibi meydana 
, •drr, Bununla, ayrıca 
lllJl lllağhibiyet sebebi de 
cı°'r: gene diyebiliriz ki, 

l.e)lc~lftokraıi mağlüp olma-
•~~ bu faıist rejim mağhi
"aı l etmittirl Franıız ha-

ll'J Baudouin'ın İtalya ile 
~raarndaki hıristiyanlık ve 

•ilarmdan bahıetmesini, 
~Ilı, fransızlarla ötedenbe

'ri ~·~ zıddiy~t~ bertaraf e· 
tl'a. Ilı se>ylemesını, ve niha-

L -_.ıaa'nın, lapanya'ya yaptığı 
~an dolayı minnettar ol

~~di daha iyi anlıyoruz. 
~ an dolayıdır ki, Fransa 

~~ Ve İtalya arasmda Ak
~ •r. litin bloku teıkilin

'-dılnıiıtir ! . 

in tahlili 
. ---~ i - 1 . . k' f t '- -eae erun ın ııa arzı· 

..._~akarak, hadiseyi tahlile 
~: ,liavas Ajanıı Vichy'

.._ •iı bir telgrafta diyor ki: 
eJnleketin çabuk bir kal-

, t 'rı:u ediliyoraa, hemen 
•db· . 

N. ırler almak lazımdır." 1 ·"""•u· 1 tedbirler ne olacaktır? 
llto da, franaız idare tef· 

İ '-'G bütün bünyesini, bizzat 
'. lıl~h•~ıeleri de dahil olmak 
'd~ _ıçin hükümete yar
~'khr. Pek yakında i.yan 

1 
~ il llleclialeri milli asamb-
1.t;l~\l huıusu müzakere i-

•,. elderdir. Hükümet, 
~, .._~ «=ihrıhuriyetçi prenıip
·' '1 «=ut kanunlar çerçevesi 
. l-.i '~tal Petain'in yÜksek 
iç~ trr:ad• yeni bir anayaaa 

~ '-l·~~•rlimentodan lizrm-
1~ ·~•ti iıtiyecektir. Ya· 
"'I llQa &nayuaıı değişe· 

"ıi a 
-. 

1 
"•Yaıanın eaaa hedefi 

'd~.-~ktır? Yeni anayasa
~'-1c ı, ~tçilerin, ailenin ve va

li 'tı b~ ,unu garanti etmektir. 
t. l~ını 1 d - A 

r • )el\· an a ıgımrz mana ,.. ı a 
.,!.'ıtıirı nayaaa Corporatil 
· ~Jı~ eıası olacaktır. Yani 
~ İl' ~ demokraaide olduğu 
,''•re :~leket halkının siyaai 
t-ıc,ir:"• değil, mesleklerine 

'lctit. Co ve temsilini derpİf 
,'~ct\lr. rporation'un eski mi-
1•tiJ.ı.".?nı ~khsadi faaliyete 

-~-- • ın hır tubesine itli· 
• .~ d lllı~n topluluiuna cor

. ~.r. İtalya bu manayı 
-.. '!".Ve .b\l aynı iktıaadi 

1• •atihaale iftir&k e-

den inıan topluluklannm temıili 
ile corporatif rejimi kurmuıtur. 

Corporatif rejim 

F ranıa'da yeni rejim tıpkı 1-
talya'da olduğu gibi, otori

ter bir hükümete dayanacaktlf', 
Onun ıçın Havas Ajanın di
yor ki: İcra kuvetinde devamlılık 
olmadıkça, ve işe başlamak için 
hükümetin devam edeceğine ka
naat bulunmadıkça, milli kalkın· 
mada bir ıey vücuda getirilemi
yeceği bahsinde efki.rıumumiye 

herhalde parlamento ile aynı fi. 
kirde bulunacaktır. Çalııma ve 
zeki, memlekete bu derece fena· 
Irk yapmıt olan iltimaaın ve plü
tokrasinin yerine geçmelidir. Ye
ni anayaaa modern ve cüretkir 
olacak ve devletin otoritesini, hü
kümranlığını ve nüfuzunu iade 
eyliyecektir. Yeni anayaaa aaamb
le tarafından ve yahut bugünkü 
parlamentonun yerini almak üze· 
re seçilecek aaambleler tarafın
dan taadik edilecektir. Bu sahada 
meslek teıekküllerine herhalde 
geniş bir temıil hakkı verilecektir. 

Parlamento ! 
Bütün bunlar, birkaç gün evel, 

parlamentonun faaliyetini 
tahdit edeceği hakkmda verilen 
haberle ali.kadar teylerdir. Petain 
parlamentoyu başka bir tehirde 
bırakmak iıtemiş, fakat sonra 
parlamento buna razı olmamııtı. 
Bu, Petain'in otoriter ve fatiıt bir 
hükümet kurmak huıuaunda attı• 
ğı ilk adımdı. Başvekil olmaz· 
dan evel Franko'nun yanında 
sefir olan mareıalın, hatta icabe· 
derse, bu parlamento ve bu sena 
yerine yeni anayasayı kabul ede· 
bilecek yeni bir aıamble tophya· 
cağını bile öğreniyoruz. Demek 
mütarekeden sonra Fransa'daki 
bütün yollar Roma'ya gitmekte
dir! 

Büyük taarruz baıladı 
s imdi almanlarm cuma günü 

ıabah saat 5 te lngiltere'ye 
kartı büyük bir taarruza geçe
ceklerini ilan etmelerini daha iyi 
anlıyoruz. Mihver devletleri bu 
taarruzun bütün hazırlıklarmr 
yapmıılardır. Almanlar, belki ln
giltere'ye hücum için altı düz ge
miler, Calaiı ve Dunkerque'e yer• 
leıtirilmit Berthalar, ıuni sia a
letleri, paraşütçüler değil, Fran
sa'da değişen ideolojiyi kullana· 
caklardıt. Franıa filhakika, ln
giltere'ye kartı kullanılmak Üze· 
re donanmaıunı almanlara teılim 
etmiyecek derecede eski ittifaka 
vefa göıtermiştir. Fakat kafaıını, 
ve düşüncesini teılim etmektedir. 

Marianne'ın, batındaki külahın, 
Frikya külahının, Frikya hüküm. 
dan zamanında i.zadedilen köle
lere giydirilen külahın üzerinde, 
timdi balta resimlerinden ve gam. 
malı haçtan emprimeler vardır! 

Mümtaz Failı FENiK 

(Başı 1 inci sayfada) J ai ve menfaatlerinin ko":1nması vazifesini 
!indedir. Keyfiyet ise ekalliyetler için mü- yapmıya gayret etmektedır. 
him bir tehlike teşkil etınektedir. Macar Ekalliyetler meselesi 
efkirıumumiyesi, hükümetin bu hususta a- Budape§te, 3 a.a. - Macar ajansı blldi-
zimkir bir vaziyet almasını bekliyor. Her riyor: 
macar, her türlü fedakarlığa hazır bulu _ Naz.ırlar heyeti reisi B. Telek!, hUkümet 

n partisınin bir konferansı esnasında, ekalll-
maktadır. yetler meselesinden bahsederek eunları söy 

Yeni milli - sosyalist partisinin lideri me !emiştir: , 
bus Mathisas Motolosy macar milletinin "- Ekalliyetlere tatbik olunacak mua
Transilvanya meselesi hakkında bir tek ka- mele hııkkındnkl projeleriyle memleket ve 

devletin vahdetini lhlltle sUrUkll>·ecek olan 
naati olduğunu beyan etmi~tir. Bu beya - okluhaç partisi menRuplarınclan B. Hubay 
nat hararetli alkıılarla kar!jılanmış ve me- ve Va.ı:-o 'nun, yüksek \'azl!clcrlyle ı;ayri ka
buslar yerlerinden kalkarak milli marşı blll telif hareket ettiklerini ileri siirmek la· 
söylemişler ve İtalya, Almanya ve Bulga _ zımdır. Bu iki mebus. millete karşı sada-

katlerine ihanet etnıtış bulıınmaktadır.Iar. 
ristan ıerefine alkıılar yapmışlardır, Ekıı.lliyetlcr meselesinin hallinde, tabii 

Macar bcqvekilinın beyanatı istihale tarikinln intihap edilmesi lAzımdır. 
:Müteruısıplar ve ekalliyet icılerlnde i~tl§a§· 

Budapeşte, 3 a.a. - Macar ajansı bildi • c;ılar, ekalllyetleri alf kadar edı>n memur!· 
yetlerden uzaklııştırılmalıdır. Ekalllyetıe
rin ikamet ettikleri mahallerde, memurlar, 
jandarmalar, ve hocalar, bunların lı11anlan
nı bllmeğe ve hukuklıırına riayet etme~e 
icbar edilmelidirler. Şahıslnr Uzerine hiç 
bir tesir icra edilmemelidir. Tiyatro, sine
ma ve sair sahalarda kUltürel faaliyet ser
best olmalıdır. Devlet, kendi prensiplerine 
uygUn ve tedrisatın de\'lete tam bir sada
katle ana lisanda yapılacağı ekalllyet roek 
tepleri açmalıdır. Ana lisanı ilk, ana ve or
ta mekteplerde tedris edilmelidir. Mektep 
intihabı meselesini, ebeveyninin rız8.S1 ile 
olmalıdır .. , 

riyor: 
Hükümet partisinin içtimaında b~vekil 

Kont Teleki, parlamentonun vahim bir sa
atte tatillerine başladığına fakat icabeder
se tatil devresinde de meclisin içtimaa ça
ğırılacağın.a işaret ederek "ehemiyetli olan 
memleketin geçirmekte oldu,u vahim 
saatlerde vaziyete sükunet, asalet ve iti • 
matla karşı koymasıdır, demiş ve söziıne 
ıu suretle devam etmiştir: 

- Halihazır vaziyette parlamento, her 
teferruatını mıinakaşa edemiyeceğindcn hü
kümet, kendisine tahmil edilen vazifeleri, 
mesuliyetinin arttığını müdrik olarak der
uhte etmelidir. Günden giıne degişen vazi
yeti dikkatle takip etmiye gayret ederek, 
hükümet her zaman olduğu gibi istikbalde 
de müteyakkız bulunacaktır. Milletin iti • 
madına güvenen ve milletin kuvetini müd
rik bulunan hükümet, memleketin menafi. 
ini müdafaaya gayret etmektedir. Milletin 
üç büyük varlığı şeref, istiklll ve milletin 
tealisidir. Milletin ıerefi demek, millet 
kendi kuvetine itimat, manevi istiklalini 
muhafaza ediyor ve dostlarına sadık kalı
yor demektir. Hükümet, vatanın büyüme-

Yalan haberler 
Budapeşte, 3 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: Macaristan • rumen hudu
dunda sanki askeri harekat ve silah
lı çarpışmalar olduğuna dair en akla 
gelmez mahiyette şayialar yayılmış· 
tır. Selahiyetli mahfiller, bütün bu 
yalan haberlerin macar olmıyan men
balardan geldiğini ve bunların yega
ne hedefinin kargaşalık çıkarmak ol
duğunu bildirmektedir. Halk, havayı 
zehirlemek için yapılan bu gibi teşeb
büsleri en büyük ihtiraz ile karşıla -
mağa davet olunmaktadır. 

Okyanosların / Uzak - Doğuda 
.. yeni inkişaflar 

kontrolu (Başı 1 inci sayfada) 

(Başı J inci sayfada) 
taraftar olmadığını söylemlı ve demletır 

hiç bir devletin bu nizama müda· 
haleaini kabul etmiyeceğini ilan e• 

ki: diyor. 
Amerlka'nın her lkt Okyanos için de ge- J , hayat sahası davaıı 

mi inşa etmek suretiyle olan kendi menfa- aponya nın 
atıeriyle alAkııdar olması l~zımdır. Biz bü- ile bu sahanın içine giren yüz mil
yiık bir donanma ve kuvetli bir hava filosu yonlarca halkm hayat hakkı ar~
sayeslnde büytik bir kara ordusu vücude aıadaki müaa-betlerin ne olacailDI 
1retirmek kUltetJodeo kurtuluruz . .AmerUc• 
için aoo.ooo .kfolllk bir ordu ve ayof kuvet- da bu beyanattan pek tabii olarak 
te bir mllll muhafız ihtiyat ordusu kA!l ge- öğrenmiyoruz. Hindi • Çini ıimdilik 

lirBüyük Okyanuı'un kontrolü ıadece Franıa hartasmdan çıkıyor 
Tokyo, 3 a.a. _ stcfanl: ve Japonya hartası içine giriyor. 
Japon matbuatı pek yakında İngiltere Hindi • Çini, eıki nizamda, ıanayİ 

ile Amerika arasında Bliyük Okyanos hak Franıa'ıının hammadde kaynakla· 
kında gizli bir itllfıf imza edileceğini yaz· d b' · 
maktadır. -Bu gizli itilA! ııe İngiltere ve A- rından ve kapalı pazarların an ırı 
merika, büyük Okyanosta mlişterek menfa- idi. Yeni nizamda, gene aynı sıfat
atıerini tanımakta ve icabederse her iki la, münhaınran tabiiyet değiftİrİ• 
memlekette donanmalarını seferber etmeği 
ve büyük okyanostakl hareket Uslerlnl bir- yor; yani çağ değiıtirmiyorl Japon· 
birinin emrine vermcğl taahhüt eylemekte· ya, "- Cava'da Holanda'nın ne iti 
dirler. k J 

Kokumln gazetesi, bu makeadla İngiıte- var?" diyor. Fa at cava ınm aynı 
re'nin Va,şlngton sefirinin Hull ve Avus· ıözü kendisine tekrar etmesine hiç 
tralya elçisi ile görllştUğUnU na.ve eyle· ıüpheıiz müıaade edecek değildir. 
mektedir. 

Ayni gazete Pitmann'ın Japonya'nın m~- Şarki Aaya'nın yeni nizamı da, bir 
ha.cıarasına dair hazırlanan projeyi tasvıp tek hakimle bir çok tabiler arasm· 
ettiğini bildirmektedir. da teeaaüı ediyor. 

Amerika'nın mil~i müdafaa Hiç şüpheaiz bu harp, Avrupa 
ihtiyaçları harbı olarak kalsın veya cihan har-

Nevyork, 3 a.a. - Stefanl: bı olarak büyüıün ve genişlesin, en 
Milli mUdafıla için elzem olan biltün ip-

tidai maddelerin, cephane ve makinelerin müıait mevkide olan devlet Japon-
ihracı menedilmiştir. Hususi bir kontrol ya'dır. Onun için Uzak • Doğu İm· 
komisyonu ihdas olunmuştur. E~nebl mem- paratorlug-unun evela şarki Aıya, 
Jeketlere hurda demir satılabilecektir. 

yapılan telıirler sonra da bütün Aıya'da eaki rüya· 
Nevyork, 3 a.a. - Amerika'nın ask.eri aını tahakkuk ettirmek için, merha

kafilelerin refakatinde olarak Avrupa ya le merhale, bütün fırıatlardan iıti
nakliye vapurları göndl'nnesi ihtimali ?1- fade edeceğine tüphe yoktur. Japon 

. du~na ve ingilız donanmasına, Avrupayı 

Fransa'daki ta" lebemı'z terketmek ml'cburlyetindc kuldığı takdirde inkişaf tehlikesinin ucu Amerika'
Amerika'da bir deniz llssll vermek icabet· ya da dokunduğu için, Birletik Dev· 
tl~ne dair harbiye nazırı Stlmson tarafın· letler auratle aıkerilcc.iyor·, bir ta-

Ankara, 3 a.a. - Hariciye Veka
letinden bildirilmiştir : 

Fransa'daki talebe meyanında bu
lunan Muvaffak Okbay'ın Perigueux 
de Yakup Kefeli'nin Toulouse'da ol
dukları ve her ikisinin sihatt'e bulun
dukları hakkında Hariciye Vekaleti
ne malıimat gelmiştir. 

Bir Alman denizaltlsı 

Alman ve İtalyan 

dan yapılan beyanat birçok trfsirlere yol ,.. 
açmıgtır raftan lngiltere'yi takviyeye çalı-

Uruguay'da nazi tehdidi şırken, diğer taraftan kendi kuveti· 
Nevyork, 3 a.a. - Nevyork Times ni vücude getiriyor. Dünya, otura

gazetesinin Montevideo muhabiri şun rak, sulh içinde, maarafaız ve müca· 
lan yazmaktadır: delesiz hükümranlık devreıinden 

"Amerikan harp gemilerinin orada çıkmııtır. Kendilerini müdafaa ede
bulunmalarından cesaret alan efk_ar.ıu-

1
1 miyen milletlerin akıbeti de, en eıki 

mumiye Uruguayda nazi tehdıdıne imparatorıuklardanberi olduğu üze. 
karşı derhal tedbirler alınması hak - re, aynı mukadderi takip etmekte
kındaki mutalelıatını o kadar musırra- ı dir. 
ne bir surette teşdit etmiştir ki, dün Falih Rıfkı AT AY 
senatoda mecburi askeri hizmet ihda-
sına mütedair kanunun kabulü esna - T d 

dolu bir vapuru bat1rdı sında muhalif olarak hiç bir rey ve· ıı em muz ayın o 
rilmemiştir. ----~-------------

Londra, 3 a .a. - Reuter: Bir alman Aynı muhabir, Wicita ve Quincy a· 
1 ı• •ı ' • 

denizaltı gemisi tarafından torpille - me~i~an kru.razörlerinin .Y~kı~d~ Mon ngı tere nın 
nen 15.500 tonilatoluk Gran dor Star tevıdeo'yu terkedeceklerını bıldırmek 
ingiliz vapurunda, Kanada'ya götü- tedir. Bu gemilerin gidecekleri mahal • 
rülmekte olan 1.500 alman ve İtalyan !in Brezilyada Rio Grande do sul ol- do•• rt mılyon 
tebaası bulunuyordu. Bu vapurda bu- duğu zannedilmektedir. Uruguay se-

askeri olacak 
lunan mürettebat ve yolcudan kurta- natosunun kabul ettiği kanun, mevcut 
rılan bin kadar kişi, bugün, bir İskoç- olan gönüllü orduyu ipka ediyor. Bu 
ya limanına çıkarılmıştır. Mürettebat- kanun ayrı bir madde ile de 21 yaşı· 
tan ve vapurda bulunan İngiliz asker- na gelmiş erkeklerin kısa ve fakat çok 
lerinden de boğulanlar vardır. faaliyetli bir devre için her sene da- Londra, 3 a.a. - Harbiye nazırı B. 

vet edilerek ihtiyata geçmelerini tas .d:m avam kamarasında beyanatta 
Burdur' da spor itleri rih etmektedir." bulunarak hazirandan evel kaydolmuş 

Burdur. 3 a .a. -Dün Parti salo - vani 27 yaşına kadar olanlarla kayıt 
nunda Beden Terbiyesi kanununa tev Yolunu tatıran tayyare ;ününden evel 20 yatını bitirmit bu· 
fikan gençlik kulüpleri teşkili ıçın Bükreş, 3 a.a. - Pazar günü h~ "l" ıunanların yani iki milyon inaanın si-
toplanmaları ve bütün Burdur hal - nın fenalığı yüzünden yolunu ş~şıra- !ih altına alındı!darını bildirmiştir. 
kının bu toplantıya iştirakleri müna- rak Bulgaristan'da yere inmek mec- .rtaziranda iki sınıf kaydolunmuıtur. 
sebr:tiyle Vali Sadri Aka tarafından h11ri etinde kalan Rumen tav areai· 'ı em.muzda 4 ıınıf kaydolacaktır. Bu 
siyasetimiz ve yurt korunması adlı j nın Dilot mektebine ait sivil tayyare :ıuretle kaydolanların yekunu 4 mil-
bir konferans verilmittir. olduğu tasrih edilmektedir. 1 yona çıkacaktır. 
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Resmi h rp tebliğleri 
İngiliz hava tebliğleri 

Londra, 3 a.a. - Hava nezareti tebliği: 
Bu sabah e!'kenden bir dıişman bombar

dıman tayyaresi, şark ıahilinde bir ingiliz 
avcısı taarfın<lan yere düsürülmüştür. 

18 • 19 haziran gecesi İngiltere üzerine 
toplu halde yapılan ilk akmdan beri dü -
şürülen alman bombardıman tayyarelerinin 
yirmi dcirduncüsüdür. 

Harbin bidayetinden beri, İngiliz sahil -
leri üzerinde veya yakınında mutlak suret
te imha edilen alman tayyareleri yuziı bul
muştur. Bundan başka bir çok tayyare de 
o kadar hasara uğratılmıştır ki , her halde 
üslerine dönmiye muvaffak olamamışlar -
dır. 

"'"'. 

üzerine de bombalar atılmıştır. Suffolk 
şehrinde iki kişi ölmÜ$, altı kişi yaralan -
mıştır. Düşmana karşı koymıya yollanan 
avcı tayyareleri, düşmanın iki bombardı -
man tayyaresini düşürmüş ve bu suretle 
bugün tahrip edilen dtişman tayyareleri.n.ın 
adedi üçe çıkmıştır . 

iki alman tayyareai dii§ürüldü 
Londra, 3 a.a. - liava nezaretinın saat 

21 de neşrettigi tebliğ: 
Bu akşam muharebe tayyarelerimız ıki 

dtişman bombardıman tayyaresinı yakala -
mışlar ve düştirmtişlerdır. Bu suretle ~ 
gtin İngiltere uzerine yapılan hücumlar es.
nasında tahrip edilen duşman tayyareleri
nin adedi beşi bulmuştur. 

Londra, 3 a.a. - Hava nezaretinin teb - Almanlar az; bomba attılar 
liği: Londra, 3 a.a. - Anavatan emniyet ne • 
Düşman tayyareleri dtin akşam geç va - zar etinin tebliği: 

kit İngiliz sahilleri üzerinden geçmişlerdir. Bu sabah cenup sahilini tecaviız edea 
Tayyare dafi bataryaları işlvniştir. 

düşman tayyareleri pek az bomba atmıı -
12 ölü 123 yaralı Var tardır. Bu bombaların muayyen hedeflerin 

Londra, 3 a.a. - Umumi emniyet neza • üzerine bırakılmadığı gônilmü$tur. Şım • 
reti tebliği: diye kadar malum olan, yalnız ıki kişinin 
Alınan son malllınata nazaran İngilte- hafifçe yaralandığıdır. 

renin şimali garbisi üzerinde dün akşam f ngiliz: hücumlan devam ediyor 
düşmanın yaptığı hava hücumu neticesinde 

Londra, 3 a.a. - Hava nezaretinın tebli-
12 kişi ölmüş ve 123 kişi yaralanmıştır. 

ği: 

Cenup aahillerinde İngiliz hava kuvetlerine mensup bom • 
Londra, 3 a.a. - Hava dahili emniyet bardıman tayyareleri, dunku salı akşamı 

nezaretinin tebligi: hücumlarına devam etmişlerdır. Hedefler 
Gece cenup sahili üzerinden geçen düı - arasında, Hollanda ve Belçika'dakı tayya.. 

man tayyareleri muht~lif cenup ve cenu - re meydanları, Ruhr'da ve Vestfalia'da 
bu garbi mıntakalarına gelişi güzel bomba - münakale yollan, Hamburı ve Dortmund
lar atmışlardır. Ciddi hiç bir ahsar olma • daki hedefler ve Zeebrugge dokları vardır. 
mıştır. Zayiat olduğuna dair de bir haber Tayyarelerimizin hepsi salim olara.k usle-
alınmamıştır. rine dönmüştür. 

Ölenler, yaralananlar Sahil müdafaa tayyarelerimiz, bucün 
Londra, 3 a.a. - Hava ve emniyet neza - Hollanda'da düşmanın Teel ve Ymuidea 

retlerinin tebliği : üslerini bombardıman etmiıtir. B'l hare -
Bugün öğleden sonra dıişman hava ku - kit esnasında bir duşman avcı tııyyaretıl 

vetleri, İngiltere'nin cenubu şarki ısahili düşürülmtiştür. Tayyarelerimiz hiç bir ka-
üzerine ve İskoçyıı'va bombalar atmışlar 

1 

yıp kaydetmemiştir. · 
ve takriben 15 k •• ~ yaralamrılardır. İn - Diın, tayyarelerimizdcn birisi, bir Jı:eıif 
giltere'nin şark v.. ..ıubu ı;arkt eyaletleri uçuıundan dönmemiştir. 

İngiliz resmi tebliği 
Kahire, 3 a.a. - İngiliz umumi karar

g!hının tebllğı: 
Garp çölü. Sldi Barrani ve Meraa Mat

nıh 1 temmuzda tekrar bombardıman edll
mi§lir. Ölen yoktur. Ha.cıar cUzldir. 

Somali'de Suramo yakinlnde muntazam 

italyan askerleri tarafından muhafaza edil· 
mekte olan Bosontlmo hudut karakollan 
30 haziranda Hecin sUvarlll mllrrezeler ta
rafından muharebeye mecbur edilerek ital· 
yanlara zayiat verdlrllmlotlr. Zaytatımıa 
somallli bir neferden ibarettir. 

Alman resmi tebliği 
Führer'ln umumi karargfıhı, 3 a.a. - Al

man orduları başkumandanlığının tebliği: 
Yarbay Schuhart'ın kumandasındaki de

nizaltı gemisi, 24 bin tonilAto mecmuu hac
minde dUgman gemisi batırmıştır. Bunların 
ara.nada .Atheklafrd adındaki 8 bin tonll&
toluk ioKfllz vapuruda vardır. Dlfer bir de
nl7.altı gemisi de flm&ll Manş'ın garbında 
lö 500 tonllfıtoluk Aran Dor Star isminde 
tesllh edllml§ bir lngillz vapurunu batır
mıştır. 

Alman muharebe tayyareleri. 2 temmuz
da, Manı sahili Uzeıinde mUsellAh keılf u
çuşlan esnasında, bir vapur ka!lleaine hü
cum etmi§ler ve 12 bin tonll!toluk bir kar
goyu ve 6 bin tonll!toluk diğer bir kargoyu 
batırmı§lar ve 8 bin tonilı\toluk başka bir 
kargoyu da bombalarla ciddi hasara uğrat 
rnı§lardır. 

Alman muharebe tayyareleri, İskoçya aa-

bilinde ingillz teslihat müesaeııelerl Uzeriıııe 
bombalar atmı§lardır. Bilhassa Newcutle 
fabrikaları bombardıman edilmiştir. 

3 temmuz gecesi, cenub1 İngiltere ııUıı· 
lindeki limanlar tesisatına mUteaddit hU. 
cumlar yapılmıı ve birçok yangınlar ve in
fllAklar ı;ıkarılmııtır. 

GUndUz. üç lnglliz Bristol - Blenheira 
muharebe tayyaresi, Hollanda Uzerinde uo
mağa teşebbUs etmiılerdir. Bu tayyarelel', 
zamanında görUlmt13 ve muharebeye mec
bur edilmiştir. Bu tayyarelerden ikisi dU· 
§Ürtllmeğe muvaffak ohınmuıtur. 

3 temmuz gecesi, düşman tayyarel~rl. 
Hollanda, §İmali ve garbi Almanya Uzerine 
ltombalar atmışlardır. Tarlalara düşen born 
balar asgari zarar yapmıştır. İnsanca zayi
at yoktur. 

Bir alman tayyaresi kayıptır. 

A. İtalyan resmı tebliği 
İtalya'da bir mahal, 3 a.a. - İtalyan u - ı azdır. 

mumi kararıihının ?? numaralı tebliği: Zararı ~ucip olmıyan bir hava akmı e.-
Şarki Afrika'da İngiliz kuvetleri Matem- nasmda tayyare dafi toplarımız duşmanın 

ma'daki prnizonumuza $İddetle hücum et- iki tayyaresini alevler içinde düşürmuştür. 
mişlerdir. Tarafımızdan yapılan mukabil 
taarruz neticesinde bu kuvetler kaçırılmış- Tayyarelerimiz Aden hava ve deniz iıs
tır. Düşman sahada 60 kadar olü mitralyöz- sünü muvaffakiyetle tekrar bombardıman 
ler ve cephane bırakmıştır. Zayiatımız pek etmiştir, 

İngiliz tayyarelerinin bombardımanları 

Roterdam civarında bir 
tayyare meydanı yakıldı 

Londra, 3 a.a. - Reuter: Rotterdam 

1 
nuştır. Bomba depolan üzerine yapılaa 

civarında bir tayyare meydaniyle sal- hücumlar neticesi olarak şiddet~i infilik • 
lara karşı dün sabah erkenden yapı- !ar ve yangınlar husule ıelmiıt.ır. 
1 h h .. 't f ·1· d'. İngiliz ve İtalyan tayyarelen arasında an ava ucumuna aı ta sı at un . · ı . . . İ . . şiddetli muharebeler cereyan etmıştır. n-
akşa~ neşr~dıl.m~ştır. ngılız .tayya - giliz pilotları düıman tayyarelerini püs • 
relen kendılerını tayyare dafı topla- kürtmek:, bir İtalyan tayyaresinde havada 
rının ate~inden korumak için bulut- yangın çıkarmak, bir diğerini yere inmiye 
tarın arkasına barınarak bombardı • mecbur etmek ve bir üçüncüsünü de yerde 
mana devam etmişlerdir. Bir çok pro- yakmakla İtalyan pilotlarına olan fR.ikiy .. 
jektörler ~tılan bombalarla söndürül- tini isbat etmişlerdir. 
müştür. Tayyare meydanına da bir İmha a~~liye~i eveke . tanzi·m· e~il.en 
çok bombalar atılmıştır. Cephane yük- plan mucıbınce ıcra edılmış ve ıkı muhım 

1 .. b. 1 t • bet' müteakip müt- benzin deposu harap edilmi$tir. Başka he-
u ır sa a am ısa ı d fi · 1 d - 'h 1 • T 1 

hi .. bir infilak olmuıtur. İngiliz tay- ~ .. e1rı ~ mda ıgı .. cı . et e ıngı ız tayyare ~ 
:r • rı us enne onmuştur. 

yarecileri bulutların arasından bıle M l , l b k 
. . • ğ ·· .. ı d. Yerde a ta ya yapı an aı ın 
ınfılakın ı .. ı ını gormuş er ır. Mal 3 D 1 . L.. :r k l t ta, a.a. - uşman tayyare en ..., 
de bir çok yangınlar çı artı mış ır. sabah saat 9,30 da Malta uzerine bir saat 

Almanya'cla 10 bina haaara suren bir baskın yapmışlardır. Bir düşman 
uğradı tayyaresi avcılarımız tarafmdan alevler i-

. . . çinde denize düşürülmüstur. Bq tayyarenin 
Berlın, 3 a.a. - D. N. B. a1ansı bıl- hayatta bulunması muhtemel efradı hali 

diriyor: 
27 haziranı 28 hazirandan ayıran 

gece İngiliz tayyareleri alman toprak
ları üzerinde uçmuşlar ve 8 bomba at
mışlardır. Ruhr havzasında, İsveç 
konsolosluğu dahil olmak üzere 10 bi
na ciddi hasara uğramış veya tahrip 
edilmiştir. Bir ölü ve üçü ağır, ikisi 
hafif olmak üzere beş yaralı vardır. 

Kızılcleniz mtntakaıında 
Aden, 3 a.a. - Bahriahmer mıntakasın -

da Eritre'de Asab yakınında Macaca tay • 
yare meydanı üzerine dün sabah inriliz ha
va kuvetleri tarafından iki hücmn J"8Pıl • 

aranmaktadır. 

l mha edilen İtalyan tayyareleri 
Londra, 3 a.a. - Bugünkü İtalyan yuk -

sek kumanda heyetinin resmi tebli{:ini mü
talea eden salahiyettar makamat şunu soy
lemektedir: 

"MezkUr tebliğde bahsi geçen İngiliz ha.
va hücumunun dun sabah Macaca meyd<ı.nı 
üzerine yapılan hücum olması muhtemel -
dir. Bu hücumda inıiliz pilotlarının ifade
lerine nazaran üç İtalyan tayyaresi imha 
edilmiştir. İngilizlerde zayiat yoktur." 

(İngiliz hava filolarının huekitına da
ir diğer tafsilit resmi tebligler sutuna • 
mudadır.) 

\ 
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Kızılay, sulh içinde harp 

hazırlığı yapar 

etmediğinden 2490 sayılı kanunun 43 
üncü maddesine tevfikan ihale 10. 7. 
940 çarşamba günü saat 14 de hıra - Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 29-6-940 vazi 

Ona aza olunuz! 

Dünü ve yarını düıün. 
"Kızılay., ı benimse! 

\.. ~ 

Molotof Danimarka ticaret 
heyeti reisini kabul etti 

Moskova, 3 a.a. - Tas ajansı bil
diriyor: 

Sovyet halk komiserleri meclisi re-

isi B. Molotof, 2 temmuzda Danimar
ka ticaret delegasyonu reisi nazır 

Gasbe'ı kabul etmiştir. Danimarka'nın 
Moskova sefiri B. Bolt Jorgensen 
mülakatta hazır bulunmuştur. 

İngiliz kıTalı Fransa'nın eski 
Londra sefirini kabul etti 

Londra, 3 a.a. - Reuter: Frans~z 
sefaretini terki münasebetiyle B. Cor
bin Buckingham sarayında kıral ta
rafından kabul edilmiştir. 

kılmıştır. 
2 - Muvakkat teminatı 280 lira 50 

kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname her gün 
Vekalet Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

4 - Talip olanların belli gün ve 
saatte komisyonda hazır bulunmala-
rı ilan olunur. (3415) 13405 

A. LEY AZIM AMIRL1Ct 

Tahmil ve tahliye yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirlıti Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 15000 ton vagonlardan tahmil tah

liye pazarlığında talip çıkmadıgrndnn tek
rar pazarlıkla eksiltmesi 7/7/ 940 saııt 15 
de .Ankara Lv. amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5250 lira ilk te
mir:atı 393 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko-
misyondan görühir. (3210) 13219 

Su tesisatı yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu d3hilinde yaptı -

rılacak su tesisatı pazarlıkla eksiltmesi 
5-7-940 aaat 10 da Ankara Lv. amirliği sa -
tın alma komısyonunda yapılacaktır. 

AKTİF PA S İ F \ 
Kasa: 
Altın: Safi kilogram 71.721,362 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm safi kilogram 6.691,890 ' 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borclu kliring 
bakiyelen 

Hazine Tahvilleri: 

5 

s 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karıııltit 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

encdat Cüzdanı: 
Ticari senetler 

sham ve Tahvilat Cüzdanı: 
) Deruhte en ilen evrakı nakdiyenin 

A - (karııılıı?ı esham ve tahvilat (İti
)barf kıymetle 

B - Serbest esham ve tahvillt 

Lira 

100.881.833,62 
13.315.979,50 

1.914.303,46 

348.975,76 

9.412.678,10 
58.775,21 

158.748.563.-

19.310.196.-

2ı'i4. 777.512.63 

48.29R.918,93 
1\.274.520.52 

Lira 

116.112.116,58 

348.975,76 

30.898.593,86 

139 438.867,-

254.777.512,63 

56.573.439,45 

Sermaye 

ihtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalade 

Husus! 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6·8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tedivat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılıih tamamen altın olarak ilave. 
ten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili illveteıı tedavüle 
vazedilen 

Mevduat: : 
Türk Lira!ıı 
Altın : Saf; klR. 

Döv=~ Taahhüclatı : 

Altına tahvili kabil dövizler 

55.1541,930 

Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiveleri 

Lira 

6.188.666,15 

6.000.000.-

158.748.563.-

19.310.196,-

139.438.367.-

17.000 000.-

198.500.000.-

33.016.58j.61 
78.124 .ltı1 ,{10 

3.859.77 

l277.705.46 Manisa kız enstitüsü sergisi 
Manisa, (Hususi) - Kız enstitüsü

nün açtığı sergi muhitte büyük bir a
laka uyandırmıştır. Mektebin geniş 
müsamere salonunu işgal eden sergi 
genç kızlarımızın çok zarif ve çok 
muvaffak olmuş eserleriyle doludur. 

2 - Muhıunmcn keşif bedeli 1444 lira 92 
kuruştur. Kati teminatı 216 lira 74 kuruş- Avanslar: Muhtelif 
tur. Şartname ve keşfi komisyonda görü -
lür. (3357) 13346 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat ıir.erine 

7.901.000,-
8.694.21 

7.S0!!.722.- l:'i.718.416,21 
Bulgur alınacak 

Ankara Levazım Amirliğı Satın Alma Hissedarlar 4.500.000,-

20.6 0.662.:'i4 .................................. , Komısyonundan: 1'• h )0 f 
ı - 40.000 kilo bul~nın pazprlıkla ek- vıu te ı 

Nöbetçi eczaneler 
1. 7. 940 gUnHnden 31. 8. 940 akşamına 
kadar eczanelerin gece nobet cetveli 
1 - Sebat eczanesi 1 12 23 3 14 25 
2 - Halk ,. 2 13 24 4 15 26 
3 - Sakarya .. 3 14 25 5 16 27 
4 - Cebect ,. 4 15 26 6 17 28 
5 - Yenişehir .. 5 16 27 7 18 29 
6 - Ankara .. 6 17 28 8 19 30 
7 - Çankaya ,. 7 ıs 2!1 9 20 31 
8 - Yeni ,, 8 19 30 10 21 
9 - :Merkez ,. 9 20 31 11 22 
10-Ege ,, 10 21 1 12 23 

\. ~~.~.~:::: ..... ·: ... ~~.~.~ ... ~ .. ~~ .. ~~ .... ./ 

G ÜMRÜK VE lNHlSARLAR V. 

Muhtelif inşaat yaptırılacak 
i nhisarlar Umum Müdürlüşünden : 
ı - İdaremizin Sivas başmüdürlüğüne 

baglı "Hargün" tuzlasında evelce yapıl9:11 
tesisata ıliiveten yaptırılmasına karar verı· 
len rezen-ar ve üzerine ahşap iskele in. 
şası. 2 - Beton kanallarının pplanması, 
3 - Beton tuz çekme yerleri, 4 - Baı 
boşaltma beton kanalında kolon insaaı "ka
palı zarf,. usuliyle eksiltmeye konmu~tur .. 
il - Bu işlerin muhammen bedelı 

8155.21 liradır. 

slltm .. ııt 4. 7. 940 saat 15 te Ankara Lv. a.
mlrllı:tt satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

~ - :Muhammen bedell 5600 lira katı te
mlnııtı S40 llrııclır. Şartnamesi komisyonda 
görUlilr. (3393 ı 13369 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirlitı Satın Alma 

Ko.: 
1 - 160 ton koyun etinin kapalı zarfla 

ebiltmesi 20/7/ 940 saat 11 de Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 67200 llro. ilk te· 
mlnatı 4610 liradır. Şartnamesi 336 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. İçinde 
kanuni ve bu işlerle meşgul olduğuna dair 
vesikalar da bulunan teklif mektuplarının 
saat 10 na kadar komisyona verilmesi. 

(3356) 13388 

Buğday nakliyatı 
Ankara Levarım Amirliği Şatın Alma 

Ko. : • •• 
1 - Ankara silosundan alınarak goste-

rilecek defirmene na.kled ilecek 5800 ton 
buğdayın nakliye açık eksiltmesinde teklif 
edilen fiyat pahalı göriıldi.iğündcn tekrar 
açık eksiltmesi sn/ 940 sıı.at 14 de Ankara 
Lv. amirliği satm alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4640 lira ilk te
minatı 3<48 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. (3391) 13400 

Cam kavanoz satılacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Alma IU - Eksiltme evrakı Sivasta inhisar

lar başmüdi.irlügünde ve İstanbulda Gala
ta yolcu salonu karsısında inhisarlar u~um Komisyonundan : 
mudürlügü merkezinde tuz fen ı;ubesınde 1 - 500 adet kapaklı cnm nümune kava -

i gorülebilir. nozu satılacaktır. Pazarlıkla eksiltmes 
IV - Eksiltme 15/temmuz/940 pazarte- 517/940 saat 14 de Ankara Lv. imirliği sa 

si günu ögleden sonra saat on beşte Si- tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
vasta inhisarlar basmüdürlüsü binasrndıı 2 _ Muhammen be<leli 75 liradır. Kava 

-
-

mut~ekkil komisyonda yapılacaktır. a v _ İsteklilerin teklif evrakı, meyanm- nozlan görmek istiyenlcrin yeni kı&lalaru 
da, şimdiye kadar yapmış oldukları bu ka- amirlik yiyecek anban mUdilrlücüne ve pa 
bıl işlere ve ticaret odasına kayıtlı bulun- zarlık için satış bedeliyle komisyona mü 

-
-

duklarına dair olan vesikalarını da koya- racaatları. (3436) 13414 
caklardır. 

VI - Muvakkat teminat miktarı, % 7 5 
hesabiyle 612 liradır. 

VII - Teminat için milli bankalardan 
alınacak mektup ile borsa rayiç fiyatından 
yuzdc on beş noksaniyle milli esham kabul 
edilir. 

VIII - Teklif mektuplarını ve diğer 
evrakı havi zarflar, usulüne göre mühür
lendikten sonra ihale saatından bir saa.t e
veline kadar Sivasta inhisarlar başmüdür
lüğüne makbuz mukabilinde verilmelidir. 
Posta ile gonderilecek tekliflerin gene iha. 
leden blr ı;aat eveline kadar komisyona 
gelmiş olması lazımdır. Postada vaki ola
bilecek teahhürler nazarı dikkate alın • 
maz. (''5374"/3267) 13273 

Hargün tuzlasmda inşaat 
yaptırılacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - İdaremizin Sivas Başmüdür-

üğüne bağlı "Hargün" tuzlasında e
velce Y"pılan tesisata ilaveten yaptı
rılmasına karar verilen "Taşpereli ku
şak kanal" nın in~sı "açık eksiltme" 
ye konmuştur. 

2 - İnşaatn muhammen bedeli 
4029.05 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Sivasta İnhi
sarlar Başmüdürlüğlinde ve İstan -
bulda Galatada yolcu salonu karşı -
sında İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
merkezinde tuz fen şubesinde görü -
ebilir. 

4 - Eksiltme 19. 7. 940 cuma günü 
öğleden sonra saat on beşte Sivasta 
İnhisarlar başmlidürlüğü binasında 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

S - İsteklilerin bu kabil işlerle 
meşkul olduklarına ve ticaret odası
na kayıtlı bulunduklarına dair vesika 
·braz etmeleri lıizmdır. 

6 Muvakkat teminat %7,5 hesably-
e 303 liradır. Teminat için milli ban

kalardan alınacak mektup ile borsa 
ravıç fıyatlarından % 15 noksanıile 
milli esham kabul edilir. 

7 - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin yukarda kadedilen gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunmaları 
rnzımdır. (3375-5265) 13384 

Elbiselik kum"~ alınacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den 
1 - Vekalet kolcu ve müstahdem

leri için mübayaa edilecek 680 metre 
elbiselik kumaşın 29. 6. 940 günü ya
pılacak açık eksiltmesine talip zuhur 

KAZALAR 

r Demirci Belediyesi eczacı arıyo 
Demirci Belediyesinden 

-643 lira 41 kuruş bedelli ilaç ve e 
devatı olan Belediye Eczahanesi ka 
zarar eczacıya ait olmak üç sened 
mukassatan bu bedeli ödemek, üç se 
ne Demircide icrayı sanat etmek v 
Sıhat Vekaletince tanınmış bütü 
ehliyeti haiz bulunmak şartiyle tali 
bine, noterden musaddak bir muka 
vele ile devir olunacağı gibi Beledi 
yece kendisine mahiye elli lirada üc 
ret verilecektir. Fazla maliımat ist 
yenlerin Belediye riyasetine müraca 

r 
e 
-
e 
n 

-
-
-
-

i-
-

atları. (24i5-3428) 13407 

Matbaacıiara 

-Tapu ve Kadastro Umum Müdür 
lüğünden 

-Tapu ve Kadastro idarelerinin ih 
tiyacı için 26 nevi defter ve evra 
bastırılacaktır. Açık eksiltmesi 20. 
940 cumartesi günü saat 10 da Leva 
zm müdürlüğünde yapılacaktır. Hep 
sinin muhammen bedeli 9i0 lira v 
ilk teminatı 72 lira 75 kuruştur Niı 
muneleriyle şartnamesi her gün öğle 
den sonra Levazım kaleminde görü 

k 
7. 
-
. 
e 
-
-
-

lür. 
le İsteklilerin kanuni vesikalariy 

belli saatte komisyona müracaatları 
(3412) 13403 

ANKARA V ALILlCt 

Kereste alınacak 
Ankara valiliğinden : 
Vilayet yolları üzerinde mevcut bü

yük köprülerin tamiratı esnasında ge
çit temin etmek için mübayaasına lü -
zum görülen (4426) lira (50) kuruş 
muhammen bedelli kereste işi 15. 7. 
1940 pazartesi günü saat onbeş buçuk
ta ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
kanulmuştur. 

Muvakkat teminatı (332) liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat mek

tup veya makbuzu ve ticaret odası ve
sikasiyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatta daimi encümene gelmeleri bu 

Yekun 639.048.054,03 Yetcaıı 

1 T emm•·z 1 ~)?8 tarihinden itiba Yen! f ,lionto lladdi o/o 4 Altm üzerine avans 

S ATILIK TARLALAR 
T. C. Ziraat Banka!ıı Tire Ajansından : 

Tapusuna sahibinin 
Mahalli Mevkii Cinsi No: göre dönüm hissesi ismi HUDUDU 

Göllüce Eski konaky~ri Tarla 65 200 Tam Müteveffa hacı Ali 
paşa oğlu Refik kır Şa: Kara kuyuda subaşı tarikine müntehi, Şi: Subaşı tariki ve 
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1ı o~lu varisleri, Ga: Subaşı tarikinden Çoban kuyusuna müntehi hudut kesiği, Ce: 
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Şa: Tarikiam, Şi: Tarikiam, Ga: Tulum tariki, Ce: Tulum yolu. 
Şa: Tarikiam, Şi: Tulum ve Göllüce çiftliği arazisi arasındaki 

siği, Ga: Tulum ve hazan Urfalı çiftliği, Ce: Urfalı çiftliği arazisi. 
Şa: Arık ve Dedelik mezarlığı yolıı, Şi: Tarik, Ga: Tarikicım, ce: 

ralık ve Göllüce arazisi arasındaki hudut kesiği. 
Şa: Gök tepe pınarı ve Emres' çayı, Şi: Yol, Ga: Gölcük ve Ali le 

Dedelik mezarlığı ve yol, Ce: Hacı Musa köprüsü. 

Şa: Mera, Şi': Çalılık ve Çarıklı öz, Ga: Mera ve tarikicım, Ce: T 
Şa: Deli Osman boğazından ve sahibi senet Refik merası, Şi: Pı 

rik, Ga: Emrea çayı ve pınar merası, Ce~ sahibi senet Refik merası 
oğlu yurdu ve Hacı Musa köprüsü. 

Şa: Arık. Ga: Tarik ve Şi: Kumanda Durmuı'un ve Dede HÜ 
Mehmedin ve yörük Ali ve Dede Hüseyin oğlu Hasan ve abdal kafl 
ve yine Dede Hüseyin oğlu Hasan'ın Burgaz çiftliğinden zereyledi 
gaz çiftliği arazileri, Ce: Tarik. 

Şa: ve Ga: ve Şi: Göllüce çiftliği merası ve C~: Mandıralık çift 
Şa: Gök tepe tariki, Ga: Göllüce çiftliği arazisi, Şi: Hudut le 

Umumi yol. 
Şa: Gök tepeden giden tarikiamdan Çarıklıöze, müntehi ve Ga: 

Durmuşun ve Dede Hasan oğlu Mehmet ve yörük Ali ve Dede ll 
Hüseyinin zereyledikleri Göllüce arazileri ve Şi: Tarikiaın. 

o. Şa: Bülbül deresi merası sırtları ve Yoncalık arazisi ve ÇorakhÖlt 
değirmenleri tepesi ve Emrcs köprüsü, Ga: Emres çayı, Ce: Refik S. 

Şa: Arık, Ga: Tarik, Şi: Kumanda Durmuşun ve Dede Hüseyin o 
medin ve yörük Ali ve Dede Hüseyin oğlu Hasan ve aptal kara ııus 
gaz çiftliğinden zereyledikleri Burgaz çiftliği arazileri, Ce. Yol. 
Şa: Göktepe merası eteği, Ga: Su arkı, Şi: Yeldeğirmeni eteği tt 

Abdalların eski yurt yatağı. 
Şa: Göktepe tariki, Ga: Göllüce çiftliği arazisi, Şi: Burgaz ~iftlİ 

vak kırı namile olan arazisi hududu kesiği, Ce: Tarikiam. 
Şa: ve Ga: Şimalen Göllüce çiftliği merası, Ce: Mandıra tık çiftli 

Şa: Burgaz çiftliği hududu, Ga: Göllüce mezarlığı ve tarikiaın, Şi 
am. Ce: Tarikiam. 
Şa: Tarikiamdan Çarıklıöze müntehi, Ga: Hüseyin ve Göllüce çi 

zileri hududu, Şi: Umumi yol. 

2814 Numaralı kanun hükümleri dahilinde borçlu isimleri yukarıda yazılı 
hinden itibaren ( yirmi bir gün ) müddetle satışa çıkarılmıştır. İlk ihalesi 

borçluların gayri menkulleri tahsili emval kanununa tevfikan 3. 7. 
23. 7. 940 tarihine müsadif salı günü saat 17 de kaza idare heyrtirıc:t• 

caktır. 

Bu müddet zarfında talip çıkmadığı ve yahut sürülen pey layık h\:.cl görülmediği takdirde 24. 7. 940 tarihinden itibaren on gün müddetle a 
rılarak kati ihalesi 2. 8. 940 tarihine müsadif cuma günü akşamı saat 17 de kaymakamlık makamında toplanacak kaza idare heyeti tarafııt 
kılınacaktır. 

Taliplerin müzayede bedelinin % 7,5 u nisbetinde pey 'lkÇP.lerini bankamua peşinen yatırılmış bulunmaları; milli bir bankanın teminat mele 
mil olmaları veya muteber teminat göstermeleri şarttır. 

Kati ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta banka tamamiyle muhtardır. Kati iha1eye kadar borçlu veya varisleri borcu faiz ve masraflariyle t.irlikte 
öderlerse muamele fesh ve iptal edilecek ve müşteri pey akçesini istirdattan başka bir guna hak ve istekte bulunamıyacaktır. "' 
İhaleye ve satışa müteallik bilcümle harç ve masrafları ve rlcllaliye, rusum ve gayri menkule ait ferag intikal ve saire gibi diğer biliımurtı bıl 

sum ve vergi ve masraflar tamamen müşteriye ait olacaktır. Gayri menkulün kati ihalesi uhdesinde tekarrür eden müşteri ihale bedelini cierb 
nen ve her halde yedi günü geçmemek şartiyle ödemeğe mecburdur. Ancak arttırmaya iştirak edip uhdesinde gayri menkulün ihalesini icra e 
taahhüdünden nükul veya ihalenin katiyet kesbetmesini miite::ıkip bankanın tahriri talebi üzerine ihale bedelini yedi gün içinde tesviy~ euneı5e 
maralı icra ve iflas kanununun 118 ve 133 üncü maddeleri hükümleri tatbikolunur. 

Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılara diğer aH'ıkadarların gayri menkuller üzerindeki haiclarını hususiyle faiz ve masraflara dair cııııt 
o• evrakı müspiteleriyle birlikte ve yirmi gün içinde T. C. Ziraat Bankası Tire ajansına bildirmeleri lazımdır. Aksi halde tapu sicillerıyle 113 

olmadıkça satış bedellerinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 
Arttırma şartname ve ilanları kati : \ ale günü olan 2. 8. 940 cuma güniı saat 17 ye kadar herkes için T. C. Ziraat Bankası Tire ajansında açıl< 

rulmaktadır. Fazla izahat almak istiyenler Tire ajansına müracaatları ilan olunur. 2634 

işe ait keşif ve şartnameyi her gün 
Nafia müdiirlüğilnde görebilecekleri. 

(3257) 13231 

Benzin alınacak 
Ankara Valılıtınden: 
1 - Vıliyet hizmet otomobili için 450 

buyuk teneke benzin satın alınacaktır. Be
her tenekesi 16,80 litredir. 

2 - Muhan1men bedeli 2047 lira 50 ku
ruştaıı ibarettir. 

3 - İhalesi 18 temmuz 940 perşembe 
giınli saat 15,30 da yapılacağından taliple· 
rin ihale günü vilayet daimi encümenine 
müracaatlan ilan olunur. (3233) 13245 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Çamaşır almacak 
Orman Koruma Genel K . Satın 

Komisyonundan : 
Alma 

1 - Orman koruma genel K. erlerinin 
ihtiyacı için 8000 takım sekiz bin takım ça
maşır kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - İhalesi 19.7.940 cuma günü saat 11 
de Yenişchir'dc Yüksel caddesinde orman 
koruma genel K. binasındaki satın alma ko-

misyonunda yapılacaktır. Muhammen bede
li on bin lira olup ilk teminatı 750 lira -
dır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. Taliplerin kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalariyle birlikte tek
lif mektuplarını ihale aaatindcn bir saat e
veline kadar komisyona vermeleri ilan o -
lunur. (3365) 13389 

Kıtlık elbise alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan/ılı Sa. 

Al. Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel K. erlerinin 

ihtiyacı i~ (4.000) dört bin takım kı~lık 

elbise kapalı zarf usulü ile ek
5 

nulmuştur. 
2 - İhalesi 19/ 71940 cuIJl11 ~1;J! 

de Yenişehirde Yuksel cnd~c 51 
koruma genel K. binasındaki 
komisyonunda yapılnc ktır. 

3 - Tahmin bedeli (49600) ııı 
bin altı yuz lira olup ılk tc 
lirndır. 

•. kotfl 
4 - Şartnamesi her su.n •lir· 

kuruş mukabilinde verılcbı 
111 

2490 a:ıyılı kanunun 2. 3 ncutctcl 
yazılı vcsikalariyle bırHktc ııt 
larını ihale saatından bir 1~ 0 
dar komisyona vermeleri 

(3366) 



Sığır eti alınacak 
Levazım Amirlıtı Satın Alma 

111ldaıı • 
r • 
zurıını • k 'h . 575 

00 
ı:~rnızonu ve ıtaatı ı tı-

ey~ ko kılo ııı;ır eti kapalı zarf
lıtezltiı onulmuştur. 
llıba r. sıgır etinin ihalesi 1017/ 

tlici ıtinu aaat 16 da Erzurumda 
r, •atın alma komisyonunda ya-
a~ 
b cbıl~eai komisyonlarda olup her 
'l'op1 ır. 
3~ f tutan 97920 liradır. İlk te
lıt~;~adır. 
bir ılerın ihale gününde ve u
'e :aaı_ *Jeline kadar teklif mek
~~ınatıarı ile birlikte komis

unnıaları. (29977) 12986 

,~;de Yağı alınacak 
)ıat~ıı Alma Komisyonundan : 

ltııeı~~ ·ta!11izon birlik ve müesse
Pal! ı tıyacı olan SOOOO kilo &a· 

ltıi Z
8
arf usuliyle alınacaktır. 

e lC /7/940 paıartcsi gunii aa-
.ı. 1Yler' k • k '""" Y ı as en satın alma o-

"'lllıa. 1Pılacnktır, 
tı 4%nıen bedeli SSOOO lira olup 

Strtııa 5 liradır. 
tri ~e ıusi İstanbul, Ankara Lv. 
l fınd ayseri askeri satın alma 
1tcıtrı a görülür. 

et 1
• er ilk teminatı ve kanunun 

llıe~de Yazılı vesaik ile birli.k
ile C:Plannı ihale saatinden bir 

Ol:ııaı. dar komisyon başkanlığına 
rı llzımdır. (2982) 12987 

1 ~ etneni alınacak 
~ tııı Alma Komisyonundan : 

er ç'f . ~ 1 
1 hne tahmin edilen fiyatı 

btsab~ııo çift yemeni müteahhit 
"dil a a!;ık eksiltme suretiyle 

llll!ıa etektir. 
iL~ 2~en. bedeli 33330 lira olup 
:"'leaı 9 lıra 7 S kurustur. 

ı l&lt 5171940 cuma gı.inü saat lS 
R_ k-tı eri ıatın alma komiıyonun
"f. r, 

trı~lllesi Ankara, lstanvul Lv. 
1 l)onf'1a, Kayseri askeri satın 
'tetı1u a~ında görülebilir. 
ıJı •e er!n kanunun 2, 3 maddele
!~ .,. la.ık ve ilk teminatla birlik
''83) e ıaatte komisyona müraca-

\J 12988 

lf ""Q ~e et aiınaca.k 
: lltı 1'ııburu Satın Alma Komis-

~ taburu için 200 ton un aek-
1 ~· •eya keçi veya ıığır eti ka -
.,~le ekıiltmeye konulmuştur. 
ı eti .t teminaıı 25SO koyun etinin 
h.. ltııı 1260 v • • • '"llel . ııgır etının 11e 1140 

·/tı 23-temmuz-9M> &ünü ıaat 
1 .,~ t'li~Ierlnin belli ırün ve saat
~ trnınatlariyle hudut taburu 
llıiıyonuna müracaatları. 

13081 

it.~' alınacak 
1 0"du Satın Alma Komisyo -
it 
~''d"1·1· ki -ı."1lcı ...,. taat ve muesscsatm 
"r 01.aıı l13S ton liny·t k'' .. ·· llaıır ı omuru 

1Yle ekıiltmeye lconulmu1-

~esi Ankara, İstanbul ve 
J .. İler rliltleri Sa. Al. Ko. larında
:'Olı 

1 
hrtnameyi okuyabilirler. 

.::-r~35 ton linyit kömürünün mu

ı.~' 16571 liradır. 
~,_ teindeki yüzde yirmi bea 

"•ı da .. 
IS35 

1
• dahil olduğu halde ilk 

lt,11\Jı ıra 54 kuruetur. 

, ıat-f eksiltmeııi 10-temmuz
ttiıı" 1~tııdeı/ saat 11 de Konya kolor-

ı. ı Sa, Al. Ko. da yapılacak-

~lıJe 
' ' r 10-temmuz940 çarşamba 
't,,, ~~r teklif mektuplarını 
tt~1 lrlıfi Sa. Al. Ko. baokan
~r veya &öndereceklerdir. 

Iı:..buta verilen veya &önderilen 
1 edilmez. 

s 13088 

'de" .. 
, ''• "agı alınacak 
~: ı A L • 

'"erı Satın Alma Komis-. ,~ 
lıı~ u'2 9400, 7400, 7400 kilodan 

' ltıı0 :re beş grup halinde ce
~~oııuıınacıeyağı kapalı zarfla ek

' lira U!Jtur. Hepsinin tahmin 
l>t-ı a IUt teminat 53G6 liradır. 
~ l2~ da ihale edilebilecektir. 
taı11~ • 940 cuma günü saat ıı 

t her .\a. Sa. Ko. yapılacaktır. 
bı:ıı~lttu~n komisyonda görUlebi
lhı•lat ı> arı belli günde ihale sa
ı""I •e ~veı komisyon başkanlı -

· caı~~ Posta ne gönderllmlo 1\ ) 13118 

~"tu ot alınacak 
b~l>a 
~~1 ~llrnizonu ııenellk 540 ton 
~ llrfla alınacaktır. 

ll,~:I ıı~~}edell 27.000 lira ve ilk 
7 9 .... ır. 
bı 10 

ı~'ııı~ın~erşenıhe gilnn saat 9,30 
~~l!aınd a tUm. satın alma ko
~tı ilerın e :Yapılacaktır. 
11a~llllen ta:vın edilen g{lnde ek -
"'lllltnd bir saat evel kanunun 

lif mektuplannı komisyon reisliğine ver -
mel eri. 

5 - Şartnamenin birer ııuretıerl Anka
ra ve İstanbul Lv. Amlrlıklerlnde ve Eltı
zığ tümen satın alma komisyonunda mev
cuttur. İstlyenler müracaat edebillrlı:>r. 

6 - Tqradan teklif mektubu gbndermek 
fsUyenlerln teklif' mektuplarını lad•ll ta
ahhütlü olmak ve mumla mUhllrlU olarak 
gllndermeleri IA.zımdır. (3137 l 13122 

Sığır eti alrnacak 
Mardin Satrn Alma Komisyonundan 
1 - Mardin hudut taburunun ihtiyacı i

çin ve 12-temmuz-940 cuma &ünü kapalı 
zarfla ihale yapılacak ve 70 ton sığır eti 
alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 115S liradır. 
3 - İsteklilerin münakasaya gireceklerin 

2490 sayılı kanunun isteklerine göre temi
natlarını hazırhyarak aynı &Ün ve saatte 
komisyona müracaatla munakasaya iştırik 
edeceklerin şartnameyi görmek ve okumak 
istiyenlerin de Mardin'de satın alma ko -
misyonuna müracaatları ilin olunur. 
(3212) 13184 

Arpa alınacak 
Tümen Satın Alma Ko. : 
l - ~ıaıatya garnizonu için 600.000 ki

lo arpa kapalı :ı:a.rfla satın alınacaktır. 
2 - .Muhammen bedeli 36750 lira. ve ilk 

teminatı 275G lira 25 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 12. 7. 940 cuma gflnti ııa

at 9,30 dıı. tUmrn binasında satın alma ko
misyon binasında yapılacaktır. 

-i - Şartnamenin bir sureti tümenin sa
tın alma komisyonu dairesinde vardır. İs
tıyenler müracaatla gllreblllrlcr. 

5 - isteklilerin belll günde ekslllme sa
atinden bir saat evel kanunun tarifleri da
ire.sinde tanzim edecekleri tckllt mektup
larını komisyon reisine vermio bulunmala-
rı lA.zımdır. (3213) 13185 

300 T on arpa alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Ko. : 
Pazarlıkla 300 ton arpa alınacaktır. İha

lesi 8/71940 pazartesi gunü saat ıs de Edir
ne'de eski müşiriyet daireı;im.le ıatın al
ma komisyonundıı yapılacaktır. Tahmin e
<lilen tutarı 18000 ve teminatı 1350 lira
dır. Evsaf ve şartnamesi her gun komis
yonda görülebilir. İsteklilerin sözı.i geçen 
günde komisyona gelmeleri. (3402) 13401 

Tel alınacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Ko. : 
4-00 ton dıkenli tel ile 300 ton düz gal

vanizli tel pazarlıkla satm alınacaktır. Pa
zarlık 817/940 cüniı saat ıs de yapılacak
tır. Muhammen bedeli 300.000 liradır. İlk 
teminatt 1S7SO liradır. İsteklilerin belli 
&Un ve ıaatte Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna müracaattan. (3403) 

13402 

Sığır e ti alınacak 
Çanakkale Müs. M~. Sat/n Alma Ko -

misyonundan : 
1 - Çanakkale Müs. Mv. birlikleri için 

90.000 kilo sıiır eti kapalı zarfla satın alı
nacaktrr. 

2 - Sığır etinin beher kilosu 27 kuruı
tan 24300 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 20/7/940 tadhinde cum.arte -
si günü saat 11 de Çanakkale Mst. Mv. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci 
teminat akçeleri olan 18Z2.S lirayı ve ihale 
kanununun 2 - 3. üncü maddelerindeki ve -
saik ile birlikte komisyona müracaattan. 

(3429) 13408 

Et alınacak 
Konya Kolordu Satın Alma Komisyo -

nundan : 
1 - Konya'daki kıtaatın yıllrk ihtiyacı 

olan 32SOOO kilo keçi eti kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon -
ya Lv. amirlikleri aatm alma komisyonla -
ondadır. İ&tekliler tartnameyi bu komiı -
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 32SOOO kilo keçi etinin muham
men tutarı 84SOO liradır. 

4 - Şartnamesinde % 2S mikdar fazlası 
da dahil olduğu halde ilk teminatı 7587 lira 
SO kuruştur. 

S - Eksiltme 24-7-940 ça1"1amba ırünü 
saat 11 de Konya'da kolordu binası içindeki 
Lv. lmirliği satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

6 - İsteklilerin eksiltme ırünü saat 10 a 
kadar teklif mektuplarını mezkGr utın al
ma komisyonu bqkanlıiına verecekler ve
ya göndereceklerdir. Bu saatten sonra ve
rilen veya &önderilen ınektuplar kabul e -
dilmiyecektir. 

7 - Eksiltmeye iştirak edeceıkler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaiki ibraz etmeleri earttır. (3430) 13409 

Sığır eti alınacak 
Konya Kolordu Satın Alma Komisyonw:ı

dan : 
1 - Konya'daki kıtaatm yılbk ihtiyacı 

olan 3.25000 kilo ıığır eti kapah zarf usu -
liyle eksiltmeye koıunuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon
ya Lv. amirlikleri satm alma komiıyonla -
rındadır. İstekliler prtnameyi bu ikom4s -
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 32SOOO kilo ıığır etinin muham
men tutlrı 78000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 fazlası da 
dahil olduğu halde ilk teminatı 6612 lira 
SO kuruştur. 

S - Eksiltme 24-7-940 çarpmba ırünü '( e tanzım edecekleri tek-

~ 8 lllaf ve kuru ot ahnacak 
•tııı 

~:ma Komisyonundan 
'lt k~darı M. bedeli İlk teminat İhalenin 

ı 3 ı o lira Lr. Kr. Tarihi Saat 
~- 9~ 000 56100 4207 50 11-7-940 10 
it,.~ t ooo 38400 2880 00 11-7-940 16 

be11eı~1zonu hayvanatının th tıyacı lı;ln yukanda clnıı ve mlkdarlarfyle 
e ilk teminatları yazılı iki kalem yem kapalı zarfla ekıılltmeye 

t ı.;: eaı ı..~~lll11rın!nkarıı., fıtanbul Lv. A.mlrllkleri ve Kayıert, Adana askeri satın 
""'ti Iııerın a her gün gllrUleblll r. '1 t~ltlir ekzıııtmeye tştirAklerl ıı;ın kanunun 2, 3 Uncu maddelerindeki 

ltı ltızrnektuplarını tayin edilen saatten en az blr saat evellne kadar 
• 1 rndır. (3098 ı 13082 

·~ ... s Et ve yağ ah nacak 
Cı •tı,, A 
._Ilı ve 11!Ja Komisyonundan: 

t ~t: lap1h tllıktarları yazılı iki kalem yiyecek satm alınacaktır. Kapalı 
'tlin koda, askeri ntın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve ıart

bır 1ınısyonda görülebilir. İlteklilerin teklif mektuplarını en geç i
aat evci komisyona vermi:ı olmalan lazımdır. 

Ptl·L 
l11:tarı kil 

29300o o 
70000 

Tutarı lira 
103550 

94500 

İlk T. İhale 
Lira Kr. Saat Gün 
64-27 SO 1517/940 15 pazartesi 
5975 00 ısnısı40 115,30 puartesi 

ıuao 

saat 11 de Konyada kolordu binası içinde
ki Lv. aırurligi satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

giın ve saatında komisyonda hazır bulun - İstekliler.in muayyen gün ve saatte kati te- 38 ton 5 X 20 mm. fa.'lla demiri 
maalrı. (3090) 13101 mınat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko-mısyonda bulunmaları. (3388) 13397 15 ton 6 mm. P demir tel alınacak 

6 - !steklilerin eksiltme gı.inü saat 10 a 
kadar teklif mektuplarını mezkur satın al
ma komisyonu başkanlıgına verecekler ve
ya gcindereceklcrdir. Bu saatten sonra ve -
rilen veya gönderilen mektuplar ~abu! e
dilmez. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3. üncü maddelerinde ya
zılı vesikaları ibraz etmeleri ı;arttır. 

3431) 13410 

Galvanizli tel alınacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Ko _ 

misyonundan : 
M. M. Vekaleti ıiçin 2S mim kutrunda 

400 ve 3 mim. l"lltrunda 500 ıkilometre ga.J. 
vanızli düz tel posta telgraf ve telefon 
şartnamesine gore olmak üzere 8-7-~0 gü. 
nu saat 16 da pazarlrkla satın alınacaktır 
İsteklilerin yüzde lS kati teminatlariyle 
birlikte belli gün ve saatte Fındıklı'da ko
mutanlık satın a1rn.a komisyonuİıa gelme _ 
leri. (3433) 13411 

Kazma ve kürek alınacak 
M. M. Vi!kileti Satın Alma Komisyo

nundan : 
20.000 adet muhtelif boyda kazma ile 

40.000 adet idi kıirck pazarlıkla satın alı -
nacaktır. Kazmaların beher kilosuna ve 
küreklerin beher adedine 50 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. Pazarlı&ı: 6·7-94-0 cu -
martesi günü saat 11 dedir. Kati teminatı: 
7SOO lira olup &artnamesi 2,S liraya ko -
misyondan alınır. Taliplerin muayyen va -
kitte M M V Sa. Al Ko. da bulunmaları. 

(3339) 13341 

200 Tabu re alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
İki yüz adet tabure alınacaktır. İhalesi 

617/940 cumartesi günü saat 10 dadır. T.ı
liplerin kati teminatları ile birlikte M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(3390) 13399 

Bez yular ha§lığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo-

nundan : 
Sığır eti alınacak , Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 160 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye çrkarıl.ın kuruş olan 1000 adet bez yular baDlıgı pa
Kağızmanın 125 Sürbehanın 190 Beyazıt 7.arlıkla satın alınacaktır. Pazarlıgı : 
birliklerinin 44 ton sı[;ır etine gününde is- 9.7.940 salı günü saat 14 dedir. Kati temi
tekli çıkmadığından bir ay içinde pazar - natı: 240 lira olup şartnamesi komisyonda 
lıkla satın alınacaktır. görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 

2 - Kağızman etine tahmin edilen fiyat v. Sa. Al. Ko. da bulunmaları .. (3441) 
21875 lira, ilk teminatı 1641 liradır. Şürbe- 13416 
hanın 33250 lira ilk teminatı 2100 lira, Be-
yazıtın 6600 lira, ilk teminatı 49S liradır. 

M. M. V. Hava Müsteş1'-rlığı 

100 Seyyar f rrm alınacak 
M. M. Vckiletı Hava Satın Alma Ko. : 
Seherine tahmin edilen hyatı (600) altı 

yüz lırn olıın (100) yuz adet seyyar furun 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. 2S ta
neden aşağı olmamak üzere ayn ayrı tek-
1 i flcr de kabul edilebilir. İhalesi 8 7 940 
pazartesi günü saat on birdedir. Kati te
minatı (8.500) sekız bin beı yiız liradır. 
Evsaf ve şartnamesi (300) üç yüz kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın alma KO. 
nundan alL'labilir. !steklilerin kanunun em
rettigi belgelerle ihale saatındıı Ko. na gel-
meleri (3389) 13398 

SIHHAT VE lÇTlMAI M. V. 

25 adet beygır alınacak 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet Veka

leti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
satın alma komisyonundan 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müesse
sesi serum şubesi için 25 adet beygir 
açık eksiltme usuliyle 1. 7. 1940 ta
rihinden itibaren eksiltmeye konul -

muştur. 

2 - Şartnameler Ankara'da Mer

kez Hıfzıssıhha müessesesi satın al
ma komisyonundan parasız alınır. 

3 - Eksiltme 15. 7. 940 tarihinde 
pazartesi günü saat 11 de Müessese
de müteşekkil satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedel 5000 lira ilk 
teminat 3i5 liradır. 

3 - Birinci p.1Zarlıgı 6-7-9M> cumartesi 
günü saat 11 de tümen saun alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartname esasları Kolordu. 
nun her garnizonunda mevcut olup, her za. 

Kontrplak alınacak 5 - Taliplerin muvakkat teminatı 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Komis- yatırmak üzere bir gün evel ve kanu-

man görülebilir. (3434) 13412 yonundan : ni vesikalariyle birlikte belli gün ve 
1 - 8 kalem kontrplak pazarlıkla satın saatte komisyona gelmeleri. (3307) 

Bir hademe alrnacak alınacaktır. Muhammen bedeli (4SOO) lira o 13329 
Harp Okulu Komutanlığından: lup kati teminat miktarı 675 liradır. Pazar-
Aşaeıda yazılı şerait dahilinde harp 0 • lıcı 11-7-940 perşembe gıinü sa.at 1 l de ha· 

ıkuluna 3S lira ücretle hademe a.tın:ıcaktır. va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin mezkur okul K. na müracaat • İdari ve fenni ııartname her gün ögleden 
lan, sonra mezkur komisyonda görlilebilir. İs-

ASKERIFABRlKALAR 

ŞERAİT : teklilerin muayyen gun ve saatte kati te -
ı _ Sıhat raporu, minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 

40.000 Metre ipek kumat 

alınacak 

2 - Hüsnühal eshabından olduğuna da- bulunmaları. (31S7) 13175 Askeri Fabrikalar Umum Mudürlüfü 

ir polisre müsaddak vesika. Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
" Mintanlrk bez alınacak • 2 OOO) l' lan 3 - Akerlikle ilgili olmaması. (343S) Tahmin edilen bedelı (1 4. ıra o 

13413 M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Komis- 40000 metre ipek kumaş Askeri fabrikalar 
yonundan : umum müdürluğü merkez satın alma komis-

İn§aaıt yapbrılacak l - 60.000 metre mintanlık bez pazarlık- yonunca 12-7-940 cuma gunıi saat lS te ka-
Eskişehir Kor Satın Alma Komisyonun- la utın alınacaktır. Muhammen bedeli palı zarfla ihale edilecektir. Şartname (6) 

dan: 19.800 lira olup kati teminat miktarı 2.970 lira (20) kuruş mukabilinde komisyondan 
liradır. Pazarlığı 9-7-940 salı ırünü saat 11 verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
de hava satın alma komisyonunda yapıla - (7450) lirayı havi teklif mektuplarını mez. 
caktır. İdari şartname, evsaf ve nlimunesi kür günde saat 14 de komisyona vermeleri 
her gı.in öğleden sonra komisyondan alına- ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
bilir. İsteklilerin muayyen giln ve saatte 2 ve 3, maddelerindeki vesaikle komisyon
kati teminat ve kanuni belgeleriyle ko • cu olmadıklıırına ve bu işle ali.kadar tüc • 
misyonda bulunma.tarı. (3292) 13301 cardan olduklanna dair ticaret od111 veai

Eskişehir garnizonunda bir müessesede 
yapılmakta olan erbaş yatakhanesinin yüz_ 
de yirmi harici noksanlarının ~kmıı.li kapa. 
h zarf usuliyle eksiltmeye konmu:i, ihaJe 
günü keşif bedeli üzerinden edilen tenzilat 
az görüldüğünden 27:6-940 dan 27-7-940 
gününe kadar bir ay zarfında pazarlığa 

konmuştur. Birinci pazarlığı 6-7-940 cu -
martesi günü saat 1 l de Eskişehir kor. sa
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi komisyonda görii -

lebilir. Keşif bedeli 248S3 lira lS kuruş.tur 
Muvakkat teminatı 1864 liradır. !steklile-

4 adet traktör alınacak 
M. M. Vekileti Hava Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - 5 ton cer kuvctinde 4 adet traktör 

kasiyle mezkQr g\ın ve .aatte komisyona 
müracaatlan. (3100) 13171 

1200 Ton ham mağnezit 
Askeri Fabrikalar Umum Mıidıirlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Askeri Fabrikalar Umum Mudurlutu 
Merkez Sarın Alma Komısyonundan: 

Tahmin edılen bedeli (19.000) lıra olan 
yukarda yazılı 38 ton lama demıri ve 15 
ton demir tel Askeri Fabrikalar umum mü
diirlugti merkez satın alma komisyonunca 
18-7-940 perşembe guniı saat lS de kapa • 
1ı zarfl:ı ihale edilecektır. Şartname para
sız olarak komisyondan verılir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (142S) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki ves.ı.iklc komisyoncu olma
dıklarına ve bu isle alakadar tuccardan ol
duklarına dair ticaret odası ves'kıı.g,yle 

mezkur gun ve saatte kom'syona muracaat-
lan (3284) 1332S 

Ankara' da bir an bar in ta 

ettirilec.ek 

Askeri Fabrikalar Umum MudurlulQ 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Keşif bedeli (3200) lira olan yukarda 
yazılı inşaat aSkeri fabrikalar umum mu • 
dıirlügü merkez satın alma komisyonunca 
19-7-94-0 cuma gi.ınü saat 14,30 da açık ek
siltme ile ihale edılecektir. Şartname (16) 
kuruş mukabilinde komisyondan venlir. 
TaJip!erin muvakkat temin.at olan (240) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki \'esaikle muayyen gun ve saat.. 
te komisyona müracaatları. (3417) 13404 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Kömür tahmil ve tahliyesi 

D. D. Y. 8 inci lşletme Komisyo
nundan 

Muhammen bedeli (20400) liradan 
ıbaret Alsancak ve Halkapınar depola 
rına bir senede gelecek tahminen 
(40000) ton kömürün şartnamesi veç• 
hile tahmil ve tahliyesi kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 16. 7. 940 salı günü aaat 15 
da Alsancak da İşletme binasında ko
misyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin (1530) liralık M. Te
minat makbuzlaryile teklif mekttıp • 
larını aynı gün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnamesi İzmirde 8, Ankarada z 
ve İstanbulda 1 inci işletme kalemle• 
rinden bedelsiz alınır. (2335 3107) 

13172 

Kablo ve teller alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
Muhammen bedelleri ve isimk · a

şağıda yazılı 2 grup kablo ve teller 
16. ö. 940 cuma günü &&at ıs den itiba
rı::n ayn ayrı kapalı uırf usuliyle A~ 
karada idare binasında satın alınacak-
tır. 

satın alınacaktır. Bu işlerle meşgul firma
lar vereccltleri makinelere ait mufassal tek

rin bnunda ;razıh vesaik ve teminat mal(- lif mektuplarını en seç 25-7-940 tarihine 
buzlarlyle belli gün ve saatte komiıyonda kadar hava müsteşarlığı 2. Şb. ye verme _ 

Tahmin edilen bedeli (12.000) lira olan 
1200 ton ham mağnezit Askeri Fabrikalar Bu İJC girmek iaHyenlerin her grup 
umum müdürlügü merkez aatm alma ko- hizasında yazılı muvakkat teminatla
misyonunca 15. 7. 194-0 pazartesi güniı sa- rı ile kanunun tayin ettiği vesikalan hazır bulunma lan. (3437). 1341S leri. (3329) 13334 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 
22 Ton yağ alınacak at 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. ve tekliflerini aynı ı;ün saat 14 de ka-

M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko _ Şartname parasız olarak komisyondan ve- dar komisyon reisliğine vermeleri ll-

misyonundan : 
rilir. Taliplerin muvakkat temin.at olan zımdır. 

Müzika alôt ve Vaclory light heavy mobiloil Af. S to.n, 
Vaclory Heavy mobiloil BB. 10 ton, 
Vaclory Extra Heavy mobiloil B. S ton, 

(900) lirayı havi teklif mektuplarını mez- Şartnameler parasız olarak Ankara-
kıir günde saat lS şe kn.dar komisyona ve: d 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı a malzeme dairesinden, Haydarpaşa• 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı

malzemesi alınacak Valvalin 2 ton. tılacaktır. 
1 - Yukarda maraa ve mikdarları ya • komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a.lii-

M. M. V~lcileti Satın Alma Komisyo - zrlı muhtelif 22 ton yağ pazarlıkla satın kadar tüccardan olduklarına dair Ticre'.. Muhammen Muvakkat 
nundan : alınacaktır. Muhammen bedeli (8910) lira odsı vesikasiyle mezlrllr ırün ve ıaatte ko- bedeli teminatı 

Hepsine tahmin edilen fiyatı (İki bin olup, kati teminat miktan (1337) liradır. misyona müracaatları. (3?31) 13.224 Malzemenin ismi Lira Kr. Lira Kr. 

yed~~ elli üç lira seksen kuruş) olan Pazarlığı 10/7/!)4() çarşamba günü saat ıo 60 Tonu Si 0.2 en az% 99 olacak tl - Yeraltı ve 
mu te ıf mızıka alat ve malzemesi a~ık da hava satm alma ıkomisyonunda yapıla - elefon kabloları 34.:?SS - 2.571 38 
eksiltme suretiyle münakasaya konmu:ıtur caktır. İdari ve fenni şartname her gün öğ- kumun % 50 sinin habeleri 0,2 2 - Bobin telleri 5.~06 - 390 45 
İhalesi 6/7/940 cumartesi günü saat onda - leden sonra mezkGr komisyondan almabi - mm. den büyük olacaktır ,. (3271) 13321 
'dır. İlk teminatı (206,SS) iki yüz altı lira lir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte ica- evsafında gümüı kumu alınacak :m be:ı kuruştur. Evsaf ve ı;artnn.mcsi be- ti teminat ve kanuni belgeleriyle komi• - Aslceri Fabrikalar Umum Müdürlutü 

elsiz olarak M. M. V. satın alma komis- yanda bulunrnala.n. (3383) 13393 M~rkez Satın Alm.a Komisyonundan: 
yonunda görülür. İsteklilerin kanunun em- Tahmln edilen bedeli (3600) lira olan 
rettiği belgelerle ihale saatinde M.M.V Muht e lif •effaf malzeme x yukarıda yazılı 60 ton gümilş kumu Aı;ke-
satm alma komisyonuna gelmeleri. (2367) alınacak ri Fabrikalar umum müdürlugü merkez 

12388 M. M. VekBleti Hava Satın Alma Ko. : satın alma komisyonunca ıs. 7. 940 pazar-

K d 
1 - 23 kalem muhtelif tcffaf malzeme tesi günü saat 14 te aı;rk eksiltme ile iha-

un ura alınacak pazarlıkla &atın alınacaktır. Muhammen 
b d 

le edilecektir. Şartname parasız olarak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: e eli (lS.500) lira olup .kati teminat mik-
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (800) tarı (23.25) liradır. Pazarlığı 22/7/940 pa- komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 

sekiz yüz kunııı olan (10.000) on bin çift zartesi günü saat 10 da hava satın alma ıko- teminat olau (270) lira ve 2490 numaralı 
okul kundurası kapalı zarfla mUnakıısııya misyonwıda yapılacaktır İdari ve fenni şart kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle 
konmu tur. Kunduralar için liçer binden name her gün ögleden sonra mezkur komis- komisyoncu olmadıklarına ve bu iı;le ala
~ağı olmamak vnrtıyle teklifler kabul e- yondan alınabilir. İsteklilerin muayyen kadar tüccardan olduklarJna dair Ticaret 
dıllr. İhalesi 6. 7. 940 cumartesi gtlnU saat gün ve saatte kati teminat ve kanuni bel-
on buçuktur. İlk teminatı (5.250) beş bin gel eriyle komisyonda bulunmaları. (3384) Odası vesikasiyle mezk<ir &Un ve saatte 
iki yüz elli liradır. Evsat ve §ıırlnamesf 13394 komisyona müracaatları. 

1322S (400) kuruş mukabilinde M. !.!. V. satın (323.2) 
atma komlııyonundan alınabilir. İstekllle- Avadanlık mal zemesi alınacak 
rln kanunun emrettiği belgelerle ihale aa
abndan en az bir saat evellne kadar teklif 
zarflarını komlııyona vermeleri. 

(2989) 12990 

M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko. : 
1 - 379 kalem avadanlık malzemesi ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
hammen bedeli (18.000) lira olup ilk temi
nat miktarı (1350) liradır. 

45 Ton arap sabunu alınacak 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü mer

kez satın alma komisyonundan: 

Meşe tomruk alınacak 
D. D. YoI/arı Satın Alma Ko. : 
Metre mikabı muhammen bedeli 

(42) kırk iki lira olan takriben 1000 
metre mikabı meşe tomruk 17. 7. 1940 
çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3150) 
üç bin yüz elli liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gun saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler (210) ikı yüz on kuru
şa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
de satılmaktadır. 

(32i2) 13322 

Çam tomruk alınacak 
Firenk gömleği alınacak 

M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo
nundan : 

Kapalı zarfla eksiltmesi 20/8/940 günü 
saat 11 de hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari ve fenni ı;artnme her 
gün öğleden sonra mezkur komisyonda 
gorülebilir. İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesaikle bir
likte ilk teminat ve teklif mektuplarını 
muayyen saattan bir ısa.at evelıne kadar 
makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

Tahmin edilen bedeli (15.7SO) lira olan 
4S ton arap sabunu Askeri fabrikalar u
mum müdürlüvü merkez satın alma komis-
yonunca 15/?/940 pazartesi ıünü saat 15 D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname Metre mikabı muhammen bedeli 

Beherin-e tahmin edilen fiyatı (175) yüz 
yetmi& beı; kuruş olan (17.600) on yedi bin 
altt yüz adet firenk gömleği kapalı zarfla 
münakasaya konmu§tur. İhalesi 11-7-940 
Perşembe günü saat on birdir. İlk teminatı 
(2310) iki bin üç yüz on liradır. Evsaf ve 
ı;artnamesi (15S) yüz elli beı kuru§ muka
bilinde M.M.V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale saatından en az bir saat e
vellne kadar komisyona teklif mektupları-

parasız olarak komisyondan verilir. Talip- (30) otuz lira olan takriben 2000 met
lerin muvakkat teminat olan (1181) lira 
(2S) kuruşu havi teklif mektuplarını mez- re mikabı çam tomru\c 17. 7. 940 çar-
kfir günde saat 14 de kadar komisyona ver- şamba günü saat 15 de kapalı zarf usu
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka- liyle Ankarada idare bınasında satın 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko- alınacaktır. 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar (338S) 1339S tiıccardan olduklarına dair ticaret odası Bu işe girmek istiyenlerin (4250) 

Benzin alınacak vesikasiyle mezk\ır gün ve saatte komiı- dört bin iki yüz elli liralık muvakkat 
M. M. Vekaleti Hava Satrn Alma Ko. : yona müracaatları. <3l 46) 

13238 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesi-

1 - 275 ton otomobil benzim pazarlıkla 14 kalem ve ceman 162 ton katarı ve tekliflerini avnı gün saat 14 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli k d k · 
(92.12S) lira olup kati teminat miktarı maden yağı alınacak e a ar omısyon reishğine vermeleri 

nı vermeleri. (3089) 13100 (11.Sl3) liradıır. Pazarlıgı 13/7/940 cumar- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lazımdır. 

P 
tesi günU saat 10 da hava satın alma ko· M k s Al K · Şartname} (300) •· •· k a ortatif çadır bezi alınacak u ez atın ma omısyonundan: er uç yuz uruş 
misyonunda yapılacaktır. İdari ve fenni T hm' ed'l bed li (44 2SO) r 1 Ankara ve Haydarpa_sa veznelerındc 

M. M . Vekaleti Satın Alma Komisyo- şartname her gı.in öğleden sonra mezkur a m 
1 

en e · ıra 0 
an 

nundan : komisyondan 461 kuruş mukabilinde alına- 14 kalem ve ceman 162 ton maden yağı as- satılmaktadır. 
bilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte keri fabrikalar umum miıdürlüğü merıke:ı: (3273) 13323 

Müteahhit namt hesabına beher metre- kati teminat ve kanuni belgeleriyle komis- satın alma komisyonunca 19-7-940 cuma 
sine tahmin edilen fiyatı (95) doksan beı yonda bulunmaları. (3386) 13396 gtlnü saat ıs te kapalı zarfla ihale edilecek. 

kuruş olan (1.049,429,90) bir milyon kırk E lbise alınacak tir. Şartname (2) lira (22) kuruı mukabi-
dokuz bin dört yüz yirmi dokuz metre dok- tinde komisyondan verilir. Taliplerin mu-
san santim portatif çadır bezi arık eksilt- M. M. VeUleti Hava Satın Alma Ko. : ak " ı - 3.000. takım mruııUl kıı;lık elbise v kat teminat olan (3318) lira (7S) kuru-
me suretiyle münakasaya konmuştur. İha • ile 1Q..OO adot dikilmie elbise pazarlrkla sa.. ıu havi teklif mektuplarını mezkur günde 
lesi 12-7-940 cuma günü saat on birdedir. 14 d kad k İ tın aıınacaktır. (Kışlık elbiseler 13,S ka- saat e ar omisyona vermeleri ve 
Ik teminatı (74.771.90) yetmiı dört bin l P nıar 12,5 liradır.) Hepsinin muhammen kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 

yedi yüz yetmiş bir lira doksan kurustur. t>eaeıı 53.000 lira olup ıkati teminat mik - ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
Evsaf ve şartnamesi 49,8S kırk dokuz lira ı t rı 7.800 liradır. Pazarlığı 12n/940 cuma olmadıklarına ve bu işle allkadar tüccar
seksen be& kuruı mukabilinde M. M . v. sa- &unu ıaat 11 de hava satın alma iı:omiıyo- dan olduklanna dair ticaret odur vesika -
tm alma komiıyonımdan alınabilir. hteklı. nun<la yapılacaktır. İdari prto.ame evsaf ,... nıununesi 26S lnınıt mukabilinde her siyle mezkiir sün ve .. ue komiıyona mil-
lerin kanUllUll emrettiii belıelorle ih.f~i11q o&.\~en ıou.ı:a komısyoııda sörülebilir. rac:utlan. (3283) 13324 

18 Kalem ampül alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
Muhammen bedeli 3.219S !ıra olan 18 ka

lem muhtelif ampuller 19 8 1940 pazarte
si gunü sa.at ıs de kapalı zarf usulu le ~ 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe &irmek istiyenleruı (2414 63) li
ralık muvakkat teminat ıle k:o.,nu u tayin 
ettiği vesikaları ve teklıflerını aynı C' n 
saat 14 de kadar komiayon real.tıne ver
meleri lazımdır. 
Şartnameler (161) kuru1& Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde aaulmakta.dır. 
(3309) 13Ja6 
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YENİSEHİR PALAS OTELİ Ankara Atatürk 
bulvarı Ti : 3949. 

.J 

- Ankara Radyosu artistlerinden İbrahim Özgür'ün ZA YI MAKBUZLAR 
En son ODEON' plaklarında muvaffaklyeUe okuduğu plak No. 270370 

BİR AŞK HİKAYESİ ( tango ), NE OLUR SEN BENİM 
OLSAYDIN ( tango ) ve mevcudu biten sanatkarın diğer plakları 

İstanbul ithalat gümrüğünden almıı ol -
duğumuz aşağıda yazrlı: 9.12.1938 günlü ve 
288.283, 17.12.1938 günlü ve 290.018, 

Plak No: 210355 GURBET ( tango ), PEŞİNDEN KOŞTUM 
(rumba), Plak No: 270353 AYŞE (tango), GONCA GÜL (tango) 

31.12.1938 günlü ve 290.573, 31.12.1938 

giınlü ve 290.575, 31.12.1938 günlü Ye 

290.579, 3.1.1939 giınlü ve 290.666, 3.1.1939 

günlü ve 290667, 3.1.1939 gıinlü ve 290.668, 

3.1.1939 günlü ve 290.669, 10.1.1939 günlü ve 
291.320, 10.1.1939 günlü ve 291.324, 10.1.939 

günlü ve 291.325, 16.2.1939 günlü ve 291.191 

22.2.1939 günlü ve 293.817, 16,3,1939 günlü 
ve 294.101, 16.3.939 günlü ve 294.162, 

16.3.1939 günlü ve 295.639, 16.3.1939 gıinlü 

ve 295.700, 23.3.939 günlü ve 296.039, 

23.3.1939 günlü ve 296.635, 20.4.1939 gün
lü ve 295.957, 21.4.1939 gıinlıi ve 295.955, 

gelmiştir. Satı~ yeri Anafartalar caddesi Zincirli cami karşısı 

Utku sokak, No: 1 2636 

\ıı ODEON MAGAZASI TEL: 3512 

1 
Daha fazla malıimat almak ve ge-

____ V_IL_A_Y_E_T._L_.E_R____ rekli evrakı görmek istiyenler Bele-

Beton şosa inşası 
Gazıantep beledıycsınden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulan "29111" lıra keşifh Atatiırk bul
varı beton şose inşaatına talip çıkmadığın
dan ihalesı uzatılarak 22 7 ı 940 pazartesi 
gunu saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Bu ışe aıt şartname 150 kurus mu
kabılinde verılebılir. 

3 - İsteklilerin "2183" lira 32 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri ve kanuni ve
sıkaları haiz ol111aları lazımdır. 

4 - Tekhf mektupları ihale vaktinden 
bir saat eveline kadar belediye reisliğine 
verılecek ve postada olan gecikmeler ka
bul edılmiyecektir. ("5240" /3154) 13153 

Muhtelif yol İn§aatı 
Hatay Vilayetınden 

1 - Vilayet yollarının muhtelif 
Km terinde (250000 m 1)bir kat as
falt kaplama ve yine (15000 m') blo
kajh şosa inşaatı ile iki kat asfalt 
kaplama ve Antakya, İskenderun 
Kırıkhan şehirleri dahılinde ( 40610 
m) şosa inşaatı ile iıç kat asfalt kap
lama ışi kapalı zarf usuliyle ikinci 
deıa olarak münakasaya konulmuş

tur. 
2 - Eksiltme 24 temmuz 940 çar

şamba gıinü saat 15 de Antakya Na
fıa Mudürlüğü odasında mtlteşekkil 
kom!syonca yapılacaktır. 

3 - İstiyenler fenni ve hususi şart 
namelerle evrakı kişfiyeyi ( 468) ku
ruş bedel mukabilinde Nafıa Müdür
lülünden alabilirler. 

4 - Bu işin keşif bedeli (doksan 
üç bin altı yüz kırk bir) lira seksen 
bir kuruştur. 

Muvakkat teminat (beş bin dokuz 
yüz otuz iki) lira (dokuz) kuruştur. 

6 - Taliplerin ihaleden en az se
kiz gün evel bu işe benzer inşaatı ba
şardıklarına dair evrakı müsbiteleriy
le birlikte Vilayete müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını (2490) 
sayılı kanuna uyğun olarak hazırlı

yacakları teklif mektuplarının ve 
bunlarla birlikte teminat mektup ve
ya makbuzlarını ve ticaret odası ve
sikasını ihale günü saat 14 de kadar 
komisyon riyasetine makbuz muka
bilinde vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (3303) 13270 

Satılık ana 
lzmir Belediyesinden ı 
1374 cü sokakta 1024 adanın 2705 

metre murabbaındaki, 2 sayılı arsanın 
satışı, yazı işleri müdürlüğündeki 

şartnamesi veçhile, kapalı zarflı art
tırmaya konulmuştur. Muhammen be 
deli 18935 lira, muvakkat teminatı 

1421 liradır. İhalesi 15. 7. 940 pazarte
si günü saat 16,30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hav.ırlan

mış teklif mektupları ihale günü aza
mi saat 15,30 a kadar encümen riyase
tine verilir. 

(2447/3345) 13315 

3 Tüf ekçi ustası almaeak 
Kütahya Tayyare Birliği Komu

tanlığından 

1 - Birliğimizde istihdam edil -
mek üzere üç tüfekci ustası alınacak
tır. 

2 - Eemekli olanlara rütbelerine 
ait muvazzaf maaş tutarı ve hariçten 
geleceklere de ehliyetlerine göre a
zami (100) lira ücret verilecektir. 

3 -İsteklilerin devlet memurluğu 
yapacaklardan istenilen şartları haiz 
olması lazımdır. 

4 - Bu işe istekli olanların Kü
tahya Tayyare Birliği Komutanlığı
na teahhütlü bir mektupla müracaat 
etmesi ve elinde mevcut vesikıılarını 
da işbu mektupla birlikte göndermesi 
lüzumu ilan olunur (5559-3379) 13392 

Parke yol inşası 
Samsun Belediye Riyasetinden: 
Samsunda Gazi caddesinin Osma

niye caddesi ile Lise arasındaki kıs
mının parke olarak yapılması kapa -
1ı zarf usuliyle münakasaya çıkarıl
mış ise de talip zuhur etmediğinden 
pazarlıkla ihalesine karar verilmiş -
tir. 

1 - Muhammen bedel: 11153 lira 
92 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat: 836 lira 55 
kuruştur. 

3 - İhale 2940 sayılı kanun hü
kümlerine göre ve 24. 6. 940 tarihin
den 25. 7. 940 tarihine kadar eneli -
menin toplandığı pazartesi perşembe 
günleri pazarlıkla talibine ihale edi
lecektir. 

diye encümen kalemine veya başmü
hendisliğe müracaat etmelidirler. 

(5555-3378) 13391 

Posta nakliyatı 
Bitlis P. T. T. Müdürlüğünden 

21.4.1939 günlü ve 295.959, 5.5.1939 günlü 
ve 123.344 sayılı gümnik makbuzları zayi 

Bitlis D. Bakır arası posta olduğundan yenilerini çıkaracağımızdan 
sürücülüğü yazın otomobille iki gün eskilerinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
de ve kışın hayvanla altı günde ya:ı: 
ve kış Baykan, Garzan, Beşiri, Sinan 
Bismil merkezlerine uğramak ve ya
zın üç kamyon kışın 57 hayvan bu -
lundurmak haftada sefer yapmak be
her karşılık yazın 1500 kışın 1500 kı
şın 1200 kilo hamule taşımak şartiyle 1 
şartname hükümleri dairesinde 940 -
941 bir senelik ve 940 - 942 seneler i
çin ayrıca üç senelik olarak beher ay- 1 
lı~ı 2100 lira muhammen bedel kapalı 1 
zarf usutiyle 1. 7. 940 pazartesi günün 
den itibaren 15 gün yeniden eksilt -
meye konmuştur. Gazete iliin bedeli 
müteahhide olmak üzere yapılacak 
tenzilat haddi layık görüldü~ü tak -

Milli Petrol Limited Şirketi 

Fenni Sünnetçi 

Rıza Tüzemen 
Ankara ve Türlciye'nin en iyi ve e -
mekli sünnetç.isi ve sünnetçilerin fev
kende bir iıstattır. Adres: Zincirli ca· 
mı karşısı Seb;\t eczanesi Tl: 1153 

2643 

tirde 15. 7. 940 giinü saat 15 de Bitlis Zayi - Ankara Memurlar Kooperatif 
P. T. T qinasında teşekkül eden ko _ şirketinde sahip bulunrluğum 735 1364 ....ıyı-
misyon huzuriyle yaıHla kt B" lı hisse senedimi kaybettim Yenisini alaca-

ca ır. ır d k' . . h"k . k "k · · k · gım a.n es ısının u mu yo tur 
senelı ıçın muva kat tcmınat 1890 , M d ' b Al' R' E 2640 .. l'k · · d ar ın me usu ı ız.a rten ve uç sene ı ıçın e 5030 lira olup 
kati teminat iki mislidir. (3456) 13419 

ORMAN ÇEVlRGE Md. 

Satılık ağaçlar 
Ankara Orman Çevuge Müdürlıiğün

den: 
1 - Beypazarı kaza81nın hudutları ra

por ve krokide yR:ı:ılı Gökdağ n'.l.m devlet 
ormanından 265 adede denk 172, M'. 174 
Ds'. mlkAp gııyri mamul devrik koknar a
ğacı ile 466 ıı.ılede denk 256 :\{'. 297 deııl -
metre mlkfıp gayri mamul devrik çam ağa
cı 9 ny zarfında ormandan çıkarılmak U -
zere 20 giln müddetle açık arttırmaya ko
nıılmuııtur. 

2 - Arttırma 19. 7. 940 tarihine mUsa
dff cuma gilnll saat 16 da Anknrıı orman 
çevlrge mUdllrlUğllnde yapılacaktır. 

3 - Köknt\I'ln beher gayri mıunul metre 
mlktıbı 400 ve çamın beher ıı:a;>TI mamul 
metre nılkAbının muhammen kıymeti 460 
kuruştur 

4 - .MuYakkat teminat 140 1ıra 10 ku
nıştur. 
~ - Şartname ve mukavelename proje

lerini görmek leUycnler bu müddet içinde 
Ankara orman çevlrge müdllrlUğUne ve 
Beypaazn, Kızılcahamam ve Nallıhan or
man dairelerine miiracaatlım. (S2i8l 

132;')8 

JANDARMA 

Battaniye alınacak 
AnJcıra J. Gn. K. Satrn Alma KomiJyo -

nundan : 
Cinsi 

Battaniye 
Tahmin bedeli 

lira 
47500 

Mikdarı 

adet 
5000 

İlk teminatı 
lira kuruş 

3562 50 
1 - Cinsi mikdan, tahmin bcdelı ve ilk 

teminatı yukarda yazılı beş bin adet batta
niye kapalı zarf eksiltmesiyle 22-7-940 pa
zartesi ıünıi saat 15 de Ankara'da jandar
ma ıenel komutanlık binuındaki J. satın 
alma komisyonuncn alınacaktır. 

2 - Bu alıma ait şartname (238) kuruş 
bedel mukabilinde İstanbul'da jandarma 
muayene ve Ankarada j. satın a'ma komis
yonlarından alınabilir. Nıimune her giın bu 
iki komisyonda göriılebilir. 

3 - 2490 sayılı kanunda yazılı• şeraiti 

haiz isteklilerin usulüne gôre tanzim ede
cekleri kapalı zarf teklif mektuplarını 

makbuz karşılıgında ihale günü saat on 
dorde karlar adı geçen satın alma komis -
yonuna vermeleri. (3302) 13385 

1KT1SA T VEKALETi 

Bir ressam alınacak 
iktisat Vekaletinden 
Sanayi tetkik heyetinde münhal 

bulunan 140 lira ücretli ressamlığa, 

grafik sınairesim ve perspektif resim 
!erde ihtisas sahibi ve bilfiil bu mev
ıuda çalışmış bir ressam alınacaktır. 

Taliplerin 8. 7. 940 tarihine kadar 
İktisat Vekaleti Sanayi Tetkik Heye-
tireisliğine müracaatları 13417 

.J l 1111111111111111111111111111111111111 L. 

~4000 Kilo baku tel ah nacak~ 
§ Ankara Elektrik T. A. Şir- § 
: ketinden : 

.,,1111111 ESKİ NAZ İ 111111ıa .. --: Mevsimin sonu dolayısiyle Kadın : 
: şapkalarının bir hafta miıddetle ucuz : 
: satııı yapılacaktır. 2582 : 

'=111111111111111111111111111111111111111,. 

Yeni çıktı 

Hukuk usulü muhakemeleri 
· kanunu ve i~lihaflar 
Toplıyan : İmran Öktem 

Ankara asliye ticaret 
mahkemesinde aza 

Kanunun metni, tadili, tefsiri, temyiz 
mahkemesinin bini mutecaviz kararı, dev -
Jet şurası kararları, Adliye Vekii.letinin ta -
mimleri, en yeni, neşredilmemiş içtihatlar. 
Metin 10, içtihatlar 8 punto harflerle. Bü
yük boy 238 sayfa 180 kuruş. 

Satış yeri: Ankara'da Tarık Edip, Akba, 
Haşet, lstanbul'da Cihan. Üniversite kita
bevleri. 

Miıellife taşradan yapılacak siparişlerin 

20 temmu7.dan evci yapılma"lı, vaktinde ifa 
cdilmiyen siparişlerin tekidi lazımdır. Si
parişler ödeme şartiyle ifa edilir. 2635 

r7~~;~:~:~ de ~.~~~~;ı 
!atla açmı~tır. (BİR) ayda DİP
LOMA verilir. Tahsil aranmak· 

1 
~ızın herkes alınır. En son ka
yıt 4. 7.1940 tarihine kadardır. 
Belediye sırası Hanef apart. No. 
4 Telefon: 3714. 2536 

TÜRK HAVA KURUMU 

Elektrik hattı yaptırılacak 

Türk Hava Kurumu Havacılık Da
iresi Gerıel Dircktörlüğiindcn 

1 - Keşif bedeli 1425 lira 40 ku
ruş olan (İnönü kampı su tulumba 
dairesi için) santral binasından tu -
tumba dairesine kadar yapılacak elek
trik havai hattı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 18 temmuz 940 per -
şembe günü saat 14 de Türk Hava 
Kurumu Genel Merkez binasında ha
vacılık dairesi levazım şubesinde ya
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon 
dan verilir. 

4 - İsteklilerin, kanunun 2 inci 
v..: 3 üncü maddelerinde yazılı belge
leriyle ve yüzde 7,5 teminatları ile 
birlikte komisyona gelmeleri. 

ANKARA BELEDiYESi 

Yeni bir kapu satılacak 

Belediye Reisliğinden 

: 4000 kilo 35 m/m. örgülü bakır:': Belediyeye olan borcundan <lalayı 
_ tele ihtiyaç vardır Taliplerin 8. ;: haciz edilen bir adet yeni tahta kapu 
: i. 1940 tarihli pazartesi günü sa - : 5. 7. 940 cuma günü saat 12,30 da Be
- at 15 e kadar teklif mektuplarını : lediye miizayede salonunda arttırma 
- 'irketimize verm~leri ilan olunur. : ile satılacaktır. Alakadarların mezkur 
: 2622 : mahalde bulunacak memura müraca

'!i l 111111111111111111111111111111111111 l r"' atları. (3450) 13418 

İstanbul Subesi Acılmıstır 
J ~ J 

T epebaşı Şehir TiyaıJ 
ka11ısmda Tl~ 

., 

·• 

~11111111111111111111111111111111111111~ EMLAK VE EYTAM BAN KASIN 
: SAFRAN HANI ACiLDi ~ 

Sanınnpa:ı:arında Ulus o~ıılu ile = SEKİZ SENEVİ TAKSiTLE VE AÇIK ARTTIRMA --F:tnogmt::ya müzesi arıısındn kA.ln -
- Safran hnnı bcl~diyenin sıhl ve fen- -
- nl istekleri yapılmak. elektrik ve su : 
: <la getlrllmrk suretiyle açılmıştır. 
: Senelik, aylık ve toptan kiraya veri
: leccktır. İçindeki hl\royn mllrneııat. 
: :lAO-l -

-:; ı 1111ı1111111111111111111111111111111 •,. 

Halk Musiki Cemiyeti nizam -
namesine ilave edilen madde : 

Ma<ld~: 1 - Cemiyetin unvanı: (Halk 
Musıki Cemiyeti) <lir. 

S - A ve B gruplarına dahil üyeler ayda 
asgari (150) kuruş olmak üure peşinen ve 
senevi azami (60) liraya kadllr aidat ve -
rirler. C grupuna dahil üyeler ayda asg:ıri 
(300) kuruş olmak üzere senevi hami 60 
liraya kadar aidat verirler. 

8 - (Bu madde çıkarılmıştır). 
10 - (Eski 11 madde) heyeti ilmiye: 

musikide bilgisi ve ehliyeti olanlardan se
çilmek suretiyle beş kişiden ibarettir. Bun
dan başka müptedilere den; vermek üzere 
heyeti ilmiyenin nezareti altı™ln bir de ta
lim heyeti bulunur. 

11 - Heyeti ilmiyenin vazifesi: bilmu
zakere elrlc edilecek eserler üzerinde tet -
!Qikat yapmak suretiyle çalışma ve konser 
programlarını tanzim etmek, çalışmanın 

teknik ve metodik şartlar altında yapılma
sı için gereken tedbirleri almak, amatörle
rin bilgisini arttırmak ve istiyenlere ders 
vermek. 

15 in<:i maddenin ikinci fıkrası kaldırıl
mıştır. Bilumum (Yurt) kelimesi cemiyet 
olmuştur. 

İdare heyeti: umumi katip Şevket Tu -
valo, reis: Ahmet Kiper, veznedar ve mu -
h.,sip: Hayri Helvııcıoğlu, katip: Sait 
Çağlar, aza: Sabri Şengün, iza: Namık 

Özbey, 2642 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Bulunmuş para 

16. 7. 1940 SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAl< 

Esas No. Mevkfl ve Ncvl 

88 İsmelpll§:ı Mo.h. lllucnlt B "tcp~ıer Sok. Jtadastronun 
21 a<lH 12 parselfnde knyıllı 70 .M2. arsa (Cıı.mcı Hall
lin evinden sonrnki 4S tnj No.lu evden bir parsel son
radadır. 

94 İsmetpaşıı. lfah. Ulncnk Cad. kadastronun 1'134 ada 6 

118 

531 

532 

696 

parselinde kayıtlı GS!I l\12. ursu (iı.;bu arsa 6 parselde 
kflln Mahirin evinin öniindcd!r. 
İ smctpaşa Mah. Dal\' (Beştcpelcr) Sok. kadastronun 
22 ada 25 parselinde kayıtlı 29 M2. n rsa (Anakadının 
evinin yanındadır. ) 
Yenişehir, Atatllrk urnnı 1110 ada 5 ıınrscllnde kayıtlı 
arsanın 1110 hisse itibariyle 118 hissesi ttnmamı 1110 
:\t2. flır ı 
Yenişehil', K/ll'A.nfll eokııl< kııdastronun 1100 ada 13 
parııelinde kayıtlı 710 M:!. nl'sanın 7JO hissede 335 
hlıı.cıesi (tamamı 710 .M2. dır. ı 
Çankaya, Ayrancı ınPvkllnde, kadastronun M3 ada 9 
parselinde kayıtlı 4202 l\12. tarla (işbu tarlanın ıılma-
llndc Güven evleri vardır. ) 

Mukadder 
kıymeti 

105.-

344.-

116.-

2360.-

5025.-

8404.-

SEKIZ SENEVi T AKS iTLE VE AÇIK ARTTIRt\rLA 

19. 7. 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLA1' 

774 Atpaz:ın, ıncvkilnde, Hisar Cad. kndastroııun 448 ada 
3i parselinde lmyıtlı 20 t.aj .No.lu mağazanın 192 
hissedıı 90 hissesi (tamamı 82.M M2. arsa lızerlnde
dir.) 

771> Atpnznrı me\'kllnde, His:ır Cnd. kndruıtronun 448 ada 
38 parselinde kayıtlı mıığ:ıuının 192 hissede DO hissesi 
(tıı.mumı 140.50 .M2. arsa U:r.erlndedir.) 

776 Atpaznn mevklindc, Hisar Cnd. kadastronun 448 ada 
3fl paı tıl'limlc kayıtlı mn~aznnın 192 hissesi 90 hlescsl 
ı lnnıamı 239.50 .M2. Rnın il:ı:cıimledir.) 

1104 Maltepe civarı, l'iftllk nsfaltı iı:ı:crinclc kadastronun 
121!.I a<la 2 pıııscllnde kayıtlı arsanın 1013 hissede 
ll8H hissesi (tayyare meydanı knrşıs ındn olup tamamı 
1<113 :\12. dır. l 

1105 l\tnıtepe civarında, kndıı.etronun 121!1 acın ı parselinde 
kayıtlı 832 ~12. arsa (c:iftllğe ~den asfalt üzerindeki 
2 pnrael No.lu arsnnııı aıkasındndır. ) 

1134 Etlik, yukan incirlllt mcvldl, kadastronun 1785 nda 
1 parselinde kayıtlı iltlO M2. bnğ yeri (Dr. Şerııf'ct-

756.-

658.-

2249.-

2i44.-

1664.-

• tın'in bağının şarlmıdadır.) 716.- 1 
ı - Yııkurıdu meYkilerl ve mesalııılan yazılı cmUık, sekiz seneli!< 

açık ıu·tırma ile satılılttır. 
1 2 - Artırmaya iştirlik edecekler l<'lncle, mlllıür kullananların mUhilt 

den tasdik cttlrnıderl, va mlizayerle sıı·ıısıııdıı verilen bedel muka.ddcl' 
tiğl takdlnle, taliplerin depozltolannı nlsbct dairesinde tezyit eylemclt 

3 - İhale, yukarıda gostcrlldll\i üzere, birıncl kısım lı;ln 16. 7. 1940 
saat on dörtll', ikinci kısım için l!J. 7. 1940 cuma gllnU saat on dörtte 
tış komlsyomınıla yapılacaktır. isteklilerin o gün dcpÔzlto akçesi, hÜ' 
ve iki vesika foto~nfı ile cnıllıl< ~cıcrvlsine mlirncaııtıarı. (3422> 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : Ankara asliye 2.' ci hukuk ha -
Anknra merkez postaneı;i telgraf gişe-

çir.ilen soya<lı değiştirme di\" 
kemesi sonunda: 

sinde pençere önünde bir miktar para bu- kimliğinden : Çeken soyadının (Ata Kurt1 

değiştirilmek suretiyle nufus9 1 

nına 26·6-940 ı;ununde temyıı 

ınak üzere karar verildigi ~ 

!unmuı;tur. Kaybedenin, kendine aidiyetini Riyaseti Cümhur bandosu sınıf 7 öğret -
isbat edip nlması ilin olunur. (3954) 13387 meni Asteğmen İhsan tarafından mnhke -

memize ikame edilip 940/ 1746 sayısına ge-

1 

1 

ULUS 21. inci yıl. - No. 6795 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

lJınumf Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

M Uessese Mildürti: Na.şit ULUG 

ULUS Basnnevi ANKARA 

',::-:::==========================~ 

v:============================~ 

~~ ~~. ~~ !, ~.A HA~~~~~~~ AS 1 ı S ~.:,, S '~il~~ 
ÇIKMAZ SOKAK Sinemacılığın en bUyUk B!'nn lnJ'I 
Senenin en seçme eseri TARZAN \e 

filmidir Mnrl Antuanet Tüı lt<;e • 
Saat: 14,30 - 18,30 TU k .. lü h I Saat: 14 ıı r ı;c eoz ı;ıa eser er scnnsınrı _, eeanslannda h · v 

şn esrrı GörUnnııycı:ı 
Oğluma karı anyorum Seauslar: 15. - 17.30 - Saat 12 de ucıı 

Anna Bella 20.45 te 
Snnt 16.30 seansında Fi ti B lk 3"' TARZAN ve .... ya cır: a on " - CEBECİ ... ~.,.~.t, 

Tatlı Hnyal Salon 20 Krş A ,._, 

Clark Gable Saat: 12,15 te ucu7. CC'L:-.:AZ sl 
Fiyatlar: Loca 150 matine Turkçt sO 
Balkon 3!i, ealon. 20 krş. NA V ADA Sa.at: 21 15 tt 

'==============================~ 

KÖRTİNG BLAVPUNKT AGABALTIK Radvolarını KAZIM RÜSTÜ 


