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Fransız filosu meselesi halledildi! 
lrıgiltere mühim harekôta girişti 
""'--~-------------------------------------------------------------

Fransız filosunun bir kısmı esir 
bir kısmı muhasara edildi 
bir kısmı da imha olundu ! 
giliz filosu ile Fransız filosu Oran 
önünde şiddetli harbe girişti ! 

KuçüK':J:i.ir kısmı Toulon'a kaçabildi 

Çörçil deniz berekltının 
sebep ve neticelerini anlatıyor 

SULH YOK! 
İNGİLTERE HARBE DEVAM IARARlllDA 1 
~Wiiı_..., ... ..,..,... .... , a er• . ~ ._.,_ llalrlaa-

da beyanatta bulunmuftUr. Bu mtınuebetle, biitiln mebuelar '" knlf blr din
leyici lditleıi vardı. Lordlara mahıua loca tamamiyle dolu idi. Diplomatlar 
locaıında da Belçika. ~rjmıtin, Çin, Sovyet, Mıaır, Portekiz, lıpanya Mlyük 
elçileri ve tıviçre, Arabistan, Hollanda, Yugoılavya ve Romanya elçileri bu
lunuyordu. 

B. ÇCSrçil, içtima alonuna girdili zaman ıiddetle alkıılanmııtır. 
B. çarçil, beyanatına Mf1amadan evel, iradedecep nutuktan sonra milza -

kerelere gbll celee halinde denm olunmuı için bir teldil ileri ıüreceiini 
-----------. bilclirmittir. Ve toma beyeatına tu suretle bqlaantbr: 

kiye ve 
tler Birlifi 

ında 
Falih Rılln ATAY 

(Sona S. iaei .. .,lada) 
111111111111111111111111 

İn iliz· Fransız harbi 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Harekat nasıl başladı, 
nasd inkişaf etti ? 

FAS 

TRA8LUS 
UNİlllO 

HISIA 

is. T ataresko istifa etti 

Yeni· kabine B. Gigurtu 
tarafından kuruldu 

Romen hükiimell baıka tivlzlerde 
bulunmalı mütemayil delU 

Bükret. 4 a.a. -
Reuter: Almanya· 
nın Biikreı orta el
çisi Fabriciuı, alel
acele Berlin'e yap· 
b ziyaretten dön 

gcızeteai tliyor lıi 

içinde bulundu§umu 

felaket karşısında 

En ağır tedbirle 
bile almahyız 

Norwllfekl Almıı askerlerine gire 
taarruz 9 veya 1 O Temmuzda olmkmıı 
N~rk, 4 a.a. - NHJork r .... ıueteai Stoldaolm muhabiri .. 

Otto Toleııcbau, NOl"'ftÇteD almaa haberlere aauran Norveç'teki al· 
maa kıtaatı, lnsiltere iatillamm 9 ve:ra 10 t-...da ltatbJıacaimı Mll
lemelde olcluldannı bildirmektedir. 

Meaktr muharrir fUlllan ilave etmekteclirı 
NorYeç limanlarında ve bilhaua B....- Ye Stav-.er limaalanada 

ıılmaa kıtaat ve nakliye ıemilerinin t ....... nna etmekte olduldan •• h• 
1'fıkete mühena inal-duldan, kimae için bir ur tef)ril etmemektedir. 

A.791 zamanda almanlar, Noneç'in en timal aoktaam4a buhmaa Kuı
keaer'de " FialUMliya h1111achmda •.malb pmileri için WiJ6k ül• 
ricada ıetirmitlwdir. a. ill• icalada ...,.._ d.Udeki ..._.. 
nu ticaretiai Wob ....- _._. .. •WDr. 



-2-
ULUS . 

insan ve kültür 

Bir sanat hôdisesi 
Burhan BELGE 

Garp dünyasının üzerinde toplanan gelmek lüzuruunu bile duymadı. Çün
ara bulutlar, henı.iz dağılmamıştır. kü, hele oyun ve dramatik kabiliyet 
e en büyük gök gürültüleri arasında bakımından, Mesude, büsbütün başka 

Fransa' daki 
talebelerimiz 

Hariciye Vekôletine 
yeni malumat geldi 

Hariciye vekaletinden bildirilmiıstir : 

Vekillerimiz 

İstanbul' da 
Toprak mahsul eri 

· buğday sa ın a c 

Mübayaa fiyatleri lesb't olun u 
Ticaret Ve/r.iletinden tebliğ edilmiştir: 

n büyük yıldırımlar, medeni ve ma- cevher ve başka kıratta bir sanatkar 
ür garbın üzerine henüz düşmemiş- şahsiyeti vadediyÔrdu. 

ir. Başlamış olan facia, bütün şidde- Bu küçük ve cevherli kızı bu kadar 
iyle, henüz devam etmektedir. I şimartmak doğru fakat dc:ha fazla şi

Fransa'daki talebemiz hakkında dün ve
kalete &elen ma!Umat aşağıda.dır: 

İstanbul, 4 ( Telefonla ) - lktıaat, 
Maliye ve Maarif vekilleri bu sa
bah Ankara'dan geldiler. Maarif vekili 
gazetecilere üniversitede diploma tevzii 
merasiminde bulunacağını ve birkaç gün 
İstanbul'da maarif ve imtihan işleriyle 
mesgul olacağını söyledi. Vekil son yılın 
imtihan vaziyetlerinde fevkalade tedabir 
ittihazını istilzam edecek bir gayri tabii
lik mevcut olmadığını mezuniyet imtihan
larında muvaffakiyet nisbetinin yüzde el
liyi geçtiğini söylemiştir. Üniversitede 

İcra Vekilleri Heyetinin 27 haziran 1940 
tarih ve 2/l3i91 sayılı kararfyle toprak 
mahaulleri ofisinin mUstaluıilden alacağı 
buğdayların nevileri ve mUbaya.a nevilerine 
göre fiyatları aşağıda göstcrilml3Ur: 

2) Muhtelif mübı:ı.yaa yer~ 
de buğday nevilerine göre fı 

Diyarbakır, Mardin, Urfn, j\}ı 
MUrııltpınar, Siverek, Kara, AdııJlll
ho.n. Tarsus ta mahlQt, kızılca \'C • 

buğdaylarının kilosu 4 kuruş 10 ~ 
veya yumuşağın normali 4,5 kuruş.!, 
5 kuruş. İskendcrunds yukarıd:ıld 

Bundan birkaç ay önce daha, tran- martmak yanlış olduğundan onun biz-
ız propagandasının emrine verilmiş teri ne kadar şaşırtmış olduğu hiitaye
lan fransız sahne sanatı, Türkiye'yi sini burada kesiyoruın. 
iyaret etmişti. Ve lstanbullular gibi Esasen asıl hadise, Mesude ve :iiğer-
nkaralılar da, Comedie Française'in teri değildir. Asıl hadise Mesude ve 

anat kudreti hakkında bir fikir edin- diğerlerinin ortaya çıkmasına, yara • 
e fırsatını bulmuştu. tılmasına ve bu surı!tle çeşitli ve ka

. Bugün o fransız art.is.tler~n~en hiç- liteli bir Türk sahne hayatı elde et
ır haber yoktur. Parıs tt"kı tıyatro - Memize imkan veren daha büyük ve da-
arı açılmış mıdır ? Hangi oyunları ha yüksek rütbeden bir başarıdır . Me
ynuyorlar ? Yeni bir repertuar ha- todla ve ilim ve ihtisas yolundan yü
ırlıyacak bir şevkı fransız gönülle- rüyerek istediğimizi yaratmaktaki mu
inden ve bu repertuvarı sahneye koy- va!fakiyetimiz. 
ak enerjisini fransız dimağlarından Genç münakalat şebekemizi, genç 
eklemeğe hakkımız var mıdır, bilmi- bankacılığımızı, genç sanayiimizi, hü
oruz. !asa Türkiye Cümhuriyeti'nin bugün
Kanat darbesi kadar seri bir hare - kü hüviyetini tayin erlen bütün ileri 

etle, henüz tahlilini dahi bitiremedi- hamlelerimizi, hep böyle elde ettik; 
ğimiz bir inhidam olmuştur. Yalnız, metodla ve ilim ve ihtis<:s yolundan 

unu biliyoruz. yürüyerek. 

Fakat, gelelim, kendimize, gelelim Bilhassa sanat, bir cemiyetin en yük
endi sanat hayatımıza. o birkaç ay sek ve en müstesna verimidir. Bilhas· 

önceki ziyaret esnasında, Comedie sa sanatta, metot, ilim ve ihtisas, af -
Française artistleri, bizim Cebeci'de- fetmez ölçüler yahut vasıtalardır. 
ki sanat akademimize uğramışlar ve Bilhassa sanatta, bu millet, ya düşe -
orada, Türk çocııklarının oynadıkları cek, ya kalkacaktı. 
bir M_pliere piyesini hayret ve heye _ Türkiye Cümhuriyeti Kültür Ba -
canle seyretmişlerdi. kanlığı, devamlı ve inatçı mesaisiyle 

1 - Bordeaux'ya sa.limen varmış olup 
Perigueux şehrinde yerle!itirilmeleri te
min edilmiş bulunan talebeden· bir kısmı
nın isimleri: 

Cemile Aliiyeli, Kadranol, Mehmet 
Hanyol, Süleyman Barda, Vedat Dicleli, 
Emin Bankoğlu, Şekip Çopuroğlu, Cengiz 
Uluçay, Ali Sandobra, Cahit Tarancı, Sup
hi İgan, Şinaıi Yılın, Fuat Bilgen, Alied
din Tezol, Jak Balikar, Naci Korkmaz, Su. 
zan Kervan, Yani Taptas, Anna lzemonel. 

2 - Toulous'da bulunan talebe isimle
ri: 

Orhan Karaköse ve Özdirik. 
3 - Marsilya'da bulunan talebe isimle

ri: 
Celal Ustrı.r, Rifat Cinci. . 
4 - Bordeaux'da buluanan vatanda$la-

rın isimleri: 
Ayzistazi, Ziyaeddin Ali, Tevfik Tilmer 

ve karısı. (a.a.) 

Bir ay içinde İzmir'e 

gelen gemiler 
İzmir, 4 a.a. - Haziran ayı içinde İz

mir limanına 142 türk, 32 yunan, 4 İngiliz, 
3 İtalyan, 1 fransız ve 1 macar vapuru ge
lip &itmiştir. Bunların tonilatoları yeku
nu 47.763 dür. 

Üniversite 
imtihan 

fakültelerinde 
neticeleri 

Fransızlar, sanatta kemali temsil e· 
diyorlardı. Bizimkiler, l~ışlangıcı. On
ların ihtiyar ve heybetli bir çınar gibi 
gölgeleri Ankara'ya kadar uzanmıştı. 
Bizimkiler, tazecik bir fidan gibi kök
leri ile gıda veren sanat toprağını ve 
tazecik dalları ve yaprakları ile de te
§ekkül etmekte olan sanat havasını a
rıyorlardı. 

Ve o zaman da bir yazımda işaret 
ettiğim gibi, Moliere ile Ahmet Vefik 
Paşa, sanki salonun bir tarafında bu 
inanılmaz iki dünya karşılaşmasının 

tahidi idiler. 

bize bugün ispat etmiş bulunuyor ki, 
bir Türk sahnesi, bütün çiçekleriyle 
doğmak üzeredir. Bundan dolayı, bu 
işte ilk emekleri ge;en Saffet Arıkan 
ve Cevat Dursunoğlu ile bunların işi
ni devam ettirmiş olan Hasan - Ali 
Yücel ve Suut Kemal Yetkin'e te
şekkür ederiz. Profesör Ebert ile ar
kadaşlarına, ayrıca teşekkür ederiz. 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Fakülteler
deki büti.ın imtihan neticeleri tesbit edil
miştir. Hukuk fakültesi birinci sınıfta 800 
talebeden 77 si, ikinci sınıfta 270 talebe
den 81 i, üçüncü sınıfta 150 talebeden 83 
Ü, dcirdüncü sınıfta 120 den 81 i ve iktısat 
fakültesinde birind sınıfta 312 talebeden 
34 ü, ikinci sınıfta 135 talebeden 113, ü
çüncü sınıfta 93 talebeden 22 si, dördüncü 
sınıfta 21 talebeden 14 ü muvaffak ol-

diploma tevzi merasimi cumartesi 
saat onda yapılacaktır. 

günü 

İstanbulda bulunan 
lokantaların sınıflara 
İstanbul, 4 (Telefonla) - İstanbul'.da 9 

tane lüks, 117 tane birinci 54 tane ikinci 
sınıf lokanta olduğu tespit edildi. Lüks ve 
birinci ıınıf lokantalar birer tabldot tari
fesi bulundurmağa mecburdurlar. Bu tabi· 
dotların fiyatı içkisiz olmak şartiyle 4 
kap yemek için lükslerde 100 kuruş birin
cilerde 75 kuruştur . 

Dış ticaret müdürü geliyor 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Dış ticaret 

umum müdürü Servet Berkin bu akşam 

Ankara'ya hareket etti ve hareketinden e· 
vel ticaret müchiründcn ihracat vaziyeti 
hakkında malümat aldı. 

İstanbul' da toptan limon 
fiyatları 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Yeni ıetiri
len limonların toptan fiyatları S.25 kuruş, 
perakende 3.50 kuru& olarak tespit edildi. 

İstanbul taksilerine zam yapıldı 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Otomobilci

ler cemiyetine taksilere zam kararı teblii 
edildi. Fakat otomobilciler nisbeti az gÖ· 
rerek tezyit için müracaat ettiler. 

Kayseri' de futbol grup 
birincilikleri 

1) Buğday ner.Jilerinin r.Jasıfları 
a) Ekstra sert ve yumuşak buğdaylar: 
Satın alınabilme şartlarım haiz olan ve 

hektolitre veznı 77 kilo ve daha yukarı bu
lunan ecnebi mo.ddcai ytlzdc ikiden, çavda
rı jilzde ikiden, filizli, klıflü, hruıtahklı ta
nelerle pelemlri kıloda 50 aclcttcn fazla ol· 
mıyan ve yı.ımuıı:ık alintcr, kızılca ve dön
meli sert taneleri nlsbetl yUzde onu aıımı
yan aert buğdaylara, kızılca, aUnter, sert 
ve dönmeli sert tanelerl nlsbetl yüzde onu 
geçmlyen yumuşak buğdaylardır. 

b) Normal yumuşak ve sert buğdaylar: 
Satın alınabilme oartlıırını haiz olan 

hektolitre vezni 75 kilo ecnebi madde ytlz
dc 3, çıtvdar yüzde 3 olan sert ve yumuşak 
buğdaylardır. 

c) Kızılca ve- sünte-r buğdııylar: 
Ratın alınabilme şartlarını haiz olan ve 

hektolitre vezni i5 kilo, ecnebi maddesi 
yUzde 8, ça\'darı yUzde 3 olan kızılca ve 
sllnter nevi olan buğdnylardır. 

d) Mahlut buğdaylar: 
Rııtın Rlı nabil ıne oartlarını haz! olan ve 

yilzde 3 ecnebi maddeli ve yüzde 8 çavdar
lı ve hektolitre vezni 75 kilo bulunan ve 
içerisinde yllzde 70 ten az sert tane bulu
nan sert buğdaylarla yUzde 70 ten az yu· 
muşak tane bulunan yumuşak buğdaylar -
dır. Dönmeli sert tan,.ler. sert addedilmez. 
Yıımuşaklardııl';i kızılca ve silnter taneleri 
yumugak meyanında hesap edilmez. 

rın 20 şer para Cnzlruılyle. 
Erzurum, Bayburt, Tercan, J{ 

Ankara, Çankın, Yahşihan. Çelikli· 
gat, Yerköy, Şefaatli, Fakılı, Bo 
Kayseri, Sanoğlan, Polatlı, Afyo<J. 
Bolvadin, Akııehlr, Ilgın, Sarayöıı c: 
ya, Çumra, Karaman. Ereğli, Bor. ~ 
la, Sıvas, Armağan, Yıldızeli, l{unt, 
le, Amasyn, Çorum, Kırşehir, J.. 
Beylıkııhır, Alpuköy. Eskişehir, :B F 
KUtnhyn, Uşak, Sandıklı, Dinar •• 
Çardak, Çivril, Denizli, Elbıstnn, l 
EUı.zıg, Akdattmadcnl, Emirdd· 
Uzunköpril, PehllvnnköyU, LUle 
Çorlu, Tekirdağ, Keşan, Çıınakkale ı 
blga, Bandırma, Balıkeeırde mnhlO 
dayın kilosu 5 kuruş, kızılc:ı ve s1 
kuruş on para. yumuşak ve sertin il 
5,5 kuruıı ve ekstra 6 kııruştur. 

0 Toprnk mahsulleri ofisinin satı 
merkezleri bu sene aynı znmandıı > 
arpa mubayaa etmektC'dlr. 

TcşkllAtın genlşletllmlıı 01mas1ııl 
men, mahsulUn çokluğundan tchac 
lcmek için sıkıntıdn olınıyan mUS 
satış hususunda acele etmemesi ' 
yerlerden gelecek olanlann kendi ~ 
dan seçecekleri bir mutemet v:ı:o 
mahsullerini sattırmalnrı tavsiye cı • 

K 1 · h k 1 Mekteplerden verilecek 11e5 o oy 1 ti ô rl ya po n lara yapıştırılacak damga pi' 

b İ r İ $ İ m ah k U m 01 d U Dnmga resmi kanununda yo.pıl 
' değişiklikle bnzı evrak ve s netle; 

İstanbul, "4 CTelcfonla) _ Itnyat tacı- sakı nlsbetıerl detlııtlrllmlştl. ?<~ır 
rl olduğu halde hmlrden topladıg-1 kalayla- klllctl bu. hususta me~tcplere 1 rı yllksek fiyatla satan ve ihtlkll.r suı;lyle ynparak .Yilks~~ okul dıploınale.rlkt 
mııhkemeve verilen Rabeno Pollti adında· !tık ve lıae bılinne, muallim mc 
ki eahsın ·muhnkemeııl bitti. Suçu sahi\. gö- lomnlnrına alınmaktll olan dnmgıı 1 
rUldli Beş yUz lira para cezasına iki scnt yUzde elll nlsbctlnde arttınldığın 
Eski§~hire nefyine ve mııhkemo '"lla.c;rn.fı. ~~ıı,ı~ mekteplerinden veıilcC :e 
nın tediyesine mahkQm oldu. tı dlıılomalnrdan alınan r' 

nıtına ~bl Oldu.~unu, talebcye ,.e 
Devlet dairelerinin demir 

ihtiyacı 

yahat veslkalıırınıı da 15 kuruglu}{ 
;pı;ıtınlacağını bildlhnlı;tır. 

Türk Hava Kururll" 
ve maarif mensuplııff 

Bugün, Ankara aaııat fidanlığı bir 
genç ağacını daha te~hir etmiştir : 
1 ürk operasını. 

Kültür Bakanlığımızdan bir de şu 
itibarla memnun olabiliriz ki, bugün 
Türk sahnesinin elbis~ ve dekor gibi 
ehemiyetli ihtiyaçlarını, gene İsmet
paşa Kız Enstitüsü gibi Bakanlığa ait 
müesseselerimiz yahut genç sanatkar
larımız temin etmektedir. 

••• 

Kayseri, 4 a.a. - Kayseri'de yapılacak 
olan futbol iruP birincilikleri musabakası
na iştirak etmek üzere Samsun, Trabzon, 
Giresun, Ordu, Rize, Zonguldak ve Sinop 

muştur. takımlar• yar"ınkı' ·· ·· 
İktısat fakültesi bu sene ilk mezunları- • cuma ıunu liehrimize 

Ticaret vekaleti, devlet dairelerinin ma
deni eşya ve malzeme ihtiyaçlarının sarf 
sureti ve tevzii hakkında bazı esaslar tes
pit etmiş ve alakalılara bildirmiştir. Res
mi dairelere verilecek olan madeni e&ya 
ve demirler de eherniyet derecelerine &'Ö
re sıralanacak olan ihtiyaçların en mü
him ve müstacel mahiyet arzedenleri na
zarı itibare nlınae&ktır. 

TUrk hava kurumu kurulta~'! 
toplantısında maarif mensupıarıııııı 
va kurumu şube idare heyetıerıııe_f.' 
lerl kabul edllmiutt. Maarlt metı''"ı 
dan bu lge s~çlleceklerln Azami 
sarfedere'k kurumun faaliyetine J1I 
mıılarını Maarif VekA.letl teıkilıl En iyi tasvir, hazan kısa ve sade o

lanıdır. 

Mozart'ın " Bastien ve Bastienne ,, i 
ile Puccini'nin" Madame Butterfly ,,. 
ini ilk dinlediğim akşam, heyecandan, 
gözlerim yaşardı. Heyecanımın kay • 
nağı, Türk çocuklarmın kabiliyeti 
karşısında duyduğum if tihardı. 

Küçük Sebastienne yani Rabia ile 
Kolos yani Ruhi'nin muvaffakiyetleri, 
hepimizin üzerinde fideta olgun bir 
tat bırakmıştı. Bu tada henüz hiçbiri
miz doyamamıştık ki, Mesude'nin bir 
çiçek kadar taze ve bir " Saka kuşu ,,
nun cıvıltısı kadar tannan Ço- Ço -
San'ı ile karşılaştık. 

1919 da, Viyana'ı:ia, Sdma Kurz'un 
Ço-Ço-San'ını dinlediğim için, Mesu
de'ninki ile bir mukayese yapacak va
ziyette idim. Fakat hafızam harekete 

Ankara Halkevinde 

ŞİİR GECESİ 
Ankara Halkevi edebiyat ıubeSl ıtır ve 

edebiyatla uğrll§aD mUnevverlerlmtz tçln 
ve !naat tılnl üzerine alan konservatuvar 
talebe.91nln yardımiyle blr hamut ıllrler 
geceııi tertip etrntııtlr. 

Cumartesi akııamı saat 21,30 da yapıla· 
cak olan bu geceye herkes gelebilir. 

Bu ı.rece için tUrk edebiyatı Orhon ki· 
tabeainden bug{lne kadar gelen ılirlerden 
muhtelit parçalar seçllmlııtır. 

İnşat muhtelif fasılalarla bir saat ka • 
dar devam edecektir. 

Yardım sevenler cemiyeti 
tcra Veklllerl Heyeti. Yardım Sevenler 

Cemiyetinin de menafii umumtyeye bMim 
cemiyetler araaına alınmasını kabul et
miştir. 

Manisa' da bir çocuk elektrik 
cereyaniyle öldü 

Manisa, (Hususi) - Bir kebapçı yantn
da çalışan 14 yaşında Ahmet adında bir ço
cuk vantilatörün fi$ini prize ıokarken e
lektrik* cereyanına kapılmıı ve derhal öl
müştür. 

Kastamonu' da bir cinayet 
Kastamonu, (Hususi) - Şehrimiz civa· 

rında A.fağıyuvB koyünöe ka.dın yüzünden 
arkadaşı Mabir'i tabanca ile öldüren Ma· 
hir İstan'bul'a kaçmış ve orada yakalan
mıştır. Katil zanlısı sehrimize ccinderile· 
cekt ir. 

· ooğum 
Şehrimiz tUccarlarından Mustafa 

Fehmi OKAN'ın bir kızı dünyaya 
gelmiş ve ismi (SÜLÜN) konmuştur. 
Mesut ebeveyni için hayırlı olmasını 
dileriz. 552 

İ rtihôl 
ıııo tabibi ve ll11e mıı .. ııımll'rtn<1en Ne

~~ Sadık mUptelA olı'lııftu hutnlıktan 
~ırtulamıyarıık sıı(:lık vı rrııını111 ve!at et
mıetır. Y~lı annesinin, eşinin ve kUçUcUk 1 
,.avrularının kederlerini payl~ınz. 

Dünya yuvarlağı, bir acayip dön -
mektedir. Ve garp, yukarıda dediği • 
miz gibi kara bulutlar altındadır. Ve 
davalara takılı suallerden birisi, bu 
çöküntüden hangi milli varlıkların, 

manevi bakımdan lekesiz, maddi ba • 
kımdan beresiz çıkacağına dairdir. 
Dumlupınar'daki zaferden sonra 

yurdun masun varlığı üzerinde silah
larımızı çatalıberi, başka türlü zafer
lerin ve fütuhatın peşindeyiz. Ve bun
ların bugün birçoğunun sahibiyiz. Ze
kamızın, kabiliyetlerimizin ve bilek-
lerimizin hakkı olan bu fütuhatı, biz

den artık hiç kimse geri alamaz. Ne 
irtica, ne istila. Ve gün Un birinde, ıu 
Ankara'da, Türk çocukları ge~enki o
peraları oynamak gibi bir kabiliyeti 
göstermiş bulunurlarsa, bunun yegane 
manası, yurdun bir kere daha emniyet
te olduğundan ba§ka birşey olamaz. 

Dikili zelzelesinde 
evleri yıkılanlara 

arazi dağıtılıyor 
İzmir, 4 a.a. - Son zelzelede yrkilan ve 

yeniden yapılmadan evet ye~eri defi&tiri
len Dikili'nin Kabakum ve Berıama'nm 
Ovacık köyleri halkına bu köylerin yeni 
yapılacakları yerler Kuılay'ın birer heye
ti tarafından röıterilmiştir. Yeni köy yer
lerinde halka her ev için bir dekar arazi 
tevzi edilmiştir. Bunların tapuları hemen 
verilecektir. Evler köylüler tarafından yap 
tırılacaktır. Kızılay heyeti Bergama mer
kez kazuı halkına ayrıca yardım olarak 
48 bin lira tevzi etmi&tir, 

nı vermektedir. 
Edebiyat fa.kültesi tarih şubeıinden 3, 

coğrafya ıubesinden 6, Sumer - Eti ıube
ainden 3, felsefe ~ubesinden 7, romanoloji 
ıubHinden 3 talebe mezun olmu~tut'. 

Bu sene anaıon az 

İzmir (Hususi) - Bozçeşme kaza
sında anason mahsulü azdır. Geçen 
seneki mahsulün ancak yarısı alına -
bilecektir. 

Buna'daki Erzincan 
felaketzedeleri döndüler 

Bursa, (Hususi) - Kızılay tarafın

dan ıehrimizde yerleştirilen Erzincan 
felaketzelerinden bir kafile evelki 

gün Erzincana dönmüştür. Şehrimize 

geldikleri zaman adetleri 105 olan fe

likctzedeler, dönerlerken §ebrimizde 

doğan 10 çocukla beraber 115 kişi idi

ler. 

İzmir' de yeni bir temsili futbol 
takımı teıkil edildi 

İzmir (Hususi) - Bölgemiz futbol 

ajanlığı gençlerden müteşekkil bir 

temsili futbol takımı kadrosu hazır

lamıştır. 

Tamamen genç elemanları bir araya 

getiren bu takım Vehap Özaltay ta

rafından çalıştırılmaktadır ve yakın

da garbi Anadolu muhtelitleriyle tem 

ıilt maçlar yapmağa ba§lıyacaktır. 

geleceklerdir. 

Kayseri' deki Erzincanlılar 
memleketlerine dönüyorlar 

Kayseri, 4 a.a. - Viliyetimizde bulunan 
Erzincan feltketzedeleri, her gün, ellişer 

ki5ilik birer kafile halinde memleketlerine 
dönmektedirler. 

Çanakkale' de paraşütçülere 
konferans verildi 

Çanakkale, 4 a.a. - Dünya vaziyeti kar-
5ısında halka dü5en vazifelerle paraşütçü
lere k~ı alınması icabeden tedbirler et
rafında burada ve kazalarda devamlı ola
rak koııfereanslar verilmektedir, 

Muğlada diploma tevzii 

Muğla, 4 a.a. - Dün burada ilk o
kullardan çıkan talebenin diploma 
tevzii töreni yapılmış, 123 çocuğa dip
lomalar verilmiştir. Törende vali, öğ
retmenler, parti ve belediye reisleri 
de hazır bulunmuıtur. 

Muğlada tiddctli yağmurlar 
ve dolu 

Muğla, 4 a.a. - Dün öğleden sonra 
burada dolu ile karııık sürekli ve 
şiddetli yağmurlar yağmıştır. Yağ -
mur iki saat kadar devam etmiştir. 

İzmir atlıspor k\ubü açıldı 

İzmir (Husust) - Kültürpark'ta ya 
pılan atlı spor kulübü, Orgeneral Ra
sim Aktuğ tarafından törenle açıl· 
mıştır. 

Hususi idarelerin 1939 yılı ikinci 
altı aylık tahsilatları 

Dahiliye vekUeti 1939 mali yılrnın ikin
ci altı ayı içinde tahakkuka nazaran ya
pılmıı; olan hususi idareler tahsilatı mik
tarlarının en kısa bir zamanda bildirilme
sini vilayetlerden istemi§tir. 

tık tahsili bitirme imtihanlan 
Senede dört defa açılan ilk t.ahsili bi

tirme imtihanına bir defa &irip de muvaf
fak olamıyanların bir sonraki imtihana ka
dar çalışarak bilgilerini artırmış olabile
ceklerine &Öre her açılacak imtihana ka
bul edilmeleri kararlaı;m15tır, 

tık okullar talimatnamesinde 
bir madde değiştirildi 

Maarif vekaleti, ilk okullar talimatna· 
mesinin altmıı be&inci maddesini deiiıtir
miştir. Yeni maddeyi yazıyoruz: 

Devam, intizam, temizlik, ridiı ve di:ı 

koruma notları karnelere yazılırsa da bun· 
Jarın da sınıf ıeçmeğe tesiri yoktur. Bun
lara verilecek notlar pek iyi, iyi, orta ve 
fena olmak üzere takdir edilir ve ridiş 

notunun pek iyi ile iyi derecelerinden baş
ka dereceleri s;nıf öğretmeninin de i&ti
rak edeceği inzibat komisyonunun kara
riyle tayin olunur, pek iyi ve iyi dereceli 
gidiş notları inzibat komisyonunca ceza
landırılmam11 çocuklara ıınıf öğretmenle
ri tarafından verilir. Bununla beraber in
Z'ibat komisyonu, cezalandırmış olduğu bir 
çocuğa mutlaka orta veya fena gidiş notu 
v-ermeık mevkiinde değildir. 

temlgtlr. 

Bilecik köylerinde bina ti 
Bilecik kaaabaııtylc 56 köytıııd*' 

makta olan bina tahrlrl niza.mı ~ 
bltmıullr. Bilecik ile 56 köytlnde ~ 
rın vergllerl yeni iratlar Uzenııde 
lunacaktır. 

Aydın' da okuyan mah 
Aydın, (Hususi) - Aydın Hııl~ 

fın.dan Aydın cezaevinde açı~ 
kursları nihayet bulmuş ve kUrf 
tihanlan yapılmıştır. lmtihanda 
olan mahkumlara diplomaları tO 

ğıtılmıljtır. 

Aydm'm kar ve buz ill 
Aydın, (Hususi) - Belediye P' 

6ehrimizin kar ve buz ihtiyacıfl1 

cak ve kar fiyatlarının yilkselişı 
cek tedbirler almı3tır, belediye1'11 
nln aldığı karara göre karın ı1' 
tan 1, perakende iki kunıı;a sat 

İzmir limammn ihra' 
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İzmir, (Husuı;i) - Haziran 11~ 
nımızdan 2.190.327 lira ): 
15.187.707 kilo muhtelif mahstı1o0 
miştir. En fazla ihracat 911.0Ş 
Amerikaya.dır. Yunnnistana 56): 
canlı hayvan ve 305 bin liral~ 
mahsul gön<:lerilmiştir. Diğer ııı 

61 
yapılan ihracat miktarları da t 11 

Almnnyaya 453,000 liralık •. ft 1 
122 bin liralık, Brezilaya 64 bi.Jl>"f' 
riltereye 2 bin liralık, Romııtl ~ 
liralık, t tal yaya 32 bin Iiralrl:• ç 
liya 67 bin liralık mahsul ibr' 

Emprime - Baskı ! 
M iimtaz Faik Fenik dünkü "Har

be dair" ini ~u cümle ile bi· 
tiri yordu: 
"Marianne'ın başındaki külahın, 

Frikya külahının, Frikya hüküm
darı zamanında azadedilen kölelere 
giydirilen küllhın üzerinde şimdi 

balta resimlerinden ve gamalı haç
lardan emprimeler vardır." 
Şimdiye kadar dünyanın moda 

merkezi olan Fransa'da çıkan yeni, 
fakat hazin ve feci moda bu mu? 
Yalnız bu öyle bir moda ki öte

kileri gibi, herkes tarafından kolay 
kolay taklit edilmesine imkin ol
mıyacaktır. 

işin bir teselli tarafı varsa Fran
sa'dan çıkan birçok modalar gibi, bu 
yenisinin de bir mevsimden fazla 
sürmiyeceği ümit ve temennisidir. 

Fakat keşke zavallı Marianne büs. 
bütün bajı açık zezse de bu yeni 
moda emprimı:...111 'hnditN külah 
yan·nasaydı! 

Bu fıkrayı yazark•n yam başım-

l;~N. l~l IL7'R 
da bulunan ve yazdıklarıma g6z 
gezdiren bir tanıdığım: 

- Fakat, dedi, siz her kelimenin 
türkçesini kullanmağa taraftarsınız. 
Neden burada emprime kelimesini 
kullanıyor da, ona bir karşılık bu· 
lamıyorsunuz? 

Emprime kelimesine bir karşılık 
bulmak lfzım mı, değil mi bilmiyo· 
rum: fakat Marianne'ın kül§hına ge
çirilen emprime için bir karşıiık 
bulmak imkinsız değildir: 

- Baskı/ 

Doğru ıöze ne denir ? 
Dostumuz Vi - N{l, "Bir dil me

ı;elesi" başlığı altında yaı:dığı bir 
fıkrayı şöyle bitiriyor: "Şayet işi 
tavsatmasaydık, dil inkılabının ha· 
rareti içinde bütün müşkülleri ha/. 
!edebilirdik. Lakin, ne yazık ki, 
ipin ucunu koyverdik." 

Buna biz de rahmetlı gazeteci 

Ag§h'ın her gün tekrarladığı meş
hur başlığı illve edelim: "Doğru 
söze ne denir?" 

Harp memliyeti! 

Almanlar, yeni işgal ettikleri yer
lerde yeni yeni vesikalar bularak 
harp mesuliyetinin kendilerine de
ğil, müttefiklere ait olduğunu yeni 
baştan ispat eden yeni bir kitap çı
karmışlar. 

Gerçekten, harp mesuliyetinin n• 
tarafta bulunduğunu anlamak için 
de sınırları aşmak, orduları ezmek, 
şehirleri bombalamak icabederdi 
doğrusu ... 

'Jkurlarımıulan gelen ıiirler : 

Bu sütunda çıkan fıkraları günü 
gününe okumak 10.tfunda bulunan 
okurlarımdan hemen her gün bir i
ki mektup alırım. Bu mektupların, 

zaman zaman, gene bu sütunda yan
kılar bulduğunu hatırlarsınız. 

Bu arada hl.diselerin verdiği il
hamlarla yazılmış şiirler de geliyor. 
Geçen halta içinde zavallı Fransa 
için yazılmış iki manzume aldım. 
Bunların ilkinden geçenlerde bah
setmiştim. ikincisi de T. Aktan im
zasını taşıyor. 

Fransa'ya: 
Çalııtın aııU millet, ıulhil kurtarmak 

için 

diye hitap eden bu manzume, "tek 
çare" olarak şu mısrağı yazmıştır: 
Şimdi de sana llzım bir Atatürk 

Fransa! 

Bir başka okurum, Darendeli Ah
met Ertem de burada çıkmış olan 
"Uyanıkız" fıkrası dolayısiyle yaz
dığı bir manzumeyi gönderiyor. 
Bundan da iki beyit alayım: 

Kim iıterse uyusun, biz uyanık yaşarız; 
Öniımüı:ü rörerek encelleri aııınz. 

Sular uyusa bile rene biz uyanıkız, 
Saltuı.at uykuıundan, çünkü, bağrı 

yanı kız. 

T. t. 

ti~ ~ 
Belli başlı mahsullerimlır;in 

tarları şöyledir: 

903 bin lira kıymetinde ~ii\ rf 
lira kıymetinde uzüm, 171 b;.tı eli 
tinde incir, 245 bin liralık hllr s; 
bin lira kıymetinde zeytinYlll'ss 
ralık buğday (Yunanistana) 1 

hk palamut hülasası. 

tur. 

-~b 
Mesut bir nı 1 

G dl . ·1 • . den .ı\.bdıl cnç a ıyecı erımız •ıııı 

yurt'lıı Bayan Firuze çav\li11ııııd 
dün Ankara belediyesi 581:ra1" 
mensupları ve iki tııra~ın. 11 c;cıı{ 
ları arasında aktedi!mıştır· . ed' 
mesut bir aile hayaU terııeP!ll 



ıshrabı 
~sa'da faşist bir idare kurul
t ~re bulunduğu hakkmdaki 
.'1 etain hükümetinin iki haf
._ leıl' · i •rnı etrafındaki esrar per-

' atıcık daha açmaktadıl'. 
kl\ın teslimine amil olan sebe-

1 eri hezimetten ziyade siyasi 
n'Ye dayandığı bu son hare· 
e de sabit olmuştur. Gerçi 

tlt 11.ğır bir hezimete uğramış· 
, at Yalnız bu askeri hezimet 

dl\ın teslimine sebep teşkil 
~ . 

1• Fransa yalnız Avrupa 
l tn .. . A Unhasır bir memleket de-
') ~Pa kıtasının dışında alt-
11!0n nüfuslu geniş bir impa
g~ 'Vardır. Ve bu imparator

·' etl'tiyetli bir parçası olan 
il' .. 

' 0tedenberi, fransızların na· 
tlf bir nıüstemleke olmaktan 
. ~ansız topraklarının Afrika 
ıçıne doğru uzanıııdır. Bina· 

- transa hezimetten sonra da 
d 

1 
A!rika'ya çekilip oradan 

h tyı idame edebilirdi. Ve o 
e' ~. Fransa'nın vaziyeti, in· 
~-n bugünkü vaziyetinden 

ın 'Ve daha rahat olacaktı. 
el ~'nın teslimi, sağ cenah 
delill bir komplosu neticesi ol
~a.rı tÜphe ediliyordu. Alman

lı.ı : .. bilhassa ltalya'nın Öteden· 
1'\Unrelerle temas halinde 

-~ la.tı malumdur. 
• •

1 
Ölçüde bunların nüfiız ve 

~le Daladiye hükümeti Mü
Sll tnanya ve ltalya ile anlaş
el\ •trrıı~tr. Fakat Münih'te an· 
~~~~Şvekil Daladiye ile ha· 

1 1 Iı Bonnet arasında ihtilaf 
0 duğu §İmdi görülmektedir. 

lı'ıt~kta Almanya'ya serbes· 
ii..~h•ne razı olmuş. Daladiye 
"<il 't ·1 )' e yapılan konsesyon ı e 

· •rıll\ tatmin edileceğini zan-

• llYa, DalnJfye'nin zan ve 
.'1 1tiği gibi, Münih'teki kon
ı ıt 'k "f lıı . • tı a etmeyip de Fransa· 

' ~ıltete'yi yeni talepler kar· 
r., ll'akınca, Daladiye hiddet
i,,:;ı1•z harici politikasının 

n, •ıknu. eline ~-lmı§tır. lngil
litilc. 1 hır tesanude dayanan 
1-ı"ll ınalum olduğu üzere 

~Ullrıcer oldu. Fransa harbe 
tlft tartlar altında girmişti. 
llıl~ lln sağlar, fatist devlctler
n hu mücadeleyi iyi gözle 
•
1 er n .. d 1 · • d L ~, • u muca c e ıçın en 

'"Ot-t ~OlnGnb:min doğacağın
ı u llr, Almanya ve İtalya 

•f~l'tııı muhafaza elliler. Di
il an bu arada Moskova 

· ti e . anJaıtığından fransız 
airıerı de harbi tasvip et· 
~ •enalcyh iki dinamik ce· 
~İ)e:~i ."e sol gücendirilmiı 

iıı edır ki Fransa 1939 mu
ı-.,,~ ~iriıti. Diğer taraftan 
' Yı J> l• d •. d "-ı ar amento a muca e-
'd, lllda anlıyan zümreler, 
etd."0 ktan itibarlarını kay-
., il~ Harbin yükü "de

bir t ~ 'Verilen fak at haki
tn..._ a. 1tn nıüesaes menfaatle· ....... 
er~ .. ••yle alakadar olan bu 

. ~ ~l:erine tahmil edilince, 
t,., 7kü çekemediler. Esa
d, ~ ta~ Moskova, diğer ta
llluketlın ve bilhassa Roma 

di. Sllf Yaratmakta ittifak et· 
~.... dan ve M>ldan gelen bu 

''" 'tl&ınd d • 1 i ''-ıl a rr ka Fransa yıkı • 
· lt.ıı,1

1~ken İtalya elini uzattı. 
taj ; 'Yor ki ltalya'nm har

Jit ko"'anaız sağlariyle tertip 
~. >.J ~Plonun sahnelerinden 
~ti)e ~ a_vemete devam et· 
· >ı t 1\ Cl"ın azmini kırarak 

eaı· t lt,1 •ın olmıya icbar etmek 
!•ııa ~a'nın harbe girdikten 

d d, ~ Ya karıı harekete geç· 
'l'ıiiı:nu teyit etmektedir. 

d llyll ~ekenin imzaaından e
' e buı ransa'ya bazı vait
~ ~, ltU~ınu,tur. Fakat Al

'de b~ Ya §Üpheıiz her ıey-
.J, it • rt .. . d q•t: t ya uzerın e ısrar 

i Çijrı'- .~anııa 'nın f aıist olma-
tt" 11;\l f . l ' k Jııtı b a§ıst o mrw, gere 

,11(,litik akunından ve gerek 
~ ir,; bakımından ıümullü 
• 1 ete eder. Fransa fatist
' 1ııetic ın.ekte, bu hareketin 

eaı 1 h . . t ettrı• o an er vazıyetı 
~, •ca.bt oluyor. 
• 11•a. ... a bu rejimi kabul e-
1tı· "••dır? t · b 1ie k • talya'da faıızm 
~ 'fl,tnı arıı bir reaksiyon o
~ vet'.,.· Almanya'da milli 
~ llt, C say. ıstırabının içinden 

1~ra,p e~ç~ ~ransa da bugün 
i.ı. 1'titıd Çıni:ledir. Fakat bu 
qıı- en fa. • . d • • il·· tr şızmın ogacagı 

ı Ilı> '-rısa• 1814 • "it 'dip Yı senesın-
t~~ittıda ~e Paris'i i§gal eden 
'" 

1tdikı n .arının, beraberle-
'"' L erı o k ' . . L . · f.t· qiç b· n ae ızıncı uı-

,'ç bir ıt l:aman ısınama
i ... I! tr Sebep olmasa bile, 
"'• L ansa• k • • ~ d Qll.tırl nın as erı mag-
'i. 1! tü atıyordu. Ve bir ta
l 'lı. 1 tel 'ıf d . • . "b' 't •il ed a e ettıgı gı ı 

'jt•tı er ıalip kumandan
'-tasında" Fransa'ya 

ULUS 

DÜNYA HA. BERLER~ 

B. T ataresko İngiliz -·FraDsız harbiJ 
Harekôt nasıl başladı, 1 M•••~~~:~~";~~~•bcid· 

di telakki edilmemektedir. Macaris -

1 • k• f tt• ' tanın mihverin emri olmadan bir te-n a s 1 1 n 1 sa e 1 • şebbüste bulunmıyacağı zannediliyor. 
..:> Rumen - macar kıtaları arasında vu -

(Başı 1. inci sayfada) Führer, fransız hükümetine, fra.nsız ıte-
İstihbarat nezareti bu hususta di· milerni, İngilizlerden kurtaramamalrı tak

yor ki: 
Malıimdur ki, fransız hükümeti Al

manya ve İtalya'nın fransız deniz fi
losunu Fransa'nın eski müttefikine 
karşı kullanmıyacakları hakkındaki 
vaidlerine inanarak mütareke madde
leri mucibince filonun düşman eline 
geçmesini taahhüt eylemiştir. 

Alman ve italyan hükümetlerinin 
vaidlerine inanını kaybetmiş olan İn
giliz hükümeti yalnız kendi menfaati 
namına değil, aynı zamanda Fransa'
nın istiklalini ve fransız imparatorlu
ğunun bütünlüğünü iade ümidi ile de. 
fransız filosunun müşterek düşman 
tarafından kendisine karşı kullanıl · 
mıyacağıhdan emin olmak için çok 
geç kalmadan tedbirler almağa mec
bur olduğu kanaatinde bulunmuştur. • 

Bu maksatla, ingiliz limanlarında 
bulunan bütün fransız harp gemileri
nin ingiliz kontrolü altına konulmas! 
için 3 temmuz sabahı erken tedbirler 
alınmıştır. Bu iş, bir suitefehhüm ne
ticesinde iki kişi ölmüş olmakla bera
ber, muvaffakiyetle başarılmıştır. 
Aynı zamanda şimal Afrikası li -

manlarındaki franııız gcmılerine de 
gemilerin s;ıdece almanların eline 
düşmeden muhafazası gayesini istih· 
daf eden bazı ~artlar teklif edilmiştir. 
Bu şartlardan hiç biri. kabul edilme
diği takdirde, İngiltere'nin bu gemi
lerden hiç birinin harbın devamı es
nasında kendisine karşı kullanılmıya
cağından emin olmak için icap eden 
bütün tedbirleri almağa amade bulun
duğu bu gemilerin ltumandanlığını i
fa eden subaya anlatılmıştır. 

Kıraliyet hükümeti, Oran'daki fi
lonun kumandanlığını ifa eden fran· 
sız amiralının teklif edilen şartlardan 
hiç birini kabul etmemiş olmasından 
dolayı pek ziyade müteessir ve mü
teessiftir. Bunun sakınılması imkan
sız bir neticesi ol.rrak bu mevkideki 
fransız gemilerine karşı harekete ge
çilmek mecburiyeti haaıl olmuştur. 
Bu harekit henU. cereyan etmekte· 
dir. 

F ranıızların verJikleri tebliğ 
Bale, 4 a.a. - Fransız hükümetinin 

Clermont - Ferrand'da neşrettiği bir 
resmi tebliğde şöyle denmektedir: 

3 temmuz sabahı, şimal denizinden 
gelen üç saffıharp gemisinden, bir 
tayyare gemisinden, üç kruvazörden 
ve bir hafif filotilladan mürekkep ku
vetli ingiliz kuvetleri Oran'ın deniz 
üssünü teşkil eden Mars-el-kebir ko
yu önünde ahzı mevki eylemiştir. Mü 
tareke anlaşması mucibince, fransız 
filosunun bazı cüzütamları, ezcümle 
Dunkerk ve Strasburg zırhlıları bu 
koyda bulunmaktadır. 

İngiliz amiralı, buradaki fransız fi. 
losu kumandanı vis-amiral Densoul'ü 
teslim olmıya ve yahut fransız gemi
lerini batırmağa davet etmiştir. İngi
liz amirali, bir karar almak üzere iki 
saat mühlet vermİf, fakat bu mühle
tin inkızasını beklemeden ingiliz de
niz tayyareleri, Mers-el-kebir koyunu 
manyetik maynlerle kapatmıştır. Fran 
sız amirali ingiliz ihtarına baş eğmek
ten imtina eylediği için İngiliz filosu, 
saat 17,40 da fransız harp gemileri ü
zerine ateı açmıştır. 

F ranıız hükümetinin emirleri 
Bu tavsif edilmez hücum karşısın

da fransız bükümeti, halen İskende
riye limanında ingiliz gemileri civa
rında demir atmış bulunan fransız fi. 
losu cüzütamlarına, lüzumu takdirin
de kuvet istimali ile derhal hareket 
etmeleri emrini vermiştir. 

Bundan başka, bu hücum, dünkü 
müttefikler tarafından yaptlmıt ol· 
masından dolayı bir kat daha menfur 
bir mahiyet arzettiğinden, fransız a
mirallık dairesi, açık denizde bulunan 
bütün fransız harp gemilerine, rastlı
yacakları bütün ingiliz ticaret gemi
lerini tevkif eylemeleri ve bütün ye· 
ni hücumlara ıilahlariyle mukabele 
etmeleri emrini vermi§lir. 

Hitler'in verdiği müıaade 
Bertin, 4 a.a. - Fransız heyetince al

man mütareke komisyonuna Oran civa· 
rında fransız ve inrili.z harp filoları ara
&ında cereyan eden ha.diıeleri bildirmiıtir. 

gelmiıti. Petain'in rejimi de öyle 
bagajlar arasında gelmiıe benziyor. 
Binaenaleyh bu rejimde bir istikrar 
olacağı şüphelidir. Fransa belki de 
hiç bir zaman eski parlamanter de
mokrasiye geri gitmiyecektir. Fakat 
franarz milletinin tabi olacağı rejim, 
gene fransız milletinin siyasi deha
sından doğacaktır. 

A. Ş. ESMER 

dirinde berhava etmek selli.hiyetini ver-
miştir. 

Mütareke mukavelesinde de derpiş edil
miş bulunan bu karar, alman hükümetinin 
fransız donanmasından istifade etmek ni
yetinde olmadığını ve ancak, Alnıanya'ya 
karşı yeniden harbe i ştiraki ne mani olmak 
niyetini taşıdığını teyit eylemektedir. 

Buna mıimasil bir karar İtalyan hiıkü
metince de ittihaz edilmiştir . 

Oran' daki muharebP.nİn tafsil at 
Berlin, 4 a.a. - Oran limanında İngiliz 

filosunun fran sız harp gemilerine yaptıgı 
hucum hakkında D.N.B. nin ôgrendiğinc 

göre, İngiliz filosu uzak mesafeden ateş 
açmış ve Dunkerque ve Provence saffıharp 
gemileriyle Mogadar filotilla kumandan 
gemisi ya.nmaga b:ışlamıştır. Bretagne aaf
fıharp gemisinin İngilizler tarafından ko
nulan bir manyetik maync çarparak harap 
olduğu sanılmaktadır. Strasburg safharp ge 
misi ile s filotilla kumunda gemisi ve bir 
miktar torpido ve denizaltı gemisi, İngi

lizlerin çemberini yarmaga ve açık deni
ze çıkmağa muvaffak olmuşlardır. 

Niçin mukabele etmemi§lcr? 
Berlin, 4 a.a. - Oran hücumu hakkında 

buraya gelen malümata göre, fransız ge. 
mileri stim iızerinde bulunmuyorlardı. Bu 
sebepten dolayı agır toplarım kullanama
mışlardır. İngilizler ise, fransızlnrın mu
kabele edemiyeceklerini bıldikleri için u. 
znktan ateşe başlamışlardır. 

I ngiliz gemileri Fransa 
sahillerine yaklaşamıyacak 

Roma, 4 a.a. - Yarı resmi İngiliz ajan. 
11nın bildirdigine gore, fransız hukümeti, 
İngiliz gemilerini ve tayyarelerini. fransa 
anavatan sahilleri ile denizaşırı fransız a
razisi sahillerinde 20 millik bir mesafeye 
yaklaşmaktan menetmiı;tir. Aksi takdirde, 
bu gemi ve tayyareler, ihtara hacet kal
maksızın hücum edilecektir. 

lngiliz limanlarında 
Londra, 4 a.a. - Dun, ilk saatlerde, ce

nubi İn&ilterenin bir limanında bulunan 
bütün fransız zırhlıları ve mürettebatın 

konakladıkları müesseseler ingiliz bahri 
ma kamatı tarafından ziyaret edilmiştir. 

Bazı ıtcmilcrden "hurr.ah,. avazclcri yiik
aelmiıtir. Zabitlerden büyük bir kısmı İn
gilizlerin ıtcınilere vaziyet etmesinden ve 
böyle bir tedbiri icabettiren ahvalden do
layı bariz bir surette heyecan içinde idiler. 
Hiç bir hadise çıkmamıştır. Bütün fran
ıız bahriyelileri gemilerinden tahliye edil
mişlerdir. 

Nezaretler Clormont'tan 
Vichy, 4 a.a. - Henüz Clermond • Fer

rand'da bulunan muhtelif nezaret servis· 
leri kati değilse de hiç olmazsa evelkin
den daha emin olan bir istikamete ~tmek 
üzere, yavaş yavaş şehri terketmektedir
ler. İdari teşekküller, Fransa'mn siyasi 
merkezi olmuş bulunan Vichy'nin etrafın· 
daki mahallelere tevzi edileceklerdir. 

Parlamentonun, ıelccck hafta, gerek 
Clermont'da ıerck Vichy'de hangi ııerait 
dairesinde toplanabileceği tetkik edilmiş. 
tir. 

Vichy'ye gelmiş bulunan mebus ve sena· 
to aziları Bordeaux'da yaptıkları gibi, te
mua gelerek pyri resmi toplantılar yapa
caklardır. 

Belçika hükümeti Vichy'ye yerle3miş. 
tir. 

Londra mahfillerine göre 

Almanlar 
Hollanda ve Belçika'nın 
işğalindenberi harpte 

400.000 ölü ve 
yaralı verdiler 

Londra. ' aa. - Royter: Sal!hlyetıl 
Londra mahfilleri dliıman zayiatı hakkın
da sarih hesaplar yürütmenin güçlUğUne 
rıı.g-men, Hollanda ve Belçlkanın işgalinden 
beri geçen harektıtta almanlann 400 bin 
öJU ve yaralı vermiıı oldukları fikrindedir. 

Bundan birkaç gUo evel neııredllen al -
man resmi rakamlarına göre ıo mayıs ile 
4 haziran arasında geçen müddet zarfında 
almanl~nn ölll adedi 10 bin, 5 ha.ziran ile 
25 hazıran arasında geçen mllddet içinde· 
ki ölU adedi ise 17 bin idi. Bu son devrede 
franınz mukavemeti c;ok zayıf olduğu için 
almaı:ıların bu devrede 10 mayuı • 4 hazi· 
ran devresinden daha fazla zayiat verme· 
teri gayri muhtemel gl:lrfinmektedir. Filhrl· 
klka 10 mayıır - 4 haziran devresınde Hol· 
landalılar, Belçikalılar, Fransızlar ve fn . 
gillzler gayet sıkı mücadele etmişlerdi. 

Şuruı da tebarl\7: ~ttirilmektedlr ki, a
yın 25 inde alman radyoları. alman mille . 
tine, alman zayiatının ağır olduğunu ta· 
kat Somme'da 1916 dald zayiat kadar tut
madığını bildirmişti. Almanlar o zaman 
bu muharebede 600 bin ölU, yaralı ve esir 
vermişlerdi . 

Bu sebeplerden dolayı Londradakl sal!l· 
hlyetll aakerl mahfiller son alman rakam
larına pek az PhP.mlvAt attevlemektedlr. 

ku bulduğu bildirilen hadiseler hak
kında Romanyada itimada layık bir 
kaynaktan hiç bir malumat mevcut 
değildir. 

Romanya yeni tavizlerde 
bulunmtytıcak 

Londra, 4 a.a. - Reuter: Times ga
zetesi yazıyor: 

Son hadiselerin dağıtıcı tesirlcrin
clen sonra romen milletinin müttehit 
ve kuvetli kalmak için biitün cesareti
ne ihtiyacı olacaktır. Romanya'nın 

ba§ka tavizlerde bulunmağa mütema
yil olmadığı şimdi açık görünmekte
·:ir Ordusu tamamen seferber edil -
miş ve doğu - şimal, batı • şimal ve do
ğı; - cenup hudutlarında hazır bulun
maktadır. 

Romanya tarafından ingiliz garan
tislndr.n vaz geçilmesini telmih eden 
gazete diyor ki: 

Kıra) Karol'ün siyaseti belki de sa
kınılması imkansız olarak az çok oy
nak bir hal almıştı ve şimdi vaziyetin 
ne olacağını tam surette bilmekte 
fayda vardır. 

Romen kıtalarının vaziyeti 
Bükreş: 4. a .a. - Genelkurmay teb

liğ ediyor : 
Bugün 3 temmuz öğle vakti kıtaatı

mız şu umumi hat üzerinde bulunmak
tadır : Suceava - Hortza • Pruth neh
ri. Gayri müsait olan hava dolayısiyle 
tahliye edilmemiş ohn malzeme ve 
personelin tahliyesine devam edilmek
tedir. 

Macar - Romen anlaşmazlığının 
halli için 

Budapeşte; 4. a.a. - Yau resmi kay
naktan tebliğ edilmiştir : 

" Romanya'ya ait hayali şayiaların 
yayılması, Romanya'da vaziyetin ta -
mamen gayrimuayyen olmakta bulun
masına atfedilebilir. 

İyi haber alan Rumen mahfillerine 
nazaran, alınan askeri ve sair tedabir 
lüzumsuz olmakla beraber, Macar -
Rumen ihtilafı, şimdilik olsun diplo • 
matik sureti halle dogru gitmektedir. 
Bu sahada hararetli bir faaliyet inki -
şaf etmektedir. 

Macar hariciye nazırı, Belgrat ve 
Bükreş'teki elçilerini kabul etmiştir. 
Mezkur elçiler Budapeşte'ye, Roman
ya ve Yugoslavya'daki vaziyet ve bu 
iki memleket hükümetlerinin hissiyatı 
iki memleket hükümetlerinin hissiyat 
ve noktai nazarları hakkında mufassal 
raporlar vermek üzere gelmit bulunu· 
yorlar ... 

Romanya tekzibi 
Bükreş, 4 a.a. - Rador ajansı bildi

riyor: Bazı ecnebi gazete, telgraf a
jansları ve radyo postaları Romanya
nın merkezi ve cenubuşarki Avrupası 
meselelerinin muslihane bir tarikle 
halli için Roma'da beynelmilel bir 
konferansın toplanmasını teklif etti
ğine dair haberler· neşretmişlerdir. 
Romanya'nın resmi mahafili bu habe
ri en kati surette tekzip etmektedir -
ler. 

Yeni kabineyi Cigurta kurdu 
Biikreş, • a.a. - Tatareııko hUktimetı 

istifa etmlıtır. Şimdiye kadar devlet na -
zın olarak bulunan B. Glgurtu, yeni kabi· 
nenin teııklllne memur edilmlıttr. 

Yeni kabine ou suretle teıekktll etmlı· 
Ur: 

Reis: Glgurtu, reis vekili: Mlhall, h&ri· 
clye nazırı : Monouıscou, tı nazırı : Stan 
Ghltescou, na!ıa nazırı: Macovei, lktısat 
ve harici ticaret nazırı veklll: Leon, dahi· 
llye nazın: Davld Popescou, ml111 mUda· 
faa. hava ve deniz nuır vekili: general 
N'lculescu, sıhat nazırı: Comolou, propa· 
ganda nazırı: Hatll! Otto Roth, adliye na
zın: Cruta. terbiye nazırı : Caracoııtea, ka· 
dutro nazırı : NtJveanou, mllhlmmat nuı
rı: Pribolanou, dini tııer ve güzel sanatlar 
nazın : Horla Sima, devlet nazırı: Cuza. 

Millet partiıi erkônıharbiye 
reiıliği 

Bükreıı, 4 a.a. - Royter aja.naı bildiri· 
yor: 

Kıra! Karol'Un emri Uzerlnıı on iki ..Un 
müddetle millet partisi erkAnı harbiye re
iııllğlni ifa etmıe ola.n B . Urdlll'lanu lııtifa 
ederek yeline, ııabık hariciye nazın B. Gi
gUrtu ta)1n edilmiıtır. 

Lazar Kaganoviç 
azledildi 

lloskova, • a.a. - Petrol endüstrisi 
halk komiseri La.zar Kaganovı~. memuri· 
yellerinden azledllml§tlr. Edin, petrol en
düstrisi halk komlııcrlltine, 1ııkov balıkçı
lık endüstrisi halk komiserliğine tayin o -
lunmuştur. 

Yunan k1rah, Baıvekili ve Denh 

Genelkurmay şefini kabul etli 
Atina. 4 a.a. - Kıral Georges, dün 

başvekil Metaksas ile bahriye genel 
kurmay şefi amiral Sakellariou'yu ka· 
bul etmiştir. 
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A İngiliz resmı tebl.ği 
Kah. 4 a a B k Kah' d j Kenya cephesinde, topçu ve tayyare 

ıre, . . - u a şam ıre e . . . .. 
d ·1 · T t bl'V• kuvetlerıne ıstınat eden duşman salı 

neşre ı en ıngı ız e ıgı: .. .. M 1 , . · ·· h"" gunu oya e e netıcesız uç ucum 
Garp çölünde, dün, düşman, Sollum yapmıştır. Zayiatımız hafiftir. 

istikametinde ilerlemi§ ve bilahare Diğer cephelerde işara değer bir 
çekilmiştir. şey olmamıştır. 

İngiliz hava nezareti tebl.ği 
Kahire, 4 a.a. - Ha\'a nezaretinin teb-1 nezaretleri müşterek tıobliği : 

llğl: 

Cenubi Afrika.da ordu ile müştereken 1 Düşman tayyareleri bugün Manş sa• 
hareket eden ingiliz hava km·eUerlne ~en- hillerine t.•aklaşmışlardır. Portland 'da 
sup bombardıman tayyareleri, Habe;ı-Ken- J 

)'a hududunda Moyale mıntakıuıındn bulu· yardımcı bahriye gemilerine isabetler 
nan bir ordugAh clvanndald topçu me\'Zl· vaki olmuş ve yangınl u cıkmıştır U-
lerlne hllcum etmi§lerdır. Bu mevzilere a- . .. .. • 
~ır bombalrın tam isabeti ve civarda bir fak hır romorkorle, altı duz hır vapur 
cephane deposunda olduğu muhtemel blı· batmıştır. Diğer bazı gemilerde de ha· 
yhk bir infılfık kaydedilmiştir. Yarlara ve sar olmuş ve birkaç sivil ölmüştür. 
korulara iltica eden kıtaat, Uslnlne snll-
ınPn dönen tayyar~lerlnılz tara.tından mit· Cenubugarbi kontluklarına da hü • 
ralyöz ateşine tutulmuşlardır. 

Refakatlerinde avcı tayyareleri de bu- cumlar yapılarak bomb:ılar atı1mış. fa-
ıunnn Uç dü§man bombardıman tayyare fi· kat hiçbir haber alınmamıştır. Tayva
losu. Malta civannda gorUlmUştUr. Avcı re dafi bataryalan ateş açmışlar ve 
tayyarelerimiz bir düşman bombardıman . . . 
tayyaresini havada p:ı.rçalamışlardır. İçin- avcı tayyarelcnmız muhtelıf noktalar-
de bulunan beş kişi paraşUUe atıamışlarsa dan harekete geçmişlerdir. Şu ana ka· 
da bllfıh:ı.re denizde yapılan araştırma ne· dar alınan raporlara nazaran avcı tay-
Uceslnde bulunamamışlardır. Düşman hiç • • • •. 
bir bomba atamamıştır. Teııhls edllemlyen yarelerımız tarafından hır du~man 
bir tayyare Karamnrn üzerine birçok yan- bombardıman tayyaresi dü~ürülmu§ -
gın bombaları atmışııa da hiç bir hasar ol- t"" 
mamıştır. ur. 

Alman tayyareleri Manı Dün memleket .üzerinde yapılan ha· 
sahillerinde va hücumunda düşmanın yedi bombar-

Londra: 4. a.a. - ·• Royter ., : dıman tayyaresinin düşürüldüğü ıtn-
Bahriye, hava ve anavatan emniyet di teyit edilmektedir. 

Cenubi Afrika resmi tebliği 
Nalrobi, 4 a.a. - 3n/ 19f0 akııamı res

men tebllg edilmektedir: 
DUn. bütün cepheler kara kuveUeri için 

sakin geçmiştir. Dun tayyarelerimiz Ken· 
ya- Habeşi!'tan hududunda Moyale'dekl 
italyan mUdafaa haUan Uzerine hücum e
derek topçu mevzileri Uz~rlnde isabetli en
dahtıar kaydetmiştir. l\11tralyöz yuvaları 
llzerine bombardımanlar yaparal siperler-

de gizlenen takYiye kıtaatı Uzcrlne cı. 
mitral:.·öz alC§i açmıştır. İ§ltllen bir infi • 
l!lk, bir mUhlmmat deposunun imha edil· 
diP.:ini göstermektedir. Şimdi, blrlz bir BU• 
rette anl8611maktadır ki, lngiliz mevzileri· 
ne 350 mermi attıktan sonra pazartesi gü
nü yapılan ilk düşman taarruzunda llert 
hareketi durdurmak için lngfüz tayyarele
ri çok mtielllllr olmuştur. 

A İtalyan resmı tebliği 
İtalyada bir mahal, 4 a.a. - İtalyan u- j Assab üzerinde yapılan bir düıman h .. 

mum! kararg!lhının 24 numarh tebliği: va akını ehemlyetslz zararlar yapmıııtır. 
C~-rin11igue hududunda, Rollum mıntakA· B" • '/' t h" 

sında, bir kolumuz Musalde vasıl olmuş, ır ıngı iZ alJzı ı 
bir zırhlı otomobil kolunu pUskUrtmUş ve Londra. 4 a.a. - DUnkü italyan tebll • 
tayyarecllerimiz de düşmanın bir motörize ğinde, :Metemma'ya hücum eden ingills 
koluna hUcum ederek kolu dağttmııstır. kollarının. şiddetli bir mukabil taarnız ne-

Daha cenupta, Capuzzo münferit lstıh- tıceal pUskUrterek 60 maktul Ye bir mlk • 
kfımına karşı vaki müteaddit lngiliz hU • dar mitralyöz bıraktı#! haberi hakkında., 
cumlan bAriz bir surette tardedllmlştlr dlin Londrada sallıhlyeUI mn!ıa!ll şu beya.

Denlzaltı gemilerimizden blrl Us8Une natta bulunmuştur: 
avdet etmemiştir. Hakiki vaziyet eudur: 

Şarki .A:trfkada, SomaJlll uke.rlertmlıı Takriben bir bölük ve kUçUk Habeş oe-
Moyale'de bir lngtllz mUnterlt lııtıhkAmını le lruvetleıinden müteşekkil bir müfreze, 
legal etmişler, ve mukabele olarak dUııma· takriben bir tabur kadar kuvetl olan ital· 
nın yapmış olduğu ha.va akınına rağmen yanlara karşı hUcum etmiştir. Zaylatımıs 
mevkii muhafaza etmişlerdir. bir maktul , on yaralıdan ibaret olup, hiç 

Sudan cephesinde, hava fllotlll!llU"lmız bir mitralyöz kaybedilmemiştir. ltalya.n 
Cabo ve Gallabat'ta dll§man kuvetlerini zayiatı 3 ltalyan zabiti ~ahi! olmak Uzcre, 
bombardıman etmiştir. 3 misli fazladır. 

F ransada İnşa 
edilen gemiler 

Tezgôhtan indirilerek 
başka yerlere götürüldü 

Londra, • a.a. - Royter aja.naı bildiri
yor: 

Serbest franııız deniz kuvetlerl bllfkU
mandanı Vlıı amiral Muııeller, bu ııabah 
yapılan bir mtil!kat esnasında, fransız 
bahriyeıılne mensup hiç bir zırhlının &lmıı.n 
veya itaıyanlann ellerinde ka.lmamıı oldu
ğunu beyan etmlıllr. Fran&ız bahrlyeııtne 
men.sup bir mlkdar geminin de general de 
Gaulle"lln davetine icabet ettiğini llAve et
miştir. Bir mlkdar framnz denizaltı gemi· 
sinin de lngillz .ııularında bulunduğunu 
bildlrmlııtır. 

Fran.cıada h!lll ill§ada bulunan birkaç 
harp gemisi de tezglhlıı.rda.n indirilerek 
ikmalleri ı ı:ın amelelerlyle birlikte emin 
bir yere götUrUlmUştUr. Diğer fransız 
harp gemileri sllA.htan tecrit edilmiş ol
dukları halde lngillz limanlarında bulun · 
makta ve !rawıız hayratını tqımakt.&dır
lar. 

Viı amiral Museller ııözlerine şöyle de
vam etmııtır: 

Gayem, !ransız bahriyesi bayrı.tının 
ıerefinl kurtarmaktır. Alman veya. ltalyan 
hUkUmetlerlnln ellerine fransız donanma.
sının, kısmen dahi teslimini talep ettirebl· 
lecek hiç bir vesile vermek istemiyorum. 
tlmlt ederim ki her kumandan, gemisini 
düşmana teslim etmektense, berhava et
mesini tercih edecektir. BUtUn kabiliyet ve 
kuvetimle mUttefiklerlmlz lni'lllzlerle teş· 
rlkl mesai edecet\m . 

Vis Amiral Mmıeller, aerbest olan fran· 
sız ticaret gemilerinin blr kııımının da em· 
rlne ı;rirmek üzere olduğunu 111!.ve ebnl§· 
tir. Emrine r;eçen transız gemilerinin aey· 
rü.seferinden taha.ssul edecek paralarla, ba
zı gemilerde mUsadere edilen çok kıymetli 
hamulelerden mütevellit mebl!lflar saye· 
sinde, kuvetlerinl uzun mUddet idame et
tlrmeğe ka.fl para mevcut olduğunu blldlr
mittir. 

i ngilterede mevkuf 
faşistler nefyedilecek 
Londra, 4 a.a. - Avam Kamarasın

da bir suale cevap veren Dahiliye na
zırı B. Anderson, Sir Osvald Mosley 
ve diğer bilkuvve faşist taraftarları · 
nın müstevliler tarafından kurtarıla
mıyacak bir yere yerleştirilmeleri • 
nin teminini hükümetin düıUndüfü • 
nü ve bu gibi eşhasın dominyonlardan 
birine ıöoderilmeleri teklifini nazarı 
itibarda bulunduiunu bildirmiıtir. 

Türkiye ve 
Sovyetler Birliği 
arasında 

(B•şı 1. inci sayfada) 

sovyet dostluğu ile tezat ve tenakus 
arzedecek bir cihetini görmemi§İZ • 
dir ve göremiyorJz. Gerek eski ge
rek yeni tecrübe ve mÜ§ahedeleri • 
nin, Moskova'yı da bu düıüncede 
bizden ayırdığını tasavvur edemiyo-
ruz. 

Şimal komşumuzla olan münase• 
betlere bizim tarafta hakim olmut 
olan ruh, ıu veya bu indi tehir, şu 
veya bu türlü istidlal ile bulandırıl· 
mıyacak kadar vuzuhlu ve müspet• 
tir. Acı ve tatlı günlerin, hot ve na· 
ho§ hadiselerin tecrübesinden geç· 
miıtir. Bunun aksine zorlanan mü· 
talea ve hükümlerin, memleketleri· 
miz menfaatine hizmet etmek gibi 
gayrendiş bir arzudan ilham alma· 
dığrna ise Ankara kadar Moskova 
da şüphe etmez. 

Türkiye'nin, istiklalini korumak· 
tan ve istiklaline hürmet edenlerle 
el ve emek birliğinde bulunmaktan, 
komıuları ile barı§ ve huzur tes· nü
dü içinde kalmaktan gayri maksadı 
yoktur. Türkiye'den kendi istiklali 
aleyhine fedakarlık ne kadar bekle
nemezse, başkalarının, bilhassa Sov• 
yet Rusya'nı~emniyeti aleyhine her
hangi bir tahrik o kadar beklene· 
mez. Türkiye • Sovyetlcr Birliğ inin 
münasebetler nizamı, mazinin kötü 
miraslarından tasfiyesi iç.in hemen 
hemen bütün bir neslin emek çek
tiği bir eserdir. Bu eser devam et· 
melidir. Bizim için de, milletlerin 
sükun ve sulh istikrarına kavu~m•· 
sını istiyen herkes için de doğru ve 
hayırlı olan budur. 

Falih Rıfkı AT AY 

8. Beaudoin Amer·ka 

büyük elçisiy e görüştü 
Berne, 4 a.a. - D.N.B ajansı bil· 

diriyor: Havas ajansının V ich v'den 
bildirdiğine göre. hariciye nazırı B. 
Baudouin. Amerika sefiri B. Bullit'i 
kabul etmi§tir. 
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Gül kupası atletizm müsabakalarında İhale tarihi Lira kuruş Dosya No Cinsi Mevkii 

Satın alanın adı Satış tarihindeki 

adresi 

--( Rodyo Difuzyon Postıı.Jail 
TÜRKİYE ktadyosu - ANKAI{J\ _..
----l Dalga Uzunıugu ı 
1648 m. 182 Kes.; 120 KW 1 

Seyirci rekoru da kırıldı 
Ah nan neticeler çok güzeldir 

t}ç yıl evel başlıyan gtil kupası ~üsa
bıtkalıırının ilçlincüsü bu sene 30 hazıran
da Fenerbahçe stadyomunda yapıldı. Bu 
mUsabnkalar memleketimizde atletizmin 
inkişafını göstermek bakımından çok en
teresan olmuştur. Bu yıl mtisabakalara 
4l57 atlet iştirl'ı.k etmlştnr. Fınııl müsaba
kalarına gelen seyircilerin adedi ise 4916 
dır. Bu rakam, memlelcetimizdc halkın en 
çok rağbet gösterdiği spor şubel(Jrinden 
biri olan futbol 111ac;;ıarında bile scyı·ek gö
rillen bir raltamdır. 

İkinci ve mühim bir nokta da giil ku
pası müsabakalarında muhtelif kategori -
lerde 1938 ve 1939 dan kalan rekorların 
yirmi tanesi kırılmıştır. ÜçüncU kategori 
400 metre, 4 x 100 metre, uzun atlama 
Türkiye rekorları yenilenmiştir. Dördüncil 
kategori uzun atlama, yiiksek atlama. 110 
manialı ve 4 x 50 metre Türkiye rekorla
n da kınlmıştır. 

1940 gül kupası mlisabaknlarına 25 ta
kım dahil olmuştur. Neticede birinci kate
goride: fcncrbahçeli atletler 42, galatasa
raylılar 21. beşlktaşlılar 20, yedek subay
lılar ıı. kurtuluşlular 11, kocaelllller 6, 
Ankara demirsporlular 5, sanat okullular 
3, afyonlular 3, kuleliler 1, o.iman okullu
lar 1 puvan almışlardır. Haydarpaşa, Kaba· 
taş liselerinden, Beyoğlu spor,. Sakarya ku
lilplerinden. mlihen<lis mektebrnden ve Ro
bcrt Kollejdcn giren atletler puvıın alama
mışlardır. 

ÜçUncü kıı.tcı::oride: beşiktaşlı atletler 
20, deniz liseliler 19, beyo~lu sporlular 3, 
sakaryalıln.r 8, fenerbahçelıler 6, kabataş
hlar 6. Hııydarpaşutııar 5, galataso.raylılar 
ıs kuleliler 5, kurtuluşlular 3 puvan al· 
~ışlıırdır. Sanat okulu, GUzel bahçe, Kale 
epor, .Arnavutköy ku!Upleri atletleri puvan 
ku.anamamışlardır. 

Disk atma: K. lV. 
Nihat (B. J. K.) 31.91, Nejat (F. B.) 

30.96, Gıyas (Sa) 30.465. (Rekoru: Nihat 
32.21, 1940 seçme) 

Cirit atma : K. 1. 
Melih (F. B.) 57.09 (yeni rekor), Şerif 

m. J. K.) 49.90, Şevket (F. B.) 48.60 (re· 
koru: Şerif 49.07, 1939 l 

Çekiç atma : K. I. 
Ateş (Sn) 27, İzzet (F. B.) 26.90, Jorj 

(A. O.) 21 (rekoru: İzzet 25.25, 1940 seç
me) 

Atlamalar 
Yüksek atlama : K. iV. 

Nedim (B. J. K.) 1.60 (Yeni Tilrkiye 
rekoru), Necdet (Sa) 1.48, Ketenoğlu (B. 
J. K.) 1.42. (Rekoru: Vecdi 1.56, 1939) 

Yüksek atlama : K. 111. 
Merih (B. J. K.) 1.64, Necip (B. J. K.) 

1.62, Ragıp (Dl.) 1.585 (rekoru: Merih 
1.67, 1939) 

Yüksek atlama : K... l. 
Fıtik (G. S.) 1.75, Ömer (Afyon) 1.69, 

Ancus iT. Y. Y. K.) 1.67, (rekoru: Pulat 
ı.sı. 1938> 

Uzun atlama : K. iV. 
Yuanidis (B. s. K.) 5.99 <Yeni Tilrkiye 

relcor), Necdet (Sa> 5.97, Kamaryotis 5.44 
(rekoru: Suat 5.93, 1939} 

Uzun atlama : K. lll. 
Cemal (Kn.) 6.27 (yeni Türkiye reko

ru), Yaşar (Dl.) 6.07, Çiçopulos (B. S. K.) 
5.85. (Rekoru: Y~ar 5.99, 1939) 

31-10-341 
21-6-341 
16-8-341 

16-8-341 
14-10-926 
12-6-930 

16-3-930 

2-6-927 
27-5-926 

27-5-926 
27-5-926 
25-11-926 

17-8-930 

16-5-926 

550 
135 

1110 

799 
3000 
6900 

440{) 

1095 
300 

500 
300 
179 

5601 

1350 

Zir 81 

" 182 

" 72 

" 61 
926/87 
929/60 

929/83 

927/9 
341/752 

341/750 
341/751 
926/114 

930/21 

341/759 

Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığından: 

8-10-341 250 341/388 

Dükkan Çarşı 

Hane Sinap mahallesi 
Hane 

" .. 
Bahçe Köy önü hoda cd. 
Arsa Dibağın mahallesi 
Hane Misakı milli mahallesi 

Hane 

Arsa 
Bağ 

Bağ 

Bağ 

Hane 

Hane 

Bağ 

Bağ 

imam Yusuf mahallesi 

Kurt 
Binek taşı 

it .. 
" ,, 

" 

Zir harun m. 

Boyacı Ali M. 

Keçiören 

Küçük Esat 

Celalettin Maksut Zirde Uhrili 
Hasan Zirde muhacir 
Hüseyin Bağlı'.i.m nahiyesinde Hüsam 
oğlu 

Mehmet Rüştü Sıhhiye memuru 
Ahmet Remzi Eskişehirli nakliyeci 
Mehmet Ziya iskan umum müdürlü -
ğü istatistik şefi Memduh yanında 
Lutfiye Acarbay Harran kaymakamı 
Kerim karısı 
Cemal Milli Müdafaa veznedarı 
Abdülkadir Keçiörende merkez K. 
eski levazım reisi kaymakam 

.. " " 
" ,, " " ,. 

Recep Zirin islam mahallesinde Ah-
met oğlu varisleri 
Rüştü Varidatı umumiye muhasebeci
si ; varisleri 
Hüseyin Elazığ mebusu; varisleri 

Suat sabık Hariciye Vekaleti şifre 
müdürü 

1 - Yukar?a evsafı yazılı gayrimenkulleri satın alan sütunu mahsusunda vazıh gösterdikleri adreste aranılma
sına rağmen bulunamıyan şahısların Ankara Tapu Sicil Muhafızlığına mü :-acaatla astın aldıkları gayrimenkulü 
3524 sayılı kanunun ikinci maddesi mucibince ilan tarihinden itibaren üç ay zarfında hazine lehine birinci de
recede ve birinci sırada ipotek vaz'ı suretiyle namlarına t~scil ettirmeleri aksi takdirde mezkur kanunun ikin
ci maddesinin son fıkrası mucibince muamele yapılacağı. 

2 - Bunlardan ölenler varsa verese'erinin veraset ılamlariyle birlikte adı geçen tapu sicil muhafızlığına mü-
racaatları. • 

3 - Hukuku usul muhakemeleri ka!lununun 141 ve müteakip maddelerine müsteniden şahsan tebliğ makamı-
na kaim olmak üzere ilan olunur. (3367) 13443 

Emniyet sandığı ilônlorı 1 1 M. M. v. Hava Müsteşarlığ• 

31.7 ın. 946!> Kes./ W !'-~ 1 
19.74 m. 151!!5 Kca.ı 2ll ~w 

CUMA: 5.7.IS40 

7.30 Progtanı, ve memıeı.c. 
7.;j!ı ıv1u~.ıc ııatıı u.u.ı:ııı; ~· •·ı· 

8.00 Ajans halıcrlerı. 
8.10 Ev kadını - yemek lıs.L · 
8.20, 8.30 Muzık: Jcwı :::.alı ıo · •"\ 

12.30 Progı am, ve ıııeııııeı.et sa 
12.35 M i.ıı:ık. Ça.aıııar: r aı,. 

Cevdet Çabla, hasaıı Güf· 
Mefharet :saı;ıı Lk, zı 
1 - r.ı. CC:aıetin Pş. - hııı 
kı: (1Je6ilı..lı cvelce böyle 1 te 
rm). ıJ! lk· 
2 - Musa Süreyya • hiıZZ ı 
(Sen sanki banarın guıusiıJI te 
3 - Turkiı: (yuru dilber f 
4 - Türkü: (Karanfil oY 
!um). 
5 - Türkü: (Sarı kurdele e' 

12.50 Ajans haberlerı. ~ • 
13.05 Müzik: saz eserleri. Çala d, 

det Çağla, Fahri Kopuz, P
3 

13.20/ 14.00 Miızik: senfonik lld 
(Pl.). , löl 

18.00 Program, ve memleket 5'15' 
18.05 Müıik: macar ve romen !ıJ 

!arı (Pl.). 
18.30 Müizk: Anatlolu halk ha# 
18.45 Müzik: cazband (Pi.). 
19.15 Miızik. Çalanlar: Vecihe, 

Ko.ı:an, RU!iCll Kam. OJtU) 
zeyyen Senar. 
1 - Hicaz pe~revi. 

1 2 - Arif bey - hicaz şarlı 
edeyim). 
3 - Şevki bey - hicaz şaı" 
!anıp zülfü hezaran tabıııBl 
4 - Lemi - hicaz ~ar~ı: ~1 
her güzeli senden eserdır Jıl' 
5 - Cevdet Kozan: ut tıı 
6 - Lemi - hıiseyni şar~ 
zel gözlerle bakmasını bıl 
7 - M. Celalettin Pş. - bil' 
kı: (Sevdigim cemalin çıı 
mem). 

19.45 Memleket sa.at ayarı, 
len. 

20.00 Miızik: fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma. 

20.50 Müzık: okuyan - Radife 

Dördtincil kategoride: sakaryıı.lı atletler 
21, beşiktaşlılar 11, Beyoğlu sporlular ~· 
Fenerbahçeliler 8, Deniz liseliler 5, kulelı
Ier 4, kabtaşlılar 3, kurtuh7şlular 2 ~uvan 
&lmtşlardır. BoğR.Ziç kulUbU atletlerı pu -
van almamışlardır. 

Uzun atlama : K. 1. 
üı:tek (F. B.) 6.35, Faik ( G. S. l 6.32, 

Çaro~lu T. Y. Y. K.) 6.21. (Rekoru: Mu
zaffer 6.62, 19391 

1 - Arif bey • suzuıilk ş!J! 
bizar ederken). t ' 
2 - Suıinak şarkı: (E>' 

l 2 depo yaptırılacak 5 f • ı · k • k • ı • I"' k M. M. Vek.iiletı Hava Satın Alma Ko-
O/O OIZ 'I Se 1% Sene ta Slt 1 em Q SOtlŞI mıs[onurt~~n~epo ımpatı zaıno. eksittmı>ye 

Resmi neticeler ( Koıular ) 
200 Mani alı : K. ili. 

Birinci Hogap (F.B.) 29.6, ikinci Mar
nekis (T.Y.Y.K.) 30.8, üçüncü Sarkis (F. 
B.) 31. (Bu yarışın rekoru yapılmamış-

tır.) 

100 Metre : K. iV. 
Birinci Ferit (S) 11.9, :Kenan (K) 12.1, 

Ömer (S) 12.4. (Rekoru: Turan 11.7 1939) 

200 Metre: K. I. 
Melih (F.B) 23, Gören (G.S .) 23.3, İr

fan (F.B.) 23.9. (Rekoru: İrfan 23.3 1938) 

1500 Metre : K. /. 
Rıza (F.B.) 4.04.9 (yeni rekor), 

(Kocaeli) 4.17.4, Kemal (Kocaeli) 
(Rekoru: Rıza 4.19.6 1938) 

800 Metre : K.111. 

Galip 
4.17.6 

Skoçimaru (G.S.) 2.06.9 (yeni rekor), 
Hüseyin (B.J.K.) 2.12.8, Koranalengo (B. 
S.K.) 18.1 (Rekoru: Skoçimaru 2.07.Z5 

1940 seçmeler) 

110 Manialı : K. iV. 
Ferit (S.) 17.3 (yeni rekor), Şehap (Ku

leli) 17.6, Mika (B.S.K.) 18.l (Rekoru: 
Ferit 18.3 1940 seçme) 

200 Metre : K. lll. 
Şerif (D.L.) 24.2 (yeni rekor), Gizis (B. 

S. K.) 24.9. Turhan (D.L.) 2S. (Rekoru: 
Şanon 24.S 1939.) 

5000 Metre : K. I. 
Artan (B.J.K.) 16.12.9 (yeni rekor), Hü

ı;eyin (F .B.) 16.26.2, İbrahim (Kocaeli) 
16.40. (Rekoru: Hüseyin 16.25.8 1§39). 

400 Manialı : K. 1. 
Kamil (A.D.S.) 60.3, 

61.2, Ali (G.S.L.) 54.2 

rnıştır.) 

400 Metre : K. l. 

Neriman (F.B.) 
(rekoru yapılma.-

Gören (G.S.) 51.5 (yenı rekor), Ahmet 
(Sa.) 54, Ancus (T.Y.Y.K.) $4.2 (rekoru: 
Gören 52.4 1938) 

400 Metre K. l/ J. 
Şeirf (D.L.) 55 (yeni türkiye rekoru) 

Şinasi (Ka.) 56.1, Halyufkin (B.S.K.) 56.9 
(Rekoru: Şinasi S6.2 1940 seçme. 

4X50 Bayrak. 
Deniz lisesi 24.5 (yeni türkiye rekoru), 

Sakarya 25.4, Kurtuluş 26 (rekoru: 24.7 
Haydarpaşa lisesi 1939) 

4XIOO Bayrak : 
Sakarya 46.4 (yeni türkiye rekoru), Ka

bataş lisesi 48.9, Beşiktaş 49 (Rekoru: Gü
zel bahçe 47 1939 

4X200 Bayrak : 
Fener bahçe 1.38, Kurtuluş 1.384.4, Ko

caeli 1.451.1 (rekoru yapılmamıştır.) 

Atmalar 
Gülle atama : K. IV. 

Üç adım : K. 1. 
Yavru (G. S. l 13.525, Üçtek (F. B.) 

12.65. (Rekoru: Yavru 13.80, 1939) 

Sırıkla atlama : K. 111. 
Vasilin (B. S. K.) 2.80 (yeni rekor). 

Feridun (Sa) 2.80, Şerif CD. L.) 2.80 (re
koru: !zzet 2.60, 1939) 

Sırıkla atlama : K. I. 
Vicaropuloa (T. Y. Y. K.) 3.25 (yeni re

kor), Sudi (F. B.) 3.15, Şerif (R J. K.) 
3.50 (Rekoru: Şerif 3.10, 1939) 

9 milyon dolarhk Norveç 
altını Amerika' da 

Baltimore, 4 a.a. - Amerika'ya Norveç 
hükilmetine ait 9 milyon dolar kıymetin
de altın gelimiştır. 

Baltimore Nevs Post gazetesi: 
Nazi muhafızların burunlarının dibinde 

sevkedilen bu altınlar Norveçten gelmek
tedir diyor. 

Gazete şu suretle devam ediyor: 
Bu lş kızak çeken çocuklar tarafından 

başarılmıştır. Her kızakta gizli bir yerden 
alınan altınlar dolu k\lçük bir kutu bulu -
nuyordu. Çocuklar küçük bir vapurun bek· 
lediği koya varmak için 50 kilometre me
safe katetmişlerdir. İş bu suretle 6 hafta
da ikmal edilebilmiştir. Altını nakladen 
Bomma vapuru aysız bir gece koydan ha
reket ederek geçen pazartesi günti Baıti· 
mor'e varmıştır. 

iığal edilen yerlerdeki 
Amerika siyasi mümessilleri 
Vaşington, 4 a.a. - Hariciye nazın B. 

Cordel Hull bugün matbuata beyanatta 
bulunarak Norveç. Hollanda, Belçika ve 
Ltiksemburg'da bulunan Amerika'nın si · 
ya.st mümessillerinin geri. çağrılması hak· 
kındaki alman talebinin kabul edilmesinin 
muhtemel olduğunu bildirmiştir. 

Vi·ndsor Dükü Portekiz' de 
Lizbon, 4 a.a. - lspanya'dan gel -

mekte olan dük, düşes Vindsor Porte
kiz hududunu geçerek Lizbon'a doğru 
yollarına devam etmişlerdir. Dük ve 
düşesin Lizbon yakininde bir plaj o
lan Cascais'de dostları nezdinde ka

lacakları zannedilmektedir. 

Yugoslavya'da fiyat kontrolü 
Belgrad, 4 a.a. - Ticaret ve sana· 

yi nezaretinin teklifi üzerine nazır· 
lar meclisi bütün eyalet merkezlerine 
ve Belgrada fiyatların kontrolü için 
memurlar tayin edilmesine dair ka • 

rar vermiştir. 

lsveç-Norveç te'diye meselesinin 
müzakeresi 

Stokholm, 4 a.a. - Ticaret nazın· 
nın başkanlığında bir Norveç heyeti 
iki memleket arasında tediye mesele

sini müzakere etmek üzere Stokholma 

gelmiştir. 

Meksika lspanyol mültecilerini 
kabul ediyoı· 

EmlA.kin semti Cinsi 
konulmuıştur . .Muhammen bedch ll.!l!ll,68 

MuhRmmen !ıra otııp ilk trminat mikdarı C 30011 ı lira-

Kadıköytinde (Kızıltopra.k) Tuğ'lacıbaşı 

mahallesinde eski Çıkmaz Ömerefendl 
yeni Kethüda en yeni Şehirka.hya soka
P;ında eski 1/3 yeni 37, 37/1 No. h 

kıymeli dır. Kupalı zarfla eksiltmesi 8. 7. !'·10 snat 
11 de tınnı ıırı.tın ıılına ltomisyonııııtiıı ya -
pıluc:ıı-.tır İdnri şnrlnaıne ve krşıf evrakı 
her glin ö~ledt•n sonı·a 2 lira mulrnhilinde 
mezkı'.ır Jrnınisyondrın nlınn.bilir. İııklclile
rio ilk teminı:ı.L ve teklif mektuplannı nıu-

Üç buı:uk katta 15 odıı.lı üç sofıılı 
zemin katı klı.rglr iki buçuk katı 
ahşap bahçeli iki evin tamamı (me-
saha! sath.lyesl 7960 metre murab
baıdır.) 

Galatada Sultanbayazıt Kemankeş ma
hallesinde Topçular caddesi ve Demirci
ler sokağında eski 152, 154, 156, 29, 146, 
148, 148/1, 148/2, 41, 150 (146, 148, 150, 
41 No. tajJ No. 1ı 

Dört katta 29 odalı ve altında dört 
dükkanı olan binanın Demirciler so
katında atik 40 No. lı Pilak Musta
fapaşa vakfından gedikten ari hane 
mahalli ile Topçular caddesi A. 158 

5000 ayycn saatten bir saat evetine knıl;ır ko -
misyona mal<buz mukabili vernwlcri. 

Fatihte Tahta minare mahallesinde Kül
han sokağında eski 22, 22 Mü. 34, 36 ye· 
ni 34, 36 No. lı (Haliç feneri) 
Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde 
Eczacıbaşı (Serkis) sokağında eski 8 ye
ni 20 No. lı 

Kadıköyünde Raslmpaşa mahallesinde 
Ayrılıkçeşme sokağında eski 4 Mü. yeni 
6 No. h 

Üskildarda Tavaşi Hasanağa mahallesin
de Camiişerif sokağında eski 8 MU. yeni 
6 No. lı 

Gnlatada Kemankeş Karamustafapaşa. 
mahallesi;ıde Kılıcalipaşa caddesinde 

No. lı ve Sultan Ahmet han evel 
vakfından pulcu ~edi~inılen münka-
lip mahal ve A. 152, 1:'>4, 154 ve De
mirciler sokaı'.\"ında 29 No. h sırf 
mülk şerbethane gediğinden mun-
kalip elyevm dekakin ve apartımanı 
mtiştemil kargir tiyatro mahalleri- • 
nin ancak mezkur demirciler soka
ğında 29 ve Topçular cllddeııinde 
atik 152, 154, 156 No. larla murak-
ke.m sırf mülk muayyen mahallin 
sülüs hissesi. 10000 
Dört katla biri yedi diA"eri dört o-
dalı iki sofalı iki mutfaklı kfı.rgl.r iki 
evin tamamı 2600 
Dört katta dokuz odalı üç sofalı ter
kos ve elektrik tesisatını havi krtr-
gir bir evin tamamı (mesahai sathi
yesi 79 metre murabba.ıdır.) 
İki buçuk katta dört odalı iki sofalı 
maabahı:e ahşap bir evin tamamı 
(mesahai sathiyesl 58 metre murab
baıdır.) 

İki katta dört odalı kuyusu ve elek
trlP;I. olan ahşap bir evin tamamı 
(meaahai sathiyesl 492,50 metre mu
rabbaıdır.) 

4850 

600 

650 

yeni yapılan yolcu salonu binası karşı- Eski paket postanesi binası 
sın da. 

45000 

ı - Arttırma 24. 7. 940 tarihine düşen çarşamba gilnil saat 14 ten 16 yş. ka
dar yapılacak ve gayri menkul en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhamm en kıymetin % 15 i nisbetinde pey akçesi 
yatırmak lAzımdır. 

3 - Arttırma bedeliniıı dörtte biri peıı ın geri kalanı sekiz &enede sekiz müsavi 
taksitte ödenir. Takııltler % 5 faize tAbidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrlm enkul sandığa birinci derecede ipotekli ka-
lır. ~ 

5 - Binaların fotoğrafları sandık dah illndeki &atış salonunda teşhir olunmakta-
dır. Fazla tafsila.t almak için salona milra caat edilir. (3425/5599) 13439 

Ankara Çankaya 
muhafızlığından : 

tapu sicilli 

Tuzluçayır mevkiinde kain ve vergi kay 
dına göre Bostancı Seyit Ahmet oğlu Ali 
namına kayıtlı ve mahallesinden verilen 
ilmühaberde şarkan su hark:ı, şimalen ba
lıkçı Tevfik, garben Bağcılar yolu, cenu
ben Arapların bağı ile çevrili 6 dönüm 
miktarında bağın Seyit Ahmet vereseleri 
namına senetsizden tescili istenilmekte
dir. 

Mezkiir gayri menkulün tapuda kaydı 
olmadığından yeniden tescili için 24.7.940 
tarihine rastgelen çar§amba günü mahal
linde tahkikat icra edileceğinden bu gayri 
menkul ile bir alakası olanların alakaları
nı tevsik eden vesaikle birlikte o güne ka
dar Çankaya tapu sicilli muhafızlığına ve
ya o gün mahallinde bulunacak memuru
muza müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Aranıyor 
Yenişehirin İsmetpaşa bulvarı civarın

da veya Atatürk bulvan taraflarında dört 
odalı veya üç oda bir hollti bir ev ve yahut 
apartıman kiralaııacaktır. Kalorlferli olan
lar tercih edilir. Böyle kiralık evl olanla
rın Ulus'ta Apak adresin~ haber vermeleri 
rica olunur. 

Çankaya tapu sicil muhafızlı -
ğından: 
Ankara'nın Dikmen kilise civarı mevki

inde kain olup verginin 318 ve 926 tahrir 
kayıtlarında Çarda oğlu Hüseyin adına 

yazılı bağın adı geçen Hüseyinin verese· 
!eri Emine Sıddıka ve Mehmet tarafların
dan namlarına tescili istenilmiştir. 

Tapu sicillinde kaydı bulunmıyan bu 
yerin mülkiyeti hakkında tahkikat yapıl
mak üzere 27. 7. 940 cumartesi saat 10 da 
yerine memur gönderilecektir. Bu yerde 
bir hak iddia edenler versa evrakı müsbi-
teleriyle birlikte ya mahallinde buluna

Ankara birinci sulh hukuk ha _ cak memura ve yahut daha evel muhafız. 
lığa müracııatlarx lüzumu ilan olunur. 

2661 kimliğinden : 

( 30<)2) 13097 

Mintan diktirilecek 
M. M. Vekıiletı Hava Satın Alm;ı Ko
l 20.000. mintan paıarlıkla diktiri· 

lecektir. Muhammen bedeli 3000 lira olup 
kati temınat miktarı 450 liradır. Pa7.ar
lrğı 617/ 940 cumartesi günü sn.at 11 de 
hava satın alma komisyonunda yapılacak· 
trr. 1 dari şartname ve nümunesi her gün 
öi:lederı sonra komisyonda görülebilir. İs
teklilerin muayyen gliıı ve saatte kati te
rr.innt ve kanun beilgeleriyle birlikte ko-
misyonıla bulunınalan. ( 3226) \3222 

Yün eldiven alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Komis-

yonundan : 
0 

l - 10.000 çift yün eldiven pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 3.800 li
ra olup kati teminat miktarı 570 lira<lır. 
Pazarlığı 9-7-940 salı günü saat 10 da hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. İda
ri şartname ve nürnunesi her gün öğleden 
sonra komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte kati teminat ve ka
nuni belgeleriyle komisyonda bulunmala-
rı. (3298) 13302 

1 O adet santral alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 10 adet 15 lik santral pazarlık su

retiyle satın alınacaktır. Muhammen be -
deli (7800) lira olup, kati teminat 1170 lira
dır. Paza.rhğı 6-7-940 cumartesi günü saat 
10 da hava satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. İdari ve fenni şartname her gün 
öğleden sonra mezkur komisyonda görüle· 
bilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle ko -
misyonda bulunmaları. (3330) 13335 

Elbise diktirilecek 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma Ko -

misyonund<ın : 
1 - 5000 takım yazlık elbise pazarlıkla 

diktirilecektir. Muhammen bedeli 3250 li -
ra olup kati teminat miktarı 488 liradır. 

Pazarlığı 10-7-940 çarşamba günü saat 11 
de hava satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. İdari şartname, evsaf ve nümunesi 
her gün öğleden sonra komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle birlik -
te komisyonda bulunmaları. (3387) 

13368 

100 Seyyar f ırm alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko. : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (600) altı 

yüz lira olan (100) yüz adet seyyar furun 
pn.7.arlıkla münakasaya konmuştur. 25 ta
neden a!jağı olmamak üzere ayrı ayrı tek
lifler de kabul edilebilir. İhalesi 8/7/940 
pazartesi günü saat on birdedir. Kati te
minatı (8.500) sekiz bin beş yüz liradır. 
Evsaf ve şartnamesi (300) üc; yüz kuruş 
mukııbilinde M. M. V. satın alma KO. 
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun em
rettiği belgelerle ihale saatındıı. Ko. na gel-
meleri (3389) 13398 

Dizel motörii almacak 

tar başında). .Jf. 
3 - l-iıcazxar şarkı: (0•11 

& :'ya). 
O uyım: Aıaze Toz em. 
1 - Civaı u.sırı. - kurdilı 
(El erdirmeK visalı yare f 
2 - Arif bey - kllrclı)ı ~ 
(Sırma saçlı yare kim ~~jj~ 
3 - Arıf bey - kürdıli 
(Düşer mi şanına). 

21.15 Konuşma. 
21.30 Konuşma (radyo gazeteS 
21.45 Müzik: radyo :>alon orJ; 

22.30 

oloııist Necip Aşkın idıı~ 
1 - Delibes: Nalla'dan 

~- ~ 
2 - Lecocq: küçük do 
fantezi. 
3 - Lindner: Bagatel. 
4 - Ponchielli: La GiO 
rasmdan Saatlerin dansı,:.. 
5 - Rio Gebhardt: MnW 
ser valsı). - ~•' 
6 ~ Teman: Vıyana hUll 
7 - Becce: Aşk efsane6" 
Memleket saat ayarı, 3j 
leri; ziraat, esham - tah\'1, 

yo - nukut borsası (fi>'$ 
22.45 Müzik: cazband (Pi.). t 
23.25/23.30 Yarınki program. \ 

Bugün 

1 

' 1)1 

di ., ULUS Sineması bj 
2 Film birdeıt ~ ~ 

14,30 - 17,30 ve 21 
~ 

GÖNÜL Avcı ~ 
ROBERT TA YL~ 
JOANGRAWfÔ 

16 ve 19 da. ı 

CESUR PotU1 . 

Ziya oğlu Rif ~t'I 
T. C. Ziraat Bankası Vitl 

dan: e 
Bankam1za 15 No. lu iP01 

le borçlu Vizenin Bulaca .. 
den Ziya oğlu Rifat vadeS1 

de borcunu vermediğinde~ 
nerede olduğu meçhul b~ 
dan 305 lira 92 kuruşta,:ı ~e 
faiz borcunun ilan tarihıtl 
30 gün zarfında tediye .. e:1 
takdirde 3202 No. lu Tur!< 
riyeti Ziraat Bankası ı;atle 
ıncı maddesi mucibince 111 t,ı-1 
rimenkullerinin satılara1' 1 
lubatının istifa edileceği .1 
kamına kaim olmak üzere 

1 

ı:ı 
la satın alınacaktır. Muhıııtlt 
(1700) lira olup kati teınİ1111e. 
liradır. Pazarlığı 11. 7. 940 1'.ııo 
saat 10 da Hava satın alıTl 11 

yapılacaktır. İdari \•e fenni ~ 
gün öğleden sonra mezkür ı-~~ 
nilebilir. istel:lilerin muaV'. 

•ıt 
~ı 

N ejat (F.B.) 11.495, Yuanidis (B.S.K.) 
11.32, Hakkı (Kuleli) 11.19 (rekoru 11.98 
Litratos 1938.) 

Gülle atmalar : K. ili. 
Alaeddin (H.P.) 12.88, Seyfi 

12.80. Karamalengo (B.S.K.) 12.10 
ru: 13.03 Alaeddin 1940 seçme) 

Gülle atma : K. 1. 

(D.L.) 
(rek:o-

Vaşington, 4 a.a. - !spanyol mül
tecilerine yardım komitesi, Meksika 
hükümetinin Fransa'da bulunan is
panyol cümhuriyetçi mültecilerinden 
mühim bir kısmını kabul edeceğini 
bildirmiştir. 

Aslan İstanbul'da mütevellit olup halen 
Ankara'da Hacı Seyit mahallesinde De
de sokak: 30 numaralı evde mukim İbra
him Hüsnü oğlu Ali Fuat. 

Ankara'da Kayabaşı mahallesinde Çev
rikusta sokak 1 numaralı evde oturan Os
man oğlu Ali Üntürk tarafından aleyhin.i-

ze açılan borçtan kurtulma davasının mah
kememizde yapılmakta olan duruşmasın-

Harta yaptırılacak 
Vezirköprü Belediye riyasetinden: 
(80) hektar meskun (30) hektar 

gayrimeskun vüsatinde tahmin edilen 
kasabamız halihazır haritası kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen keşif bedeli (2360) li· 

radır. Muvakkat teminat (177) lira

dır. 

M. M. Vekiileti Hava Sat.rn Alma Ko. 
1 - 300-700 bc;ygirlik bir adet dizel mo

törü pazarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli (38.000) lira olup kati teminat 
miktarı (5700) liradır. Pazarlığı 17. 7. 940 
çarşamba günü saat 11 deHava satın alma 
komisyonunda ynpılıı.caktn. Şartname her 
gün öğleden sonra 190 kuruş mukabilinde 

a tte kati temına t ve karıu!I' 

Güderi 
S.atıfl 

M. M. Vekaleti Hava ... e 
·zı" 

ı - 500 adet benzin sıı ~l:P 
güderiye muayyen giin.de t~1, 
meıliı;in<len yeniden pazarlı S 
caktır. Muhammen bedelı -~ 
kati teminat miktarı 450 lı .ı 

Arat (B. J. K.) 14.075, Ateş (Sn) 13.72, 
Şcrıf (B. J. K.) 11.96 (rekoru: 14 09 Ateş 
1931!). 

Yunan diski : K. l. 
Ar;ıt (B. J. K.J 34 70, Ateş (Sn) 31.20, 

Hayri tKuleli) 30.54 (rekoru: Hayri 35.48 
1940 ı;cçmeı 

Disk atma : K. fil. 
İııtcpan (B. J. K.l 29.1!>, Faruk (G.Sl.) 

28.44, Arkeologldis (B. S. K.). (Rekoru: 
hiililn 30.18, 1939) 

aranıyor 

Yenişehir'de dört oda bir hol ve ya
hut beş odalı, rahat ve geniş bir daire 
aranıyor. Kaloriferli tercih olunur. 
Tafsilatın fiyatla birlikte Ulus'ta Ev 
adresine tahriren bildirilmesi ve ya
hut saat 18 le 20 arasında 1061 numa
raya telefon edilmesi, 

da adresiniz meçhul olduğundan usulün 
141 inci maddesi mucibince ve yirmi· gün 

müddetle ilanen tebligat yapılmasına ka

rar verilmiş olduğundan duruşması bıra

kılan 12. 9. 940 perşembe günü saat 10 da 

mahkemede bizzat hazır bulunmadığınız 

veya bir vekil göndermedişiniz takdirde 

mahkemeye gıyabınızda bakılaeatı tebliğ 

.makamına kaim olmak üzeııc ilin olunur. 

Kati ihalesi 15 temmuz 940 pazarte
si günü saat 15 te belediyemiz daimi 
encümeni tarafından yapılacaktır. İh
tisas vesikası musaddak taliplerin mez 
kur gün ve saate kadar belediyemiz 
müracaat etmeleri ve bu i~e ait şart
nameler Vezirköprü belediy esinden 
parasız verileceii. 13462 

mezkur !·omisyondan alınabilir. İsteklile
rin muayyen gün ve saatta kati teminat ve 
kanuni belgeleriyle komisyonda 'Çulunmrı-
larr. (34-19) 13435 

Elektrik ölçü aleti alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko. 

1 - 6 kalem elektrik ölçü alet-
lerine muayyen günde talip zu-
hur etmedi~en yeniden pazarlık-

. $3" 
10. 7. 940 çarşamba gunLı pi 
satın alma komisyonunda yıı 
ri ve fenni şartname her ~~ıe 
ra mezkur komisyonda gor., 
!ilerin muayyen gün ve saııt;sf 
ve kanuni belgeleriyle koın 
malan. (3421) 



-Fransa harbi 

?tık ortada fransız filosu di

~· bir mesele yoktur. Al
~'1• iltihak edecek fran· B kuveti bahis mevzuu de
~"ndan sonra kimse, fran
lrt ile olacak? Ne yapacak? 

~ar alacak? diye düşünmi
• ~· Çünkü fransız filosu e· 
~ ve dün yapılan İngiliz 

"it 1 ~eticesinde, bazı yerler
~ılmit, bazı yerlerde İm· 
de Uf ve bilhassa lskende
lta.i lllu~asara altına ahnmıt· 

lerınıiz, bugün birinci say
laeftettiğimiz Çörçil'in nut-

11~,....·~•~buna dair geniı malumat 
'ta lardır. Demek, artık lngil
bir fran11z filosunun vaziyeti 

lllesele iıgal etmiyecek· 

&et· 
lle:ri kısaca tahlile çalııa· p:: biliyorsunuz ki, evelki 

...... aa hükümeti resmen fa-
·~J-:-· • --..rıı ve corporatil devlet 
-:,. kabul etmek için hazır

tlanıııtır. Bu meyanda, 
it, tonun faaliyeti tahdit 

il'J bütün otorite, kuvet, 
, ~ Petain'e verilecek, belki 
'il •rli.ınento ortadan kalka
~ Yerine muhtelif istihsal 

~le 1 tenısil eden baıka bir 
ltaj lturuıacaktır. Bu Fransa-

~a'ııın yanmda, daha doğ· 
~,,er devletleri yamnda, 

d anlan yanmda mevki 
iti ~ekti. lıte tam bu esna· 

lllgiliz filosu, fransız do
karıı harekete seçmit-

' İlt' ı hadise, filhakika ayn 
'trı bir mahiyet arzeder. 
~Ulbi vaziyeti etraflı bir 

• •tkik edecek olursak, her 
~e biribirine muvazi ve 

birinin mütemmimi ol· 
...:_&rürüz. Zaten asıl mü-
)a le, Fransa'nın münferit 

Plllaaı değil, müttefikinden 
-il. değil, belki eYelce müt

._._ beraber, siriıtikleri har
._,~. ınevzuu olan, demok· 

etine kartı cephe almıt ol
; 8u vakalar dolayısiyle 

~Ilı. niçin mücadeleye de-
• ,"1ıp mütarekeye rİı:a gÖs• 

f ~aha iyi anlamaktayız. 
• atızıni kabul edince bit· 
~•re'ye, yani demokrasi· 

~ • •rekete geçecekti. Bu
~laı) de lngiltere'nin faıiz· 
• 

1
c:ephe alacağı pekali 

0 llnabilirdi. 

·İngiltere harbi 
... file• 'ırlerdeki ayrılık, do-
t.lt ayı da ayınnıı, ve ta· 

, la~p bi~. cilvesi olarak, 
hı ıdeoloJı uğrunda har

"'• Iİındi biribirlerine kar· 
' 1 ~ıılar, 'Ye buna Alman
~~· timdilik seyirci kal· 

ı. tıfa etmiılerdir. Bir va-
~-~in Akdeniz'• sirayeti· 

, 0 Y1nak istiyenler, ıimdi 
• 'de biribirlerine geç
li', • 8u, muayyen fikirler 

1 taassubun, hazan mad-
~~deıa çok daha büyük 

tli\inü ispat etmez mi? 
,1~ bu suretle Fransa ve 

~l"'a ti biribirinden ayırmak· 
larnıı. ve onlan biribirine 
•le koymuıturl 

İ1i 
t!,7.;unuz ki. almanlar, mÜ· 

la • tartlan arasına, fran• 
-~rp filolarmı kendi emel· 
\;.. 1' a kullanmıyacaklarına 
1.-. fjtJ'ıt koymuılardı. An· 
~ ~· alınanların ve ital
iı,tosterecekleri limanlara 

~"'-• ~. orada silahtan tec· 
ııı • .,~~·· Fakat İngilizler, 

'"'111 Ç" u ••itlerine inanma· 
d_,,,. ~ Un)cij verilen sözün 

•ıalduğunu görmüıler• 

"" d ~ ii 
1 'rıı f •erine Londra radyo-
'" ~";~nıız donanmasına hi

" ·· •dı: 11'-')~c:~dele devam ediyor, 

._"'''• t Urtannak istiyenler, . '"•ıa ••liın olmasınlar. En ... . • •• ı · t•li., 1. ıınanlanna ve ya-
ttt ı 1tnanlanna gelsinler!. 
• '°Olld 
"'-l~a radyosunun dün 

-aata sör~ framu 

bahriye nazın Amiral Darlan da 
mütareke esnaaında Fransa'nın 
Akdeniz'de ve Atlantik'te bulu
nan filo kumandanlarına ıöyle bir 
emir vermiıti: 

- Almanlara katiyen teslim ol· 
mayınız. Bu benim size son em
rimdir. Fakat eğer, bundan sonra 
bile, benim imzamla teslim olu
nuz diye size bir emir gelecek o
luna inanmayın. Çünkü biliniz ki 
o zaman ben size efl!İr verecek va· 
ziyette bulunmuyorum r 

Mütareke esnasında 

Bunun üzerine birçok fransız 

bahriyelileri İngilizlerin. em· 
rine geçmeğe karar vermiıler, fa· 
kat sonradan, mütareke ıartlan 
malıim olunca, kumandanlarm· 
dan birçoklan değiıtirilmif, yerle
rine baıkaları tayin olunmuı, 
hatta gene İngiliz radyosunun ver· 
diği malumata göre, mukavemet 
edecek olanlar, ailelerinin ta
ha11üt kamplarına gönderileceği 
tehdidiyle bu fikirlerinden vaz 
geçirtilmittir. 

Bundan sonra mütareke gelip 
çatmııtır. Hikayeyi biliyorsunuz. 
Fransız donanması Akdeniz' de ve 
Atlantik'te birkaç limandadır: 

• çünkü fransız hükümeti, donan
mayı mütareke prtlannda bir 
koz olarak kullanmak üzere ana· 
vatandan uzaklaıtınnııtır. Bir kı· 
sım donanma Cezair'in Oran lima
nında bir kısmı da lskenderiye
dedir. Atlantik'te bulunanlar da 
İngiliz limanlarma iltica etmitler
dir. 

Hatti ıeneral Degaulle'ün ya
nmda bulunan vis amiral Mu
selier'nin verdiği malıimata göre 
Brest limanmda inıa edilmekte o
lan birçok ıemiler bile tezgahla
rından sökülerek, fngiltere'ye 
naklolunmuttur. Bunlar arasında 
belki 35 bin tonluk Richelieu ve 
Clemenceau saf fıharp gemileri ve 
birçok destroyerler de vardır. 

Afrika sahillerinde 

Şimdi dünkü vaziyete ıelelim: 
İngilizler, fransız donanma· 

sına t•lim olmak •• p)aat ls.a• 
dbini Htırmak için bfr mGhlet 
vermiıler, ve bu dileie karıı ge· 
lenleri batırmıtlar, imha etmitler
dir. Asıl mühim hareket Afrika 
sahillerinde Oran'da olmuıtur. 
Burada bulunan Dunkerque drit
notu, iki fransız muhribi ve bir 
tayyare gemisi, İngilizlere teslim 
olmadıklarmdan ve yahut kendi
lerini batınnadıklarından batını. 
mıı, ancak torpillenip kullaıaıla
maz bir hale gelen Straabourı 
dritnotu ile birkaç küçük gemi 
muhasaradan kurtulup Toulon Ji. 
manma kaçabilmiıtir. Oran'da 
Bretape smıfmdan bir kruvazör 
de yaralanmıı ve yanarak batmıt
tır. 

inailtere'de ve İskenderiye'de 
• 
1 ngiltere'de bulunan franaıa 

filosunun mühim bir kısmı, 
ele geçmittir. Bunlar 2 dritnot, 2 
kruvazör, 8 destroyer, müteaddit 
denizaltı ve 200 tane kadar hafif 
gemidir. Aynca sop den fazla 
fransız bahriyelisi İngilizlere ilti· 
hak etmiıtir. Gerek bunlardan, 
gerek Dunkerque'den dönenler
den istiyenler, Fransa'ya iade o
lunacaktır. Yalnız Çörçil, bunun 
için "Petain hükümetinin efendi
lerinden izin almasmı" söylemit
tir. 

lskenderiye'ye ıelince, burada 
1 dritnot, 4 kruvazör, bir miktar 
ufak gemi vardır. Bunlara da ih
bar yapılmıı ve hepsi limanı terk· 
edemiyecek bir hale konmuıtur. 
Bu fransız gemileri İngilizlere il
tihak edecek, ve yahut kendileri
ni batıracaktır. İngiliz Baıvekili· 
nin söylediğine göre bu gemiler 
dün İtalyan tayyarelerine ateı aç· 
mıılardır. Onun için, İngilizlere 
iltihakı çok ümit olunabilir. 

Harbe devam kararı 

G örülüyor ki, evelki ıün saat 

ı 7.45 te baılıyan harekat
tan aonra artık fransız donanması 
diye ortada bir teY kalmamııtır. 
Fakat iıin asıl dikkate deier ta· 
rafı, bütün bu harekat esnasmda 
italyan filosunun ortada sözük· 
memiı olmasıdır. lnsiltere harbin 
baflangıcmdanberi, hemen ilk de
fa inisiativi ele almı§hr Ye Akde
niz'de hakimiyetini iki gün içinde 
ispat etmiıtir. Çörçil bütiia bu ha-
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lngiltere Başvekili B. Cör(ili n beyanah 
(Başı I. ınci uy/ada) 

Çörçü'in beyanah 
Fransız donanma11nın almanlarm eline 

düımemeai için almak mecburiyetinde kal
dıiımu tedbirleri, samimi bir kederle bil
dirmek mecburiyetindeyim. 

İki millet birlikte harbederken, bunlar
dan birisi mağlup olur, uiJi.r ve müttefi
kinden kendisini taahhütlerinden ibra et
mesini talep mecburiyetinde kalırsa, bek
lenebilecek uıari bir keyfiyet, fransız hü
kümetinin muhaaamattan vaz geçtt ve mü
cadelenin bütün yükiınü inciliz impara
torluğu üzerine bırakırken, kendi sadık ar
kadaıları için lüzumsuz bir yara açmak
tan tevakki etmesi olacaktı. Hem de o sa
dık arkadaıları ki bunların nihai zaferi, 
fransa hüriyetlerinin yeniden doiması için 
yeıine pns teıkil eylemektedir. (Alkıı
lar). 

Mütarekenin akclınclan evel 
Fransızlara, mütarekenin akdin<len evel 

donanmalarının inıiliz limanlarına gitmesl 
ıartiyle, taahhütlerinden tamamiyle ibra 
etmek teklifinde bulunduk. Bu, yapılmadı. 

Amiral Darlan tarafından İngiliz amiral
lık dairesi birinci lorduna verilen her tür
lü vaid ve taahhütlere rağmen, franaız do. 
nanmasmı Almanya'nm hükmü altına koy
mağa matuf bir mütareke imzalandı. Hal
buki fransız donanmasınm bir kısmı, bi
zim hükmümüz altmda bulunuyordu. Fil
hakika Afrika limanlarına donemiyen mü. 
teaddit fransız gemileri, on rün kadar evel 
Portsmouth ve Plymouth limanlarına rir
miılerdir. 

Ôldürücü bir yara 
Şurasmı hatırlatmaklıgım lbımdır ki, 

bizim üzerimizde, öldürücü olabilecek bir 
yara, böyle bir hareketin neticelerini ta
mamiyle müdrik bulunan Bordeaux hükü
meti tarafından açılmııtır. 

Franıız milleti tarafından deiil fakat 
Bordeaux hükümeti tarafından maruz kal
dığımız hissiz hatti. fena niyetli muame
elnin bir misali daha vardır: 

Franaa'da 400 den fazla alman pilotu 
esir bulunuyordu. B. Reynaud'dan, bu pi. 
lotlarm İnrilttte'ye cönderileceii vadini 
almıştık. B. Reynaud devrilince, bu pilot
lar Almanya'ya teslim olundu. 

Frannz donanmcuına lıarıı 
hareket 

İnciliıı: kabinesi, franaız donanmaım.a 

kartı yapılacak hareket halıakmda' kararını 
müttefikan almııtw. 

Dün sabah, fraıısıı filo1Unun biiyük elc
seriyetini tetkil eden cemilen ya kontro
lümiiıı: altma aldJlc ve yahut prtlarmuza 
mutavaat etmeie davet eyledik. 

İki ıaffıharp gemisi, iki hafif kruvazör, 
aralarında büyük "Surcouf., da bulwuna.ır 
üzere bazı denizaltı ~si, sekiz torpido 
muhribi, 200 mayn tarayıcı ıemi ve deniz
altı ıemilerine karıı tertibatı haiıı: vapur, 
imkan nisbetinde suvarilere kısa bir müh
let verilmesinden sonra, Portamouth'da, 

·~- .. ......_".~retf)'!e ele reçfrtldf. 
Bu hareket, mııkavemet cösterilmeden 

ve kan dökülmeden yapılmntır. Yalmıı: 

Surcouf denizaltı ıemiıinde bir i,npliz hah 
riyelisi ve bir franıız ıuba:rı ölmüt birkaç 
kiti yaralanmıştır, 

F_ranaız bahriyelileri 
Fransız bahriyelilerine gelince, bunla -

nn ekııeriııi vaziyeti sevlnc;le kar1ılamı&1 -
lardır. Bunlardan ıeklz ili\ dokuz yüzü, 
harbe devam etmek husuııunda hararetli 
arzularını izhar etml§lerdlr. (Alkışlar) 
Bazıları, ingtllz vatandqlığtna girmek i1-
teml&1lerdir. Bu talep, kabul edilecektir. 
Fransız kalmak &1artiyle mücadeleye de
vamı tercih eden diğer franaızların hakla· 
n bittabi mahfuzdur. Bahrlyelllerden geri 
kalan kıııım, alman efendilerinin emri al -
tında bulunan fransız hükUmeti !Azım ge
len tedbirleri almak JQtfunda bulunursa. 
derhal fransız limanlarına gönderilecektir. 

General de Gaulle'ü takip edenler müs
teana, İngııterede bulunan traıısız uker -
leri, memleketlerine iade olunacaktır. 

Akdeniz' de 
B. Cörçll, bundan sonra Akdenizde bu· 

lunan traıuıız denls cüzUtamlarımn vazı • 
yetini bahtı mevzuu etlplı ve demlttlr ki: 

ı Kuvetıı bir lnglllz filosunun bulunduğu 
lkenderiye'de bir fransız l&ffıharp gemi

si, f fransız torpido muhribi ve bir mik
dar küçük gemi vardır. Bu ctlzütamlara, 
limandan çıkmalarına müsaade edilmlyece-
11 haber verilmlıtlr. 

Oran' da 
Dunkerk ve Strasburg franaız l&ffıharp 

gemileri Oran'da bulunmakta idi. Dün aa
bah, bir ingtllz 1Ubayı, frıuuıız amlralına 
fraıwz fllo1Unun iki tıktan birinl tercih 
etmesini talep eden bir V\!alka tevdi eyle
ml§tlr. Bu iki 11k ıudur: 

1 - Almanlara ve italyanlara kartı mO
cadeleye devam etmek, 

2 - Mahdut bir mUrettebat Ue bir ınct
llz limanına gitmek. 

Fransız amlrah, bu ıartları reddetmıı
tlr. Bunun üzerine, ingtllz kumandam. 8&
at 17,158 de ateı ac;mııtır. 

Straaburg tipinden bir aatfıharp geml
ıi tahrip edllmlı ve karaya oturmtı1tur· 
Bretagne tipinden bir ııaffıharp gemiıl bat
mııtır. Diğer birisi ciddi hasara utramıı
tır. İki torpido muhribi ve bir tayyare ge
mlBi, ya batmıı veya yanmıştır. Strasbour1t 
veya Dunkerque saffıharp gemilerinden 
birisi, limandan c;ıkmata muvaffak ol-

' 

mU1tur. Tayyarelerimiz, takibe koyulmuı
tur. Bu gemiye bir torpil isabet etmııtır. 

rekat esnasında İtalyan filosunun 
beyhude yere arandığmı aöylemiı 
ve lngiltere'nin Akdeniz'i temiz· 
lemeie azmettiiini ifade etmiıtir. 
Bütün bunlar harpte çok yeni bir 
aafhanm açıldıiını gösterir. 

Çörçil'in nutkundan bir defa 
daha öirendiiimiz hakikat de fU• 
dur: lnıiltere sonuna kadar, her 
ne pahasma olursa olsun harbe 
devam karannda ve azmindedir. 
Hatta Franaa'ya ratmen! ••• 

Bu da almanlarm yapmak iate
dikleri bir sulh taarruzunun tek· 
rar ifliaa ufradıfmı söaterir • 

lliimta F ailı FENiK 

Billhare bazı franaız harp gemileri bu l&f
fıharp gem!slne iltihak eylemltılerdlr. Bi -
zlm gemilerimiz bunlara yeU&1emeden, hep
si Toulon'a varmıılardır. 

Dunkerque'in aylarca istimal edilemı
yecel1 kanaatindeyim. 

Limanda ölenler 
Fransızlar ar11111nda ve limanda ISlUle -

rin çok olmasından korkarım. Çünkü çok 
ağır tedbirler almak mecburiyetinde kal -
dık. 

İngiliz gemilerinden hiç birisi, topları
nın kuvetl ve hareket kabiliyeti bakımın
dan zarara uğramamışlardı r. 

ltalyan donanmcm 
İtalyan donanması, lhtlyatldir bir tarz

da. muharebe dı!lında kalmıştır. 
Akdenizde Mklmlyetlmlzl idame için 

lüzumlu tedbirleri alacaA-tz. Fransız do -
nanmasının bilyilk bir kısmı, ya elimize 
geçml!I ve yahut muharebe harici bırakıl
mıştır. Bu donanmanın almanlara teslim 
edilmesine mani olduk. Bazı franeız gemi
leri açık denizde bulunmaktadır. Bunların 
almanlann eline dllşmeıılne mani olmak i
çin IA.zım gelen her ıe~1 yapmağ kati BU· 

rette azmetmıı bulunuyoruz. (Alkışlar) 

Hüküm vermek hakkı 
Hareketimiz hakkında bir hüküm ver

meğl, itimatla, parltlmentoya bırakıyorum. 
( Şiddetli alkı§lar) hfiküm vermek hakkı
nı, millete, Amerika birleşik devletlerine, 
dünyaya ve tarihe bırakıyorum. 

Yakın iıtikbal 
Şimdi, yakın istikbalden bahsedeceğim. 

Hücuma uğramağı, hatttl memleketimizi 
lııtllfl edilmiş görmeği bile beklemellyiz. 

Gerek İngiltP.reye gerekse İrlanda'ya 
düşmanımızın yapabileceği hücumu tar
detmek için elimizde olan bütün hazırlık
ları yapıyoruz. 

Bütün irlandahlar, din ve parti farkları 
gözetmekelzln anlamalıdırlar ki İrlanda 
bflrtz bir tehlikeye maruzdur. Bunlar h&k
lannda açık iflr fikir edindiğimiz mesele
lerdir. Bu hazırlıklar bizi sabahtan geceye 
kadar meıgul etmektedir. 

Yardım talebi 
Haşmetmeabın bütıin tebealarına, mütte 

fiklerimize, Atlantiğtn iki tarafındaki bü
tün samimi dostlarımıza hiup ederek on
lardan iktidarlarında bütün yardımı yap
malarını talep ediyorum. Dominyonlarımız 
la tam bir işbirliii halinde bulunduiumuz 
ıu anda aon derece tehliıkeli bir devre ge
çiriyoruz. Fakat ümitle doluyuz, ırkımızın 
bütün faziletleri imtihana çekildiii ıu an
da parlak bir ümitle doluyuz. 

lngiltere'ye taarruz arilainde 
B. Çör~il bundan sonra: yüksek mesuli

yet mf:Vkii itei.l edenlere ıönderdiii me
sajı okumuıtur. 

1nciltereye kartı bir istill hareketine te
ıebbüı edilebileceii cünün arifesinde, doi
du&umuz memleket için vermek mecburi
yetinde kalacaiınuz harbin arifesinde, baı
vekil, yüıksek mesuliyet meYkii iıcal eden
lere, vuifele'rine nüfus etmeleri ve etraf. 
larında bir teyakkuz itimat ve enerji ha· 
va11 idame etmeleri liiıı:umunu hatırlat

mak isteıniıtir. 

lngiliz hava kuvetleri 
İngiliz hava kuvetleri mukemmel bir 

haldedir. Ve en yüksek kudret kabiliyetine ___... 
Alınan harp bahrl,.ı lllç bir aman ba 

kadar zayıf olmamııtır. İnrilteredeki in
riliz ordusu 1imdiki kadar hi~ bir va.kit 
kuvetli olmam11tır. 

Baııvekil, Majeste kralın hizmetinde bu· 
lunan ve yüksek mevkiler işıal edenler
den azim ve sebata misal olmalarını bek
lemektedir. Yüksek mevki iıııal edenler 
emirlerinde bulunanların zayıf fikirler der 
meyan etmelerine mani olmalı.dırlar. Ve 
maneviyatı bozan, cesareti kıran veya te
laı verici ifadelerde bulunan memur ve 
zabitleri ilin ve icabediyorsa azletmekte 
tereddüt etmemelidirler. Ancak böyle ha
reket ettikleri takdirdedir ti havalarda, de
niz ve karada döğüımeie ve düpanlı 
çarpııtıktan sonra harp kabiliyeti itiba
riyle hasmm üstünlük hissini duymıyan in 
sanlara li.yrk olurlar. Baıladıimıu fili ha
reket, alman propagandaımın Amerikaya 
ve sair yerlere o kadar ıayretle yaydıit 
yalanlarar ve pyialara kökünden nihayet 
venneie kendiliiinden lı:lfidir. Beıinci kol 
tarafından yapılan ve bizzat sizin bile İn
riltttede dinlemiı oldupnuz bu yalanlar 
ve ıayialar, diyorlar ki alman ve italyan 
hükümetleriyle müzakereye ıiriımek ta
aavvurunda imiıiıı:. 

Yalan ıayiaları tekzip 
Tatbtlı: etmeie mecbur kaldıiımu en ıid· 

detli ve en vahim hareket bu yalan pyia
lan tamamiyle tekzip etmektedir. Hayır, 
baylar, hiç bir suretle müzakereye cirittne
ii düıünmüyonu. Hiç bir suretle ıulh Y•l! 
maiı düıünmüyoruz. 

Bilakis, harbe elimiıı:delrl bütün vesaitle 
ve en son ıiddetiyle ve bizi harbe sokan 
haklı pyeler her buauata tahalııkuk edin
ceye kadar devam edeceiiıı:. 

Kendi iatelıleriyle iltilaalı eden 
lrannz gemileri 

Londra, 4 LL - Royter ajanaı bildiri
yor: 

B. Cörçil'in avam kamarasında irat ettl-
11 nutkun baza kısımlarını daha mufıuısal 
olarak &§ağıda veriyoruz: 

B. Çörçtl, ingtllz Umanlanndaki fran
sız bahriye cüzütamlarının müsaderesini 
bildirdikten ıonra ıu beyanatta bulunmUf
tur: 

"- Birçok franaız denizaltıları kendi 
istekleriyle lnglliz deniz kuvetlerlne iltihak 
etml§ler , hUkümet de bu hizmet teklifleri
ni kabul etml11U. 

Ştmdi Akdenizden bahsedeceğim. Ku
vetli bir .filo bulunan İskenderlyede ayrıca 

blldlrdll1m vaziyetin tngiliz ve franaız za
bitleri arasında doğurduğu elemi tuavvur 
edebilirııinlz. 

İekenderiyede bulunan ve harbe devam 
etmek istiyen bütün franeız zabit ve bah
riyelilerine btittin kolaylıkları yapacatız. 
İhtiyaçlanna bakacak ve mllcadele devam 
ettiği müddetçe kendilerine yardım edece
ğiz. 

Geriye kalan bahriyelileri memleketle
rine iade etmeğl vAdetllk. Emniyette bu
lunmalarını deruhte edeceğimiz gibi, İl
kenderlyeyl terketınelerlne de ihtimam gös
tereceğiz. Fakat bu hikayenin en vahim ta
rafını söylemek kalıyor. Franııı:r. donanma· 
sının en güzel iki gemlııi "Scharnhorst,, ve 
"Gııelsenau .. ya çok faık bulunan (Dun
kerque) ve Strıısbourg modern saffıharp 
kruvazörleri ve muhtelif hafif kruvazörler 
ve bir mikdar destroyer, denizaltıları ve 
daha başka gemiler ıımall Afrika'nın ıı -
mal sahilinde Oran"da ve 0?'.an'ın aııkerl li
manı olan Mire - el - keblr'de bulunuyor -
tardı. Diln sabah, ihtimamla intihap edilen 
bir inglllz zabiti, kaplten Holland fraruıız 
amirah tarafından kabul edilmek üzere bir 
destroyerle gönderildi. MUlflkatın reddedil· 
mesl U:r.erlne nıurahhasımız size okuya.ca
ğım vesikayı ibraz etti. 

V eıikanın muhteviyah 
Bu vesikanın ilk Uç fıkrası ılze evelce 

bizzat söylediğim mütareke meeelelerln· 
den bahaedlyordu. DördUncü fıkra ıöyle 
bqlıyordu: 

"- Şimdiye kadar arkadaşlarınt1. o&an 
bizler için güzel gemllerlnlzın alır:an ve 
İtalyan düımanlarının eline dllfmesine mü
saade etmek lmkllnsızdır. Biz eooı·na ka
dar harp etmete azmettik. Zannettığlmlz 
gibi, kazanırsak Fransa'nın mlltteflklmlz, 
menfaatlerimizin blriblrlnin benzeri, Al -
manya'nın da müşterek dllşmanımız oldu
ğunu hiç bir zaman unutmıyacaA"ız. Zaferi 
kazanırııak Fransa'nın ihtııam ve toprakla
rını yeniden ihya edeceğimizi ıılze resmen 
beyan ediyoruz. 

Bu makııatladır ki, franııız donıı.nması -
nın en iyi gemilerinin müıterek dl11man 
tarafında bize karşı kullanılmamıuıı için 
gerekeni yapmaklığımız lll.zım ııelmekte -
dlr. 

Beşinci fıkra: Bu vaziyete nazaran bu 
ıerait altında, Oran ve M!re-El-Gebirde bu 
lunan franıız filosunun apiıdalri iki ıik
tan birine nazaran hareket etmesini talep 
etmek üzere ingiliz hükümeti bana talimat 
verdi: 

iki tık 
1 - Makineleri iıleterek alnwı ve ital

yanlara kaqı muzaffer olmak üzere mli
cadeleye devam etmek. 

2 - Kontrolümüz altmda mahdut mü· 
rettebatla bir inciliz limanına celmek. 
İngiltereye muvasalatlarında mürettebat 

kabil olduiu kadar ıüratle muhtelif ıe
milere taksim edilecektir. 

Bu iki prttan birini kabul ederıeniıı: 
harp sonunda gemilerinizi size iade edece
iiz veya gemilerinizi maruz kalabfleceti 
zararı ödiyeceiiz. 

3 - Mütareke .. rtlanna tecavüz edil
miı olmamak için ıemilerinizin alman ve
ya İtalyanlara klLl"lı kullanılmaması prtmı 
koşmağa kendinizi mecbur cöriiraeniz, ıe
milerinizi mahdut mürettebatla franaız 
prbi Hindistanmda bir limana mesell 
llartiai4199 •"nen-~ Orada .... 
mileriniri arıı:u ntftimis tt*flde 9il9ıtım 
tecrit edeceiiz. İateneniıı: cemileriniıı:i har 
bin sonuna kadar emniyette kalabilecekle
ri Amerika'ya tevdi ediniz. Mürettebat va-
tanlarına iade edilecektir. ' 

Telıliller reddedilirae ••• 
Altıncı fıkra: bu alicenap teklifleri 

reddedenıeniz derin tee11üfe rağmen 

altı saat zarfında gemilerinizi batır -

maklığınız talebinde bulunacağım. 

Yedinci fıkra: yukarda yazılı prt
lardan biç biri icra edilmezse gemile

rinizin Almanya'nın ve İtalya'nın eli
ne düpnemesi için her türlil kuveti 

istimal etmek üzere hükümetimden e-
mir aldım. 

Bir ingiliz saf f ıharp filosunun müt· 

hit kuvetini istimal etmeğe lüzum kal 
madan teklif ettiğimiz ııklardan biri

nin kabul edileceğini ümit etmittik. 
Böyle bir saffıharp filosu Oran önü

ne gelmitti. 
Bu filoya son zamanlarda Dunkerk-

te 100.000 fransız askerinin tahliyesi

ni idarede temayüz eden vis-amiral 

Sommerville kumanda ediyordu. 
Amiral Sommerville'in emrinde bay 

rağını taııyan saf fıharp gemisi ile 

bir kruvazör ve kudretli bir destroyer 
filotillası vardı. 

Müzakerat bütün gün devam etti. 
Öğleden sonraya kadar kan dökülme
den teraitimizin kabul edilecefini Ü· 
mit ettik. · 

Fransız - alman mütareke komisyo
nunun bulunduğu Wieabaden'deki al
ınanlardan herhalde aldığı emre itaat 
ederek olacak, fransız amirali prtla
rımıza inkıyadı reddederek harp et
mek tasavvurunda olduğunu bildirmiı 
tir. Bunun üzerine amiral Sommervil
le, gece olmadan vazifesini ifa etmek 
emrini almııtır. 

Ate, b'lflıyor 
bir franaız zırhlısı, üçü modern ve sekiz Saat 17.58 de sahil bataryaları ile 
~:S~ to~ıu;:!c:'~:e:,:rı /::::,,~z = de himaye edilen kuvetli fransız filo-
gemllerı vardır. Bu gemilere, limanı terk· su üzerine ateı açılmııtır. 

fransız torpito muhribi ve Command 
und Teste ismindeki fransız tayyare 
gemisi batırılmıı veya ıu almakta idi. 
Strasbourg veya Dunkerque limandan 
l · e, •k için pyanı dikkat bir meııa. 
rt manevra yapıyordu. Bu zırhh 
Toulon veya ıimali fransız Afrikaıı • 
nın bir limanını tutmak üzere cesaret
le atılarak Bordeaux htikümetinin im
za ettiği mütareke a'ıkamına tevfikan 
alman kontrolu altına girmeğe yol -
landı. Dunkerque veya Strasbourg'uıı 
kumandan ve mürettebatı alınanların 
kucağına atıldıklarını belki de bilmi
yorlardı. 

Kaçan zırhlıya iaabet valıi oltl• 
Kaçan zırhlı tayyarelerimiz tarafın

dan takip edilmiı ve torpitolardan bi• 
rinin isabetli ateşine maruz kalmııtır. 
Gece Cezayir'den bap;a fransız vapur 
larının kendisine iltıhak etmiı olmua 
varittir. Cezayir'de bulunan gemiler 
biz mani olmadan bu %ırblıya iltihak 
etmit ve hep birlikte Toulon'a gitmif 
olabilirler. Dunkerque birçok aylar 
hizmete gimıiyecek haldedir. Franııs 
gemilerinin harp ettikleri o kadar ta
biidir ki bunu söylemekliğim zaittir. 
Davalara tabii olmamakla beraber. 
fransız bahriyesi müsellem olarak ce
saret şöhretiyle harp etmiıtir. Almaa 
lar tarafından dikte edilen fransız hD
kümetinin emirlerine itaat eden ami
ral Gensul ve zabitleri pyanı takdir 
bir tarzda hareket etmiıterdir. lld • 
detle harp etmek mecburiyetinde ol
duğumuzdan gemilerde ve limand.ıd 
franınz zayiatının büyük olmaaındaa 
korkuyorum. Birçok muazzam iı:afillk 
lar işitilmiştir. Harbeden incili• P
milerinden hiç biri zarara uğramamı .. 
tır. (Alkıılar). 
İnsanca zayiatımız hakkında benb 

rapor almadım. Fakat amiral Sommer
ville'in filosu olduğu gibidir ve yeni 
bir harbe hazırdır. 

Oran'daki filomuza adetçe çok faik 
olan ve kendisine de iyi bir hüsnüka
bul göstermeğe hazırlandığımız ital• 
yan filosu - gülmeler. ihtiyatla yo19-
muzun haricinde bulunmayı tercih et
miştir. Bununla beraber zannediyo ... 
ruz ki, Akdenizi müeaair bir kontrol 
altında bulundurulması için devam .. 
deceğimiz harekat esnasında onun da 
sırası gelecektir. 

Avam lıamarannda bir matem 
havan l)tırdı 

Londra, f &.&. - Royter: Roytertn ~ 
llmento muhabirinin söyledfttne nazarua. 
bugün öğleden ııonra B . Çörçll, ingill&le• 
rin fransız zırhlılarına yaptığı hUcumu aa. 
l&tıJ'ku. avam JraınaraaıDda Adeta. btr ma.o 
tem havası estyordu. Bizzat B. ÇörçU bC• 
le mecliııe Mdiseyf anlatırken fizik bir a
kıntı geçirir gibi glSzükUyordu. Franaızı .. 
rın gemi ve in.san zayiatı bildirilirken meo
llste bir ölüm stik1ltu oldu. Bu sıkıcı hava_ 
ancak B. Çörçll, vaziyet hakkındaki hUk
mün verilmeııini mecllae bıraktığım IJÖJ'
lediğt zaman hafifledi. Bu sözler, ''yafal.. 
nidaları ile kar&1ılandı. 

B. Çörçll, zafere kadar mücadeleye 
vam için memleketin azmini tekrarladıjl: 
zaman meclis taavlpkAr hiuiyatını daha 
ılddetle izhar etti. Yaptıtı maddi ve mf.• 
nevt gayret ııonunda bqvekll s1SrUlece1r 
ıekllde yorguıı olarak oturdutu zaman 1M 
alkı11lar büsbütün fazlalaetı. 

Başvekil, hafi celsenin nihayet buldu• 
tunu bildirdiği zaman bu alkıı yenilendi. 

B. Çörçil'in avam k&maruında yaptıll 
beyanata nazaran önUmUzdekl u.lı ırUDI 
aktedllecek hafi celsede abluka nezareti • 
Din faaliyeti hakkında mUzakere cereyq 
edecektir. 

F rannz gemilerinin evealı 
Londra, 4 LL - Royter: B. Çörçtl'ill 

nutkunda zikredilen fraııaııı: zırhhlarındaD 
bazılarına alt tafatlAt fUDlardır: 

"Surcouf .. deniz Uatünde, 2.800 tonil& • 
toluk, dünyanın en bUyUk denizaltıııdıl'. 
Hemen hemen ufak bir kruvazör cesame • 
tlndedir. Sürat! deniz Uatünde tahminen 29 
mildir. Uııaünden ayrıldıktan ıonra 12.000 
millik bir sefere çıkabilir. 10 torpil kova• 
mndan bafka kudretli ve kuvetli toplarla 
ve küçük bir deniz tayyareaiyle mücehhe.,. 
dir. 

Dunkerk l&ffıharp zırhlısı, alm&Dlarıııı 
cep kruvazörlerine verilen ilk cevaptır. 
Sürati 28-30 mildir. Kanada kıtaatının tn
gtltereye zevki esnasında kafileye tıtırlll 
etmiıtlr. 

Straııbourg ıı:ırhlııı, Dunkerk zırhh•ı· 
mn etidir. 22.189 tonluk tahminen 22 mil 
8Uratll Bretagne zırhlısı ıımfına mensup -
tur. 

Commandant Teste, 10.000 tonluk bir 
tayyare gemtaidir. 

İnglllz - Fransız 

münasebetleri 
Londra, 4 a.a . - Reuter: Şimdi al· 

man kontrolü altında bulunan fransıs 

Bordeaux hükümetinin ingiliz bükü.• 

meti tarafından hali tanınmakta olup 

olmadığı hakkında Avam Kamarasın

da sorulan bir suale verdiği tahriri 

cevapta B. Butler, demi§tir ki : 

Alman kuvetlerinin muhakkak su • 
etmelerine ve Fransanın alman fatihleri - A · 1 h b' ah' 
.. in ellerine dn•meler'ne m"ftaade edllml- mıra ' ar ın v ım olduğunu bi- 1 1 · · ·· k" F d .. ..,. ı "" b. rette ge me erını mutea ıp ranaa a-
yecetl btıdirllmiıtır. ze ıldirdi. Ateş on dakika kadar de-

Bizzarure münakaşa ve müzakereler ol- vam etmittir. Bunu müteakip "Ark ki ingiliz sefiri ve sefaret memurlan 
muı ve cesur bir amlralın kumandası altın- Royal" tayyare gemimizin tayyarelerı' 23 haziranda Fi"anaa'dan çekilmi•ler· 
da bulunan bu gemllertn arzularımıza in - "' 
kıyat etmedikleri takdirde batınlmaları ı- hücuma geçmiılcrdir. dir. Petain hükümeti lngiltere"de ida. 
çın tertibat alınmııtır. Saat 19.20 de amı'ral Sommervı"lle, · · d h d ·· 

l 
reaını eru te e en musteıarı mlri-

talyan tayyarelerine lıarıı Strasbourg sınıfında bir safıharp kru- fetiyle fransız sefareti tarafından tem 
miifterelı atq vuörünün huara uğradıtını ve batı-

ld w b'ld sil edilmekte devam ediyor. Petain 
Bu eabah llkenderiye tlzertn• ıtalyan rı ıgını ı irdi. Bretagne sınıfında . _ . .. . . 

hava lnıvetıerinin yaptıtı hücum emuın- bir aafıharp kruvazörü de batınlmııtı. bükümetıyle olan munaaebetlerımızt 
da buı franaıa gemilerinin kendi toplarty- A • ftan d" & 1 • '---- '--d 1 k ta · k imd"l"k Lle mU,terk dütm&na ıiddetll ve müeaatr ynı ıını ı.er >ır uuvazör de - o ara yın etme ı ı ı _ 
bir atee actıklanm 8G)'lenem. )'Ubnda ciddi aurette huara utratılmıftı. lld bil delildir. 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat i (anları 

Sığır eti ve odun alınacak 
Kars Müstahuem Iı1v. K. Satın Alma 

Ko. dan: 
l - Kara garnizonunun ihtiyacı lçtı bir 

kilosuna tahmin edilen fiyat 16 kuruıı olıı.n 
.CSO bin kilo sığır eti ile bir kilosuna tah
min edilen fiyat 2 kuruş olan 3 milyon ki
lo odun ve Ardahan garnizonunun ihtiya
cı için bir kilosuna tahmin edilen fiyat l~ 
kuruş 144 hin kilo Slğır eti ve Göle garni
zonu ihtiyacı için bir kilosuna tahmin e
dil n fiyatı 14 kuruş olan 120 bin kilo sı
t"ı rtl kapalı zartla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - 4ııo hin kilo JıRır etinin tık temlna· 
tı Ml5() ve 8 milyon kilo odunun ilk temi
natı 4500 ve 144 bin kilo sığır etinin 1620 
ve 120 bin kilo sıj.tı . etinin ilk teminatı 
1260 lirndır. 

8 - 480 bin kilo sığır etinin ısartnamesl
nln 93/l ve 8 milyon kilo odunun ıs:ı.rtname
sl 300 kuruşa almıı.k ve diğerlerininkini 
par1151z almak ve ıı:örmek lstlyenler her 
~n komisyona gelmeleri. 480 bin kilo 81· 

ğır etinin ihalesi <;nrşıı.mba ı:rtınü saat H 
te ve 3 milyon kilo odunun ihalesi aynı 
gUn sn.at 16 te 144 bin kilo ınğır etinin 
ihalesi saat 115.30 da ve 120 bin kilo sığır 
etinin ihalesi saat 16 dadır. Eksiltmeye 
gireceklerin ?\90 sayılı kanunun 2. 3. 
madd .. lerlndekl yazılı veıılkalarla teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir sa
at evellne kadar Kars Müst. Mv. K. satıtı 
alma komtııyonun:ı vermeleri. 

(30091 18011 

Kuru ot alınacak 
Konya Kolordu Satın Alma Ko. dan: 

1 - Konyadakt kıtaat hayvanatının yıl
lık ihtiyacı olan 800.000 lulo kuru ot kapa
lı zari usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Sartn11mesi Ankara, lstanbul ve 
Konya levazım amirlikleri satın alma ko
misyonlarındadır. istekliler şartnameyi bu 
komisyonda okuyabilirler. 

3 - Jşbu 800.000 kilo kuru otun mu
hammen tutarı 38.000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
mikdır fazlası da dahil olduğu halde illete
minatı 3562 lira 50 kuruş. 

S - Eksiltme 8. 7. 940 pazartesi günü 
saat 11 de Konyadaki kolordu binası için
deki satın alma komisyonunda y11pılacalr:
tır. 

6 - !stekliler 8. 7. 940 pazartesi günü 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını mez
kür satın alma komisyonuna vermiş bulu
nacaklardır. Bu saaten sonra verilen veya 
gönderilen tek/il mektupları bbul edil -
m 'yecttktir. (30J2) 13020 

Ekmeklik un alınacak 
Tümen Satın Alma Komİ!yonundan 
1 - Iğdır birlikleri ihtiyacı için müte

ahhit nam ve hesabına 260 ton ekmeklik 
un kapalı :r.ar!la mUnaka.saya bağlanarak 
ııatın alınar.aktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 45.500 lir ve 
flk teminatı 3412 llra 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 15 temmuz 040 pazartesi 
gilnU ııao.t 11 de tümen satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartnaml'ıılnln eso.alan ko
lordunun tekmil ıcarnlzonlıı.rında mevcut
tur. 228 kuruş mukablllnde her zaman ıı:ö-
rUlebUlr. (8112) 13188 

Sığır eti alınacak 
Edirne Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Edlrnc'deki birliklerin ıenelik ihti
yacı olan (l.4'40.000) kilo ııfır eti kapalı 

4 - Şartnameaı her gtln ıı zamanında 
komisyonda ve Ankara, İstanbul Lv. Amir 
llklcri ıı3tın alma komisyonlarında ~öril
lebllir. 

6 - Taliplerin bu işle uğrqtıklanna 
dair vesika ve tekli! mektuplarını eksilt· 
me saatinden nihayet bir 11aat evellne ka
dar Diyarbakır kor satın alma komisyonu
na vermeleri 11An olunur. (3160) 13156 

2 Hangar yaptırılacak 
Çorlu Kor Satın Alma Ko. dan: 

1 - Çorluda kolordu ihtiyacı için iki ı
det hangar kapalı zari usuliyle yaptırıla
caktır. 

2 - ihalesi 15. 7. 940 pazartesi günü sa
at 16 da Çorlu kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

J - Keşif bedeli (185535) lira (46) ku-
111ş olup ilk teminatı (10528) liradır. 

4 - Ke:şif ve :şartnamesini görmek ve 
almak isti yenler 9 lira 27 kuruş mukabi -
!inde her gün Çorluda kor satın alma ko
misyonuna müracaatla alabilirler. 

5 - isteklilerin kanunun ikinci ve ü
çüncü madde/erindeki belgeleriyle birlik
te bellı gün ve saatten bir saat eve! tekli! 
mektuplarını komisyona vermiş bulunma-
ları lazımdır. (3161) 13157 

Sığır eti alınacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satın Almı 

Komisyonundan: 
1 - 346600 kilo sığır eti alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 12. 7. 940 cuma 
nügü saat 15.30 da Tophanede İstanbul 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmln bedeli 121310 lira llk temi
natı 7315 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 606 
kuruşa komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vealkalariyle beraber teklif mektup 
larını eksiltme saatinden b\r saat evet ko-
mlıyona vermeleri. (3166) 13162 

Koyun eti nlınacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satın Almı 

Komisyonundan : 
1 - 318425 kilo koyun eti alınacaktır. 

Kapalı 7.arfla eksiltmesi 12-7-940 cuma l'Ü· 
nü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Lv. 
imlrliii satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tahmin bedeli 143291 lira 25 kuruı 
ilk teminatı 8414 lira 56 kuruştur. Şartrıa -
meıi 716 kuru!ja komisyondan alıntr. ls -
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber tek
lif mektuplarmı eksiltme saatından bir sa
at evel komiıyona vermeleri. (3186) 

13167 

Yulaf alınacak 
Söb askeri satın alma KO: 
1 - 720000 kilo yulaf satın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 41400 liradır. 
2 - Yulaf evsafiyle teslim mahal ve 

ıartla.n ıartnamede yazılıdır. Şartnameler 
Ankarada Lv. amirliğinde İzmirde tümen 
satm alma komiayonUll(!a Sökcde süvari 
alayı satın alma komisyonunda parasız o
a\rak verlllr. 

3 - Eksiltme 20/tetnmuz/940 cumartesi 
&{inil Sökcde postahane uatiyle saat 11 de 
alay kıelasmdaki sa.tın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

5 - Muvakkat temin.at 3105 liradır. 20/ 
temmuz:/Q40 cumartesi &ünü saat 9 dan 10 
a kadar dahil teklif mektupları makbuz 
mukabilinde satın alma koıniııyonuna ve
rilmlı olacaktır. Bu ııaatte ıonra kabul e-
dilm.lyeceği illn olunur. (3215) 13244 

Gaz yağı alınacak 
ıı:arf usuliylc 15-7-940 pazartesi ıünü saat Erzincın sıtrn ılmı KO: 
ıs de ihalesi yapılacaktır. 1 - Erzincana teslim ıartiyle 35.000 

2 _ Muhammen bedeli (511.200) lira, ilk kilo pzyağmm kapalı zarfla eksiltmesi 
teminatı (38340) liradır. 15/7/940 pazartesi i\inü saat 15 de Erzin.-

. • · ·· · • 1 J can satın alm" komlıyonunda yapılacaktır. 
3 - Evsaf ve ıeraıtını l'ormek ııtıyen er z - Muhammen bedeli 10150 lira olup 

her giin le saatlerinde iıteklisl bulunanlar ilk teminatı 761 lira 25 kuru§tur. Şartna
da. ihale saatinden bir aaat evel resmi vcsa.- mesi komisyonda görillebilir. 
ik ve teminat mektuplannm Edirne'deki 3 - T~klif mektuplann!n eksiltm~ ~-

. • atından bır sa.at cvcl komısyona verılmıı 
aanayı kıalası ı;atm alma koınuıyonuna ver- olması lbımdır. (3253) 13256 
melerl. (!1315) 13143 

Sade yağı alınacak 
Yoğurt alınacak 

Diyarbakır Kor Sıtın Almı Komiıyo
nundan: 

ı - Kor birlikleri ihtiyacı tein alınacak 
olan (68.000) kilo a&deyağı kor aatın alma 
komisyonunca kapalı zartla eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Eksiltme!! 115. 7. 940 pa.zartesl günü 
aaat 11 de yapılacaktır. 

8 - Muhammen tutan 68 bin Ura olup 

Edirne Setın Almı Komisyonundan: 
109500 kilo yoğurt 20. 7. 940 cumartesi 

gUnll ııaııt 10 da kapalı zartla Edlrntde es
ki mU~lrlyet dairesinde satın alma koml11-
yonutıda ihale edilecektir. Tahmin edilen 
tutarı 171120 ve teminatı 1316 llmdır. Evsaf 
ve ıartnıunesl her glln komisyonda görU -
leblllr. İsteklllerln aözU geçen günde iha
le saatinden en geç bir 11aat evel teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri lA.zım -
dır. (3286) 13299 t cmlnab 4650 liradır. • 

Saman ahnacak 
llnıcı Ashr1 •atın alma Komisyonundan: 

Atafıda miktarlariylc saatleri yazılı samanların evsaf ve !artname dahilinde 
kapalı zarfla ayn ayrı eksiltmeıi İğnece askeri aa~ın ~.ima komısyo.nund~ 18/7/~0 
perıembe günü yapılacaktır. Evsaf ve prtnamc tatıl gun ve .ıaatl~rı harıç ~er ~n 
komiıyonunmuzda &örülebilir. İstekliler kanunda yazılı vesıkalarıyle teklıf mek
tuplarını ihale saatmdan en geç bit saat evetine kadar 2490 asyıh kanunda yazılı 
ıartlar dahilinde komisyonumuza vcrilmiı olmala.rı lG.zımdır. (3251) 1325~ 

Miktarı Tahmin B. Temınatı Saatı 
kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

-481.000 8418 00 632 00 
1.521.000 26617 00 1997 00 

325.ooo 15500 oo •88 oo 
325.000 5688 00 427 00 

Kuru ot ahnacak 
llnece Askeri satın alma Komisyonundan: 

10,30 
11 
15 
15,30 

Aşağıda miktarlariyle saatleri yazılı kuru otlarm evsaf ve pr~ame dahilinde 
kapalı zarfla ayn ayrı eksiltmesi İğnecede askeri satın alma komısyonunda 1717 ı 
940 çar,amba günü yapılacaktır. Evsaf ve ıartname tatil giln ve s1:atleri_ hariç h~r 
giin komisyonumuzda görülebilir. İstekliler kanunda yazılı vesıkalarıyle teklıf 
mektuplarını ihale saatındtın en ıeç bir saat eveline kadıı.r 2490 sayılı kanunda ya· 
ulı şartlar dahilinde komisyonumuza vermi$ olmalıırı lazımdır. (3252) 13255 

Miktarı Tahmin B. Teminatı Saati 
kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

325.000 18525 00 1390 00 
481 000 27417 00 2057 00 
325.000 18688 00 14-02 00 

1.521 000 86697 00 15503 00 

11 
11,30 
15 
15,30 

Muhtelif yiyecek al ı nacak 
Isllhiy~ Askeri Satın Alma Komısyo nundan: 

Cinsi :Mlkdarı Muhammen B. Muvakkat Te. !hale tarihi ıaatl 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Un .C68000 62712 4386 24.7.940 9 
Un 164000 22550 1691 24.7.940 11 
Un 324000 43492 3232 24.7.940 H 
Un 192000 26400 1980 24.7.940 16 
Sad0yağ 80500 34922 2619 25.7.940 9 
Sadeyağ 24000 27€00 2070 25.7.940 11 
Sadeyağ 1!000 15210 1141 2.~.7.940 14 
Sığtr eti 13 000 2{)670 2225 25.7.940 16 
Sığır eti 97200 20898 1567 26.7,940 9 
Kuru ot 504000 18900 l.C18 26.7.940 14 

1 - Yukarıda dns vemlkdarları yazılı lqe ,maddeleri kapalı zart uırullyle satın 
alınacaktır. Tahmin bedelleri ve muvakkat temlnatıan hizalrında yazılıdır. 

2 -fstek!ilP.r vartnameleri IslAhiye'de nskcrt satın alma komisyonunda ıtlSreblllr· 
ler 

' - İhıı.lt gUnlerl erzakın hlzal&nnda taarih edllmlıtır. Tekllt mektuplan yuka· 
rıda ıı;öııtenlen tarihlerde lhaı., saatinden bir ıaat evel Isllhiyede s&tın alma komı11· 
yonuna verilmlıı buhın!!caktır Bu aaatter; .eonra gelen mektuplar kabul edilmez. 

4 - Şartnamesinin dördUncü maddesinde iııtenllen vesikalar muvakkat temlna 
bn konduğu zarf lcATlı;lne konmua bulunacaktır. (3464 l 134'i9 

ULUS 

Kuru ot alınacak ldrofil pamuk alınacak Sığrreti alınacak 
Tokat Satın Alma Komisyonundan: 
Tokat garnizonu ihtiyacı olan 100.000 

kilo sıtır eti kapalı zari usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. Muhammen fiyatı 25 
bin liradır. Muvakkat teminatı 1875 lira -
dır. ihale günü 22 temmuz 940 pazartesi 
saat 10,30 da yapıl11caktır. lsteklilerin 
mezkur günde kanuni vesikalariyle birlik
te zarflarını Tokat Hktri garnizonunda 
satın alma komisyonu başkanlılına gön -

Altı mahalle teslim edilmek üzere M. M. Vekaleti Satrn Alma Komısyo-

işle alakadar tüccardan olduklarırJ 
ticaret odası vesikasiylc mezkur t 
saatte komisyona muracaatları. (33 

1 821.000, 1.110.000, 1.110.000, 1.150.000 ve nundan : 
13364 iıJ 

dermeleri. (JJ17) IJJ04 

Sadeyağı alınacak 
Balıkesir Kor Satın Alma Ko. dan: 

1 - Kor merkez birliklerinin senelik ih
tiyacı için 60 ton sadeyağı kimyevl ve hl
kemt evsafı dahlllnde kaplı zartla eksilt -
meye konmuştur. 

2 - lhalesl 19. 7. 940 cuma günü saat 
16 da Balıkesir satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 71IOOO llra olup 
muvakkat temlnat mlkdan 5625 liradır. 

<i - Evsaf ve şartlantıı görmek iıtlyen
ler her gUn ııatın alma komisyonunda gö
rebilirler. 

5 - Taliplerin lhale saatinden blr saat 
evel teminat makbuzlnnm ve kanunun em
rettiği veııalklert Balıkesir komisyona 
makbuz mukabili vermeleri ıarttır. 

6 - Postada vaki gecikmeler muteber 
olamaz. (3319) 13305 

Kuru ot alınacak 
Lalapaşa Satın Alma Ko. dan: 
Aıağ'lda cins vemlkdarı yazılı kuru ot 

satın alınacaktır. Kapalı zarflll ihalesi La
lapaşa askeri satın alma komiııyonunda ya
pılacaktır. Evsaf ve şartları her gUn komla 
yonda. görUlebilfr. İsteklilerin tekllt mek
tuplannı "-" az ihale 11aatlnden bir saat e
vel komisyona vermlı olması lA.zımdır. 

Cinsi Mlkdarı Tutarı 
kilo Lira 

Kuru ot 15037336 270035.150 
İlk teminatı İhale gUnU saati 

Lira 

15364,50 22. 7. 940 15 
(33211) 13308 

Yulaf alınacak 
Kütahya Topçu Alayı Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Kapalı zari usulü ile (825) ton yulaf 

mevzuatiyle birlikte utrn alınacaktlr. 
2 - Muhammen bedeli (57.750) lira, mu

valr:lı:at teminat akçesi (4137) lira (50) 1:u
ruştur. 

3 - 25-7-940 perşembe günü saat 16 da 
Kütahya topçu alayı satın alma komisyo -
nunda ihalesi yapılacalından taliplerin tek
lif mektuplarını ihaleden bir saatı eve/ine 
lr:adar Kütahya satın alma komisyonunı 

teslim etmeleri latımdır. 
4 - Evsaf ve şeraiti öğrenmek istiyenle

rin komisyona müracaatları. 
5 - Taliplerin kanunun emrettiği vesı -

iki lılmil bulunmaları. (J288) 13300 

Sığıreti alınacak 
M erzilon Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Meuifon ıarnizonu içi'n (75) ton 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muıtur. 

2 - İhalesi 22-temmuz-940 paıarteıi iÜ· 
nü saat 15 de Merzifon'da kolordu kararga
hı binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 15000 lira, ve ilk 
teminatı 1125 lira olup oartnamesi komla -
yonda her ıün görülebilir. 

4 - htckliler belli giin ve saatte kanunt 
vcsiltalariyle beraber kapalı zarflarını ka
nunun tariaftı dairesinde hazırlıyarak iha
le ıaatından bir ıaat evet komisyona veril
miı bulunacaktır. Postadaki gecikmeler 
mazeret kabul etmez. (3326) 13309 

6 talebe alınacak 
Askeri Liseler Müfettişliğinden : 

1 - Askeri liselere askeri öiretmen y&
tiştirilmck üzere harp okulu kadrosuna al
tı talebe almacaktır. 

2 - Bu talebeler; harp okulu talebesi o
larak Ankara' da.: Dil - Tarih - Coğrafya 

fakillteainde yabancı dil tahsili &örecek ve 
askeri öğretmen yetiı;tirilccektir. 

3 - Kabul şartları: 
A) Harp okuluna ·&'iriş ıartlarını tama -

men haiz olmak. 
B) Lise olıunluk imtihanını vermiş ol -

mak. 
C) Yabancı dil bilıi11i yukarı derecede 

bulunmak. 
4 - İsteklilerden seçilmek ıuretiylc a

lınacak talebeler İngilizce, fransızca, al • 
manca branşlarına takıim ve fakültenin 
940 : 941 tedris.atına iştirak ettirilecekler -
dir. 

5 - İsteklilerin evrak ve vesikalariyle 
harp okulu komutanhima ve fazla tafıillt 
almak istiycnlerin de asker! liseler müfet. 
tiıli~ine mllracaat etmeleri illn olunur. 

(3327) 13310 

Bir memur alınacak 
Cebeci Askeri Hastanesi Baştabiplilin

den: 

420.000 kilo kuru ot ayrı ayn kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 821.000 kilo 
kuru otun tahmin bedeli 41.000 lira ilk te
minatı 3075 lira, 1.110.000 er kilo olan ku
ru otların tahmin bedelleri 55.500 lira ilk 
teminatları 4.025 lira, 1.150.000 kilo kuru 
otun tahmin bedeli 57.500 lira ilk teminatı 
4.125 lira ve 420.000 kilo kuru otun tah
min bedeli 21.000 lira ilk te'ltllnatı 1.575 li
radır. Eksiltmcleri 22. 7. 94-0 çarpmba gü
nü saat 11,30 dadır. Teklif mektuplan iha
le saatinden bir saat evet komisyon bat
kanlığma verilmiş veya poıta ile l'önde
rilmiş bulunııcaktır. Şartnameleri her gün 
komisyonda görülebilir. 

(3459) 13445 

Kundura ve çamaşır alınacak 
Afyon Kor. Satın Alma Ko. : 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı için 2340 çift 

kundura ve 3000 adet don, &ömlek u.tın a
lınacaktır. 8. 7. 940 giinü saat 10 da eksilt
me suretiyle pazarlığı yapılacaktır. 

2 - 234-0 çift kunduranın muhammen b~ 
deli 15.444 lira olup muvakkat teminatı 

1.158 lira 30 kuruştur. 
3 - 3000 adet don, ıömleğin muhammen 

bedeli 480 lira olup muvakkat teminatı 

360 liradır. 
4 - Şeraitini öirenmck istiycnlerin her 

gün pazarlıia iştirik edecek isteklilerin 
muayyen pn ve saatte Afyon'da kor sa
tın alma komisyonuna müracaatları. 

(3460) 13446 

Tavuk, piliç eti alınacak 
lstanbul Levazım A'mirliği Satın Alma 

Ko. : 
7.315 piliç eti 23.600 kilo tavuk eti 

15.900 kilo hindi eti kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. İhalesi 22. 7. 9-40 pazar
tesi günü saat 15 de Tophane'de İstanbul 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 23.733 
lira 20 kuruş ilk teminatı 1.779 lira 99 ku
ruştur. Nümwıesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanun! vesikalarlyle beraber tek
llf mektuplarını eksiltme saatinden bir sa
at evci komisyona vermeleri. 

(3461) 13447 

Sade yağı alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Ko. : 
30 ton sadeyağı kapalı zarfla alınacak

tır. İhalesi 24. 7. 940 çarıamba cünü saat 
11 de Edirne' de eski müşiriyet dairesinde 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutan 37.500 ve teminatı 

2813 liradır. Evsaf ve şartnamesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin sözü geçen 
günde ihale aaa~inden en ıeç bir ıaat ev~ 
line kadar teklif mektuplarını komisyona 
v~rmiş olmaları llzımdır. 

(3462) 13448 

Sığır eti alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Ko. : 
180 ton uğıreti kapalı zarfla almacak

tır. İhalesi 25. 7. !>40 pazartesi cünü aaat 
11 de Edime'de eski müşlriyet dairesinde 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutan S4.000 ve teminatı 

4.050 liradır. Evsaf ve ~namesi her gün 
komisyonda l'Ör,illebilir. İsteklilerin tek
lif mektuplarını en geç ihale aaatından bir 
saat evetine kadar komiıyona vcrmiı ol
ması lazımdır. 

(3463) 13449 

Yulaf veya arpa a lmacak 
Edremit Satın Almı Ko. 
1 - 300 ton yulaf veya arpa alınacak-

tır. 

2 - Muhammen bedeli 24.000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1.800 liradır. 
4 - Pazarlık 11. 7. 940 per§cmbc günU 

aaat 11 de Edremit 11keri satın alma ko
misyonu binasında olacaktır. 

(3485) 13457 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Cerrahi alit alınacak 
M. M. VeUleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 44190 lira 

olan otuz kalem cerrah! ilet müteahhit 
nnm ve hesabına açık eksiltme suretiyle 
25/temmuu 940 perşembe günü saat 11 de 
Ankarada M. M. V. satın alma KO. da 
satın alınacaktır. İatekliler liste ve şart
namesini Z21 kuruş mukabilinde mezkur 
KO. dıın alabilirler. Eksiltmeye girecek· 
ler 3314 lira 25 lruru,ıuk ilk teminatları 
ile birlikte eksiltme gün ve saatında KO. 
da bulu:ımaları. (2659) 12702 

Voltmetre ve ampermetre 
alınacak 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 160 
kuruş olan yirmi beş bin kilo idrofil pa -
muk 12 - temmuz - 940 cuma günll saat 15 
de Anlı:arada M. M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla satın alınacağmdan isteklilerin 
6750 liralık kati teminatları ile birlikte pa
zarlık giln ve saatinde mezkar Ko. da bu -
lunmalan, sartnımc 225 kuruş kaq;ılığmda 
Ko. dan alınır. (3084) 13098 

Piramidon alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı yir

mi sekiz lira olan 500 kilo piramidon 12 -
temmuz - 940 cuma günü saat 11 de Anka
ra'da M. M. V. aatm alma Ko. da pazarlık
la satın almacaşından isteklilerin 2100 lira
lık kati teminatları ile birlikte pazarlık gün 
ve saatmda Ank.arada M.M.V. Sa. Al. Ko, 
da bulunmaları, (3085) 13099 

Yastık kılıfı alınacak 
M M. Vekiletı satın alma KO: 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 42 
kuruş olan yirmi beı bin tane yastık kılıfı 
ile beherine tahmin edilen fiyatı yirmi se
kiz kuruş olan yirmi beş bin tane yastık 
yüzü 9/temmuzi940 salı günü ıaat 11 de 
Ankarada M. M. V. satın alma KO. da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesini 
görm,.k için her gün öğleden sonra ve ek
siltmeye girmek için pazarlık giin ve sa
atind'l 2588 liralık kat iteminatları ile bir
likte mczkar KO da isteklilerin hazır bu-
lunması. (3235) 13247 

1 O ton üstüpü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 38 

kuruş olan on ton üstübü pazarlıkla satın 

alınacaktır. Pazarlığı: 8-7 .940 pazartesi 
pnü saat 15 dedir. Kati teminatı: 570 li -
ra olup şartnamesi komisyonda &örülür. Ta
liplerin muayyen vakitte M. M. V. satın 
alma komisyonunda bulunmaları. (3372) 

13351 

Eger sabunu alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Ko. : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 75 

kuruş olan 10.000 - 15.000 kilo eğer aabu
nu kapalı znrfla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltmesi: 22. 7. 940 pazartesi &iınü saat 
11 dedir. İlk teminatı: 562,5 lira olup, nü
mune, evsaf ve ıartruımesi komisyonda &Ö
rülür. Taliplerin muayyen vakitten bir sa
at cvelinc kadar zarflarını M. M. H. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. 

(3439) 13420 

3000 Buji nlınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4500 lira 

olan 3000 adet buji pazarlrkla aatın alına
caktır. Pazarlığı: 11. 7. 94-0 perşembe gü
nü saat 11 dedir. Katt temin.atı: 675 lira 
olup şartnamesi komisyonda görülür. Ta
at eveline kadar zarflarını M. H. Sa. 
Ko. da bulunmaları. (3440) 13421 

ASKERi FABRiKALAR 

41 kalem muhtelif ebatta 
demir malzeme alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (75932) lira (50) 
kuru:; olan 41 kalem muhtelif ebatta demir 
malzeme askcrf fabrikalar umum müdiirlii
ğ' merkez satın alma komisyonunca 
16-7-940 aalı giinii saat 15 tc kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (3) lira (80) 
kuru, mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvaklc:at teminat olan (5046) 
lira (63) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur pnde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala • 
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkQr iÜn ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (3198) 13284 

600 top Roberoit ile 5000 Kg. 
Roberoit macunu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tııhmin edilen bedeli (13.200) lira olan 

1500 top Roberoit ile 5000 Ki'. Roberoit ma
cunu Asker[ Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
merkc:ı: ıatın alma komiıyonunca 16-7-940 
anlı &iin!i saat 16 da kapalı zarfla ihale e -
dilecektir.• Şartname parasız olarak komiı
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (990) lirayı havi teklif mektupla. 
rını mezkQr ıilnde saat 15 c kadar komiı -
yonıı. vermeleri ve kendilcri,nln de 2490 nu
maarlı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa-

Nümunesine göre 300 J1l 

Çuha alınacak . 
Askeri Fabrikalar Umum !rfud 

Merkez Satın Alma Komisyonuııd• 
Tahmin edilen bedeli (4500) ll 

300 metre çuha asker! tabrlkıılıı.t 
mUdUrlUğU merkez satın almn )( 
nunca ıı. 7. 940 pef§embe gUnU s'5' 
ııçık eksiltme ile ihnle edilecektir • 
me parasız olnrnk komisyondan vt e 
llplcrln muvakkat teminat olan ( 
(50) kuruıı ve 2490 numaralı kıınuıı 
8. maddelerindeki vesalkle komlSl 9 
madıklanna ve bu tıle nlllkadar t ; 
olduklarına dair ticaret odası ,,e 
mezkfir glln ve saatte komisyonıı , 1 ıt atları. (3448) l 

10 Ton zeytin yağı alınacA1 

Askeri Fabrikalar Umum JfU 
Merkez Satın Alma Komısyonund1 

Tahmin edilen bedeli (5200) 1 
10 ton zeytinyağı askerl tabrtkalsf 
mUdilrlilğU merkez satın almıı koıW 
ca 20. 7. 940 cumartesi gllnU s 
kapo.Iı zıı.rflo. ihale edilecektir. ş 
parasız olarak komisyondan verilir 
lerln muvaJ;:knt teminat olan (89(1 
havi teklif mektuplannı mezJ..-Or 
at 10 a knd:lr komisyona vermeleri 
dilerlnln de 2490 numnrnlı kanuııtlll 
maddelerindeki vesnlkl<' komisyon 
dıklarına ve bu isle al!\lmdnr tncc 
duklarına dair ticaret odası ,•e 
me:ı:kitr gtin ve saatte komisyona 
atları. (3449 ı l 

1800 Tüp oksijen alınıı"' 
Askeri Fabrikalar Umum ]ı!i1 

Merkez Satın Alma Komisyonund1 

Tahmin edilen bedeli (76501 1 
1800 tüp oksijen asker'! to.brlltnlsl' 
mUdUr!UğtJ merkez sn.tın nıma Jı 
nunca 20. 7. 940 cumartesi gUnU sır> 
kapalı zo.rtıa ihale edilecektir. ş 
para.sız olarak komisyondan verilir 
lerln muvakkat teminat olan ( 
f75) kııruşıı havi tekllf mektupltı!'! 
kfir g{lnde ıma.t 11 c kadar komili' 
meleri ve kendilerinin de 2490 e 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
komisyoncu olmadıklarına ve bU 
karlar tllccardan oldııklnnna dar 
odası veelkaslyle mezkQr gün ' 
komisyona mtiracantııın. (3475) 

BA$VEKALET 

3500 sandık y ptmhıcl 
Başvekalet lstııtıstik Umum 1J 

Eksiltme, Arttırma ve ihale Ko~ 
dan: 

1 - Açık eksiltme ve ihale usul· 
senesi umumi nüfus sayımı evrıılc~ 
asının sevki için (dıştan dışa) 36. 
28 ebadında 3500 adet kontrop!S!ıl' 
dık yaptırılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 24S0 
% 7,5 hesabiyle 184 liralık muval< 
nııt verilmesi lazımdır. 

3 - İhale 1940 senesi temmuıı" 
uncu çarıamba günü saat 15 de f 
umum müdürlüğü binasında toplıııı' 
lan komisyonda yapılacaktır. Nii~ 
rede görülür ve bu baptaki şartıı' 
miıyon katipliğinden istenebilir· 
İstanbul viliyeti nüfus müdürliijll' 
görülebilir. (3013) 13072 

Marmara Üssülbahri 

Muhtelif sebze 
Marmara Üssübahri K. Satın A 

misyonundan: 

Bakla (iç) 8000 
Bezelye sultan! 4000 
Araka 4000 
Semizotu 10000 
Ayşekadın fasulye 15000 
Tnze kabak 8000 
Patlıcan 15000 
Bamya l'iOOO 
Pırasıı 25000 
Ispanak 25000 
Kuru sovo.n 28000 
Snlça SOOO 
Kırmı:ı:ı biber 1500 
Domates 15000 
Pııtatea 28000 
Yeııil biber 8000 
Lahna ısooo 

1 - Deniz erlerinin yıllık ib~;t 
dıın olup yukarıda cins ve nıilt ı 
17 kalem sebze, kaplı zart usııllf 
meye konulmuştur. 

40 2 - Eksil tmeai 8 temmuz 9 t 
si gtinü aaat 115 te izmltte Tersııtı 
dald komisyon binasında yapıltı~,ıı 

3 - Bu işe alt ııartname tıede 
komisyondan alınablllr. 

Hastanemiz karantıne memurluğunda 
ücretle ltıtlhclsm edilmek Uzere bir memur 
alınacAktır. Bu memur askerlik va:r.lfeıılnl 
bitırmlıı. okur yuıı.r olması 11\.zımdır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komı5yo • ikle komisyoncu olmadıklarrna ve bu işle 

• - Eksiltmeye l11tlrAk edecelt 
rln 2490 sayılı kanunun lııtedl~6_, caret veııiltalarını ve 1886 ıır~t' 
muvakkat temlnaUartyle blrlir 
edecekleri tekll! mektuplarını t 
gtln ve saatten tam bir saat eve..ı 
komisyon baııkanhğ'ına vermele>' 
lunur. (IS036-299Gl 

Taliplerin kabul ısartııırını anlamak ü -
zere pazar ıı:UnUnden n.aada her ıı:Un Cebe
ci aıkerl hastanesi baştablpliA'ine mUraca· 

nundan : alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 4810 lira O• odası vesikaslyle mezkQr giin ve saatte ko- ZAY! 

lar. 230 adet voltmetre ile 40 ampermetre misyona müracaatları. (3282) 13298 Türkiye Cümhuriyct Merkez 
atları. (3328) 13311 

Kereste alınacak 
Eskişehir Kor Satın Alma Komisyonun

dan: 
Kıtaat ihtiyacı için 800 : 1000 metre mi

klbı kereste pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlıfı 15/tem./940 cumartesi cünü saat 
10,30 da Eskişehir kor satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi komisyonda iÖrlilcbilir. 

Tahmin bedeli 45000 liradır. Kati teminatı 
6750 liradır. İsteklilerin kanunda yazılı ve
saik ve teminat makbuzlariyle belli &iin ve 
aaatte komisyonda 'ıaıır bulunmaları. 

(3399) 13375 

açık eksiltmeye konmuştur. Ekıiltmesi 

8/7/940 pazartesi pnü saat 14 dedir. İlk 
teminatı: 360 lira 55 kuruı; olup ıartnamesi 
komisyonda görülür. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko, da bulunma -
lan, (2999) 12997 

Keten ipliği ahnacak 
M. M. Ve1:8letı Satın Alma Ko. : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

(51,5) elli bir lira elli kuruş olan (19.500) 
on dokuz bin beş yüz kilo 60/3 numaralı 
ve beher kilosuna tahmin edilen fiyatı (20) 
yirmi lira olan (39.300) otuz dokuz bin üç 
yüz kilo 16/4, 18/3 ve 25/3 numaralı ke
ten iplikleri kapalı zarfla münakasaya 

Süt ve yoğurt alınacak konmuştur. Yukarıda zikredilen numara-
tstanbul Komut.anlık Sıtın Alma K.o. !ardan her han&i birisi için bin kilodan a-
Haydarpaıa hastanesinin kapalı zarfla şağı olmamak şartiyle teklifler kabul edi

münakasası yapılan senelik 70.000 kilo s!it lir. İhalesi 7. 8. 940 çarşamba ıünil saat 
ve 66.000 kilo yoğurduna verilen fiyatlar on birdedir. İlk teminatı (67.457,5) altmış 
komutanlıkça pahalı cörü\düğünden ihale- yedi bin dört yüz elli yedi lira elli ku
ıi 10. 7. 940 çarsamba cünü saat 15 de pa- ru5tur. Evsaf ve şartnamesi (50) elli li
zarlıkla yapılacaktır. Şartnameler her iş ra mukabilinde M. M. V. satın alma Ko. 
ıünü İltanbul'da Fındıklı'da komutanlık nundan alınabilir. İsteklilerin kanwıun 
aatın alma komisyonunda görülebilir. İstek emretti'i belıelerlc ihale saatından en az 
lilcrin belli pn ve saatte Fındıklı'da ko- bir saat eveline kadar teklif mektuplarını 
mutanlık satın alma komisyonuna gelme- komisyona vermeleri. 
lcri. (3458) 13444 (3004) 13009 

8800 Kg. Reçine alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (4400) lira olan 

8800 Kg. reçine Askeri fabrikalar umum 
müdürlliğ!i merkez satın alma komisyonun-

dan : ' 
Bay Hüsnü adına yazılı D. 

birlik 23700 No lu bir adet b3ııl' 
se senedi kaybedilmiş oldugıı 
hükmü kalmadığını ve sahibine ô 
maralı yeni senet verileceği bil 

. del' 
ca 19-7-940 cuma günü saat 14 te açık ek- Zayi - Ankara belediycsııı ,ı 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname para- 2_89~ numaralı. bisiklet. ıı.ı~nın1şll 
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin ı tı_ı_nı .. kaybettım. Yemsını 
muvakkat teminat olan (330) lira ve 2490 

1 

hukmu yokt~r. . 
numaralı kamın.un 2 ve 3. maddelerindeki Semıh Aydemır Üstıill 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu __.,,-

Şa rtnamelerinde değişiklik yapllacok 

malzeme ilônı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma 

Malzemenin cinsi ve mlkdarı İhale tarihi 

15 ıe 200000 metre torbalık bez R7.9'40 pazartesi g{lnü saat te 
600 - 1000 ton yerli llnters pamuğu 11.7.940 pcrııembe günli saat 15 
40000 metre ipek kumatı 12.7.940 cuma g{lnü saat 15 tc 
14 kalem ve ceman 162 ton maden y~ı 19.7.940 cuma günU eaııt 15 te t• 
500 ton elektrolit bakır 1.8.940 perşembe glinU saat ıg ıe 
20 ton Ferre Krom 12.8.940 pazartesi günll ııaııt 1 dl1 
25 ton nikel 12.8.940 par.nrtesl günU saat 16 11~~ 

Hizalarında yazılı ı:{ln ve ıııı.atlrrdl' kapalı :ıo:arfla ihale edilecekleri 111,,ı yukandakl malzemenin oartnameslnde değ lolkllk yapılacıığından mezk<lr 
leri hUkümııüzdilr. (3473) 13451 



İzaayon inşaatı 
Belediyesinden : 

• Takıim araıındaki yolun 
OQ • 
tıııeınpatı kapalı zarf usu-

13& .Ya konulmuştur. Keşif 

1~ıra 77 kuruş ve ilk temi
ba 26 kuruştur. Mukavele, 

fe YındM"lık işleri genel, hu
~ llrtnameleri, proje ke
~le buna müteferri diğer 

1 rııı mukabilinde fen it-
6tiınden alınacaktır. İha

_._.,ı>az __ artesi günü saat ıs de 
tez.ı·nde yapılacaktır. Talip

itı..J ınat makbuz veya mek
. e tarihinden 8 gün evel 
~Ürlüğüne müracaatla a
etetıııi ehliyet ve 940 yılına 
~Odası vesikalariyle 2490 
,~nun tarifatı çevresinde 
ccrı teklif mektuplarını 

~t 14 de kadar daimi en
leri lazımdır. 

(5022/2973) 13024 
~e et alınacak 

1'a1yare Birliği Satm Al-
011ııadan : 

1 n tayyare birlikleri için 
IOnuna kadar aşağıda tah

t't.tr.e 'fe tutarları yazılı birin
k ve sığıreti eksiltmeye 

k eleri görmek istiyen
Otnisyona müracaat ede-

bııeye ittirak edecek o
,~ttn ic:abettirdiği vesaik 

t-... llrtiyle teklif mektup
~"llrıuz 940 cuma günü 
~ laat onda sığıreti için 
~ de kadar makbuz mu-

ıyon başkanlığına ve-

~en bedeli Eksiltme 
ltiı tarı bedeli Gün saat 

ile. 0 Lira 

~ 28000 12.Tem.940 11 
16100 12.Tem.940 ıs 

13169 

ULUS 
_,_ 

3 - Muvakkat teminatı (1653) li- Demirci Belediyesi eczacı anyor GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. MALiYE VEK ı..ETI Bu i~e cirmek iıtiyenterin <273•75> ~ 
Al.. ralık muvakkat teminat ile kanunun tayııa 

ra 77 kuruıtur. Demirci Belediyesinden --------------- ettiii vesikalan ve tekliflerini aynı CÜll 
4 - İhalesi temmuzun 19 uncu cu- u 3 1. k bed ll' .11 eli ~---L Daktiloluk ı"mtl"hant saat 14 de kadar komisyon reiılı ıine ver-

ma gUnil saat on birde belediye encU- ""' ıra 41 urut e ı ı ç ve e- Dikenli t İçit yapu.-.- melen' lizımdır. 
devatı olan Belediye Eczahanesi kir Ankara lnhi!farlar Baımildürlilğün- Maliye Vekaletinden : Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

meninde yapılacaktır. zarar eczacıya ait olmak üç ıenede den: Vekalet merkez dairelerinde mün - malzeme dairesinden, Haydarpaşa'clı te • 
S - Şartname, ketif, proje ve di- k b bed 1 • . d k hal ..ıı-ı~=loluklara alınacakların inti _ ıe11ü(m315v2e) ıevk oefliiinden. clıiıtıla1 c3a2:ı9ll'. ğer evrakı belediye fen itleri müdür- mu assatan u e ı ö eme ' üç se- 1 - İdaremizin Kıhçlarda barut de- U&Au .. 

ıu··gwu··ndedı'r. lstiyenler 110 kurut mu- ne Demircide icrayı sanat etmek ve poları etrafına bet yüz metrelik diken habı için 1 Ağustos 1940 per,embe &Ü- H --L d l __ ,_ 
Sıhat Vekaletince tanınmıt bütün 1i tel çit yapılması iti prtnameli veç- nü bir müsabaka imtihanı açılacaktır. &Ta fG&&mer anı a ınaça& 

kabilinde alabilirler. hl' . h . . B il bak ırıı.ı d nra saat D. D. yollırı satın ılma KO: 
6 _ Parke yol inf18tı mUnakauıı- e ıyetı aız bulunmak ıartıyle tali- hile açık eksiltmeye konulmuttur. u m sa aya u., e en IO Muhammen bedeli 16000 lira olan bir .,. 

. "h 1 "h" d bine, noterden musaddak bir muka - 2 - Tesisatın ilk ke•if varakasına H de başlanacaktır. det bava •ahmerdanı ve kompreıoni 13.L na gireceklerın ı a e tarı ın en en az :r • .. 
• 1 i il vele ile devir olunacağı gibi Beledi- göre muhammen bedeli 1650 lira ve Müsabakaya lr.abul olunabilmek içın 1940 salı cilnU saat 15,30 a kapalı nrf u-

üç gün evel belediye fen ıı er m - k d" . h' 11" l" d . ku memurı'n kanununun s. a·ncı· madd-ı"n- sulü ile Ankıırada idare binasında satın a-
dürlüğüne müracaatla bu iti bqarabi- yece en ısıne ma ıye e ı ıra a Uc- muvakkat teminatı 123 hra 7S • rut- ... hnacaktır. 

. "k 1 ret verilecektir. Fazla malOmat iıti- tur deki ıeraiti haiz olmak kafidir. Bu i•e cinnek iıtiyenlen'n (1200) liralrk leceklerine dair ehlıyet vesı ası a - · .. 
yenlerin Belediye riyasetine milraca- 3 _Eksiltme ve ihale muamelesi 2S Tevdii icap eden vesikalar : muvakkat to:minat ile kanunun tayin ettiil 

maları prttır. atlan. (2475-3428) 13407 temmuz 940 tarihinde saat 16 da An- 1- Fotograflı nufua tezkereıi veya ves:kılan ve tekliflerini aynı sün saat 
1 - Taliplerin ihale günü teklif t tasdikli sureti, 14.30 a kadar komisyon reisliiine vermele-

mektuplarına ehliyet vesikuı, ticaret kara nhiaarlar Başmüdürlüğünde top S • d ri luımdır. 
lanacak komisyonda icra edilecektir. 2- Memurin kanununun · ınci ma Şartnameler parasız olarak Ankarada 

odası kayıt veıikuını ekliyerek en ANKARA VALILICI d--ı·nde yazılı oldu&ıı "eçhile mahkQ- mal•eme dairesinden Hayclı----..1- t..._ 
d kl.f k ı 4 - Ketif varakasını ve prtname- .... • • ·-geç aaat 10 a ka ar te ı me tup arı- d d mı'yeti olmadııı.ına dair mütemekkin lüm ve sevk ıefliiinden daiıtıla.caktır. 

. kb k sini •im i en görmek istiyenlerin her • (3187) 13243 
nı belediye reisliğıne ma uz mu a- s oldu~· mahal Ciimhuriyet Müddeiu-

7 Kunı ot alınacak gün batmüdürlüğümilz inpat mühen- ... 
bili vermeleri ilin olunur. 1331 mumiliiinden ahnmıt vuika. Tahmil ve tahliye münak•1au 

Yol intaatı 
Erzurum Valiliğinden : 

Ankarı Valili"inden: diatiğine ve barut ıubesine müracaat , ___ , 
5 etmeleri. (3410) 13434 3- Ayni mahal idari ma~arın • D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 

Villyetimi.ı damızlık aygır deposu dan alınmıt hüınühil kltıdı. 21. 6. 940 tarihinde münakaauı ic-
hayvanatının senelik ihtiyacı için mü- 4- Mevcut oldup takdirde tabail ra edileceği evelce ilan edilmiş olan 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan on bir bin altı yil.ı otuz iki 
lira doksan dört kurut lre,if bedelli 
Erzurum Palandöken Hınıı yolunun 
ıehir dahilinden geçen kısmının tes
viyeıi ve parke kaldırım dötemeıi iti
nin ihale günü olan 27. 6. 940 tarihin
de teklif edilen bedel haddi liyık gö
rUlmemekle beraber Nafıa Vekaleti 
tose ve köprüler reisliğince ketit be
deline zam yapılmıı olduğundan 2490 
sayılı kanunun 12 ve ~ ıncı maddeleri 

bayaa olunacak (35-40) bin kilo kuru POLiS derecesini gösterir vesika. Derince limanı tahmil tahliye vin· 
otun 22-7-940 pazartesi günü saat on 5-- Aıkerliğini yapmıf oldupnu ciyle münakaaaaı talibi zuhur etme-
beıte vilayet daimt encümeninde açık F otin alınacak veya halen hükmü meri müecceli yeti- diğinden bu defa tekrar ekıiltmeye 
eksiltme ile ihalesi yapılacağından is- Emniyet umum müdürlüğünden: ni göıterir vesika, konmuttur. 2 ameliyeden ibaret olan 
teklilerin ihale günü vilayet daimi en- 1 - Zabıta memurları için satın a- 6- 4.SX6 eb'adınca iki adet fotoğ- ve 32907 lira 90 kurut muhammen be-
cümeninde bulunmaları ve ıartname- lınacak azı 6200 çoğu 6400 çift fotin raf. deli bulunan ve 226404 ton muham
yi görmek üzere her gün vilayet vete- kapalı zarf usulü ile 22-7-940 pazarte- Taliplerin bu veıikaları ni~{el 31 men manipluyon tonajlı Derince li
riner müdürlüğüne müracaatları ilan si günü saat IS te münakasaya kon- Temmuz 1940 tarihine müaa ı çar - manı tahmil ve tahliye iti bir aene 
olunur. (3479) 134S4 tamba günü çalıtzna uati- aonuna ka - müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü-

muıtur. dar Vekalet müracaat kalemine vere-
Demir baakül alınacak 2 - Beher çiftine 850 kurut fiyat rek birer kart almaları J.izımdır. Veai- nakasaya konmuttur. Her ameliyenin 

biçilen fotinlere ait nilmuneyi gör - beher tonu kaçar kurup yapılabilece-
Ankara Valililind~n : 

hükmüne tevfikan bu iı yeniden ve ka 
palı zarf uıuliyle eksiltmeye konul- Nafıa dairesi ırarajı için alınacak (320) 

lira muhammen bedelli demir baskül mü
muştur. 

2 - Bu itin ihalesi 13. 7. 940 cumar- bayaıısı 8. 7. 1940 pazarte.i cünü saat 
(15.5) te daimi encümende ihalesi yapı

teai ıünü saat 11 de viliyet makamın- mak üzere pazarlığa konulmu~tur. 
da toplanacak olan dumt encümen ta- Muvakt:at teminatı (24) liradır. 
':"a{ını:tan yap•lacaktır İsteklilerin teminat mektup veya mak-

S - Ahiren yapılan tashihe g<Sre on buzu ticaret odası vesikaalyle birlikte sö
bir bin y~r!i yüz otu.z üç lira elli iki zü ceçen cün ve saatte daimi encüm~ 
kurut keşif bedelli bu itin muvakkat gelmeleri, 'buna a't ke,if ve p.rtnameyi 
teminatı 880 liradır. her cün naf~ mı..Jürlüiilnde cörecekl«i. 

4 - istekliler ekıiJtmeye girebil- (3481) 13-456 
mek için ihale gününden en az 8 gün 
evet vilayete müracaat ile ehliyet ve
sikuı almalın mecburidir. HARTA G. DIREKTÖRLOCO 

S - Talipler bu ite ait ketif ve 11rt-
nameleri v•layet daimi ecUmen kale- Sığır eti alınacak 
minden naha müdürlüğünden bedel- Hırita G•Hl Dirdtörlüşüad•a : 

siz alabilirler. ı - Harita kıtası eratmm senelik ihti -
6 - !etekliler 2490 sayılı kanunun 2 yacı olan asrarf (8.000) azami (12.000) ki

ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle lo ııiır eti açık eksiltme suretiyle muka _ 
birlikte teminat ve teiırlif mektupları- veleye bağlanacaktır. 
nı 32 nci madde veçhile ihale uatin- 2 - Elrsiltme 15-tem.-940 puartni cıı _ 
den bir aaat evetine kadar villyet dai- nü saat 10 da Cebeci'de Harita cenel direk
mi encümeni reisliğine vermelerinin törlUtU satın alma komisyonunclı yapıla _ 
ve poıtada wkubula<Ak cecikmelerin ca:Jrtır. 
muteber aayılmıyacağı illn olunur. 3 - Muhammen tutan (4.200) lira olup 

(5503/3346) 13343 muvakkat teminatı (315) liradır. 

kalarını muayyen vakta kadar tama -
mek ve şartnameyi almak istiyenlerin men vermiyenlerin kayıtları yapılmaz ği prtnameye merbut fiyat cetvedin· 
umum müdürlük satın alma lromiıyo- ve müsabakaya kabul edilmezler. de göaterilmittir. Münakau 23. 7. 940 
nuna müracaatları. (337S) 13366 tarihine rastlıyan sah günü aaaat 11 

3 - Ekıiltmeye girmek iıtiyenlerin de Haydarpq'da gar binuı dahilinde 
4080 liralık muvakkat teminat mak - birinci itletme komisyonu tarafından 
buz veya banka mektubunu muhtevi ORMAN ÇEVIRGE Mc:I. yapılacaktır. Taliplerin 2468 lira 1 
teklif mektuplarını 2490 sayılı kanu- kurut muvakkat teminat ile ayni ıüA 
nun 4 cil maddesinde yazılı belgeler- Satılık ağaçlar saat 10 a kadar komisyon kalemınt 
le birlikte münakasa güntl saat 14 te An.tara Orman Ç~vırı• Müdürlülünd•n: teklif mektuplarını vermeleri lbım-
kadar komisyona teslim etmeleri. ı - Beypazaraı kazasının budutlan ra- dır. Bu ite ait prtnameler Ankarada 

(3406) 13433 por ve krokicie yazılı BardaklU' bo~ı 2 inci i•letme müdürlüğünden lzm'r• 

iKTiSAT VEKALETi 

Bir reuam alınacak 
llctisat Yeki/etinden 
Sanayi tetkik heyetinde münhal 

bulunan 140 lira ücretli reuamlığa. 
grafik ıınairesim ve perspektif resim 
terde ihtisas sahibi ve bilfiil bu mev
zuda çalıtmıı bir reasam alınacaktır. 

Taliplerin 8. 7. 940 tarihine kadar 
iktisat Vekileti Sanayi Tetkik Heye-
tireisliğine mUracaatlan 13417 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

nam devlet ormamndaıı 199 adedi auaadıl s 
87 metre 508 desimetre mikip pyri ma- de 8 inci itletme müdürlülUnden 
mtU devrik çam aiacı 6 ay zarfında or- Haydarpqada liman nhtım bqmü
manclın çıkarılmak il.zere 20 ciia mtiddetl• fettitlilinden paraıız olarak alınır. 
açrk arttırmııya konulmuttur. 

. 2 - Arttırma 19/ 7/940 tarihine miiuıdif (S284/ 3201) 13285 
cuma cünii saat 16,5 dl Ankara orman çe-
virce müdürlüğünde yapılacaktır. Kalaıifer te.iutı yaptınlacak 

3 - Çamm beher pyri ~61 metre 
miklbınm muhammen kıyawti 460 kurut- D. D, Yolları Sıt.ıa Almı Komisyonua-

dıa: 
t\11'. 

4 - Muvalckat teminat 21 lira 19 kunıt- Ealdteblrde devlet demlryollan çırak 
tur. mektebi kalorifer tealaab projealyle bu t .. 

5 _ Sartname ve mukavelename proje- aiaata alt boru ıebekeal ve mütemmim &• 

!erini ıörmek iıtiyenler bu müddet içinde meliyatınm yaptınlmaaı kapalı Art uau
Ankara orman çevirse mlldllrHlttlne ve Uyle ve vahid fiyat üzerinden elaılltmeye 
Beypazarı, Nallıhan, Kızılcıhamam or- komnuıtım 
man dairelerine müracaatlan. (3279) 13274 1 - Bu tıtertn muhammen bfU bedeli 

(2.000) liradır. 

Satılık alaçlar 2 - İstekliler bu ife alt prtuıne, pro-
J• ve aalr evrakı devlet demiryollanmıa 

Anilrı OrllJ/ln Ç•Ylrc• •lldtırliJliadn: Ankara ve l!llrkect vemelerinden (120) lm-
1 - Beypazaraı kazasının hadatlan n- ruf bedel mukabilinde alabilirler. 

"ı~lık ana 
tdı1esinden : Yol intaaı 4 - Taliplerin yukarda yazılı cün ve ıa

atte2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddeleriy
le istenilen vesaik ve teminatları ile müra-

por ve krokide yazılı Hen botası nam dev· 3 - Ekailtme 22. 7. HO tarih1De rutıı
let onnuımdan US adede muadiıl 71 met- yan pazartesi gtlııU aaat 16 da Ankarada 
re 798 desimetre miklp pyri mamtU dev- D. D. yol dairuinde toplanacak merku 1 
rik çam ağacı 6 ay zarfında ormandan çı- komlsyonUDC& yapılacakbr. 'betr ae ait 21 inci adada Seybın viliyeti daimi encümenin-

i 
1 
e ~urabbaındaki arsanın dM: 

1 .~ müdürlüğünden 270 1 - Adana - Tanue ]l'Ohunaa 2+900 
· lalde tedarik edilecek - 8+480 kilometreleri arasındaki mala 
~'1Cibince kapalı zarflı art- telif ln11mlarının teaviyel turabiye ve 

'1lıııttıtur. şose inpatı keşif tutarı olan (20911) 
bedeli 9i078 lira, muvak lir (87) kuruşla kapalı zarf usulü ile 

6104 liradır. İhalesi 10. 7. eksiltmeye konulmuştur. : . 
it liinü ısaat 16.30 dadır. 2 - Ekıiltme 25-7-940 tarıhıne mil-
~ttnun tarifatı dahilinde sadif perıembe günü saat ~nda Sey

teklif mektupları ihale han villyeti daimi eneilmenınde ihale 
llat lS.30 a kadar encil - edileceğinden kapalı zarfların en geç 
e \Yerilir. (2372/ 3222) aynı pnde saat doku~a ka.dar bu en-

13221 cümen riyasetine verılmeıı. 
3 - lıtiyenler bu ite ait ketifname 

ve sair evrakı görmek ve almak üzere 
Seyhan nafıa mlidürliliüne müracaat 
edebilirler. 

4 - İıtektilerin "1568" lira "39" ku· 
rut muvakkat teminat vermeleri ve i
kinci maddede yasılı günden eılds 
gün evet bu derecede it yaptıfını i• 
pat etmek üzere villyete milracaatla 
ehliyet vesikaıı almaları llzımdır. 
Poıta ile ıönderilecek tekliflerin dıt 
zarfı mühür mumu ile iyice kapatı
lacaktır. Poıtada olacak ııecikmeler 
kabul edilmez. (5629) (3427) 13440 

K6prii lftfUI 
Bılıbsiı' ... ılllilind•n : 
ı - Bandırma - Gönen yolunun 44 tin

cü kilometresindeki köpriltldn ...... o
larak infası kapelı sarf unllJ'le lbiıtm.
ye ç•anlmııtır. 

2 - Ketif bedeli 21565 Jira IS bnlt 
muvaıkbt teminatı c:Ja 1616 lira 50 kunat-
tur. 

S - Bu ite alt M16mum eYrS IMr slln 
nafıa mlidtırJiltflncle ıörtllebilir. 

4 - Etrallıtme 24 temmall M0 ~ 
ailnli •at 11 da Bal ... ll' Mfl& milclilrlt
lilnde mU.tetektiı lrominronc:la ,..,rtaclk
tır. lstekliler aarflanm ihale ... tindm biı' 
saat evel mezık6r komisJOD& vcmiı ola
caklardır. 

5 - M uvllldret temina\l&nm Balıblir 
mal sandıima yatır4*larma dair makbu
zu veya bu miktar .. yam kabul mektubu 
ile ihale tarihinden Hlds r&n evet vtıa,. 
te müracaatı. alac:aklan ebliJ'et ve tica
ret oclııı vesikalanm teklif mektuplarım 
ihtiva eden Aria konralr me*6r sarflan 
2490 U)'llı bllan h&tkn1«i da(rainde 
tanzim v~ imsa ~I o~ bildirilen •
atte ebiltme komiSJODW müracaat ede
ceklerdir. 

& - POltada wh balacek ıecikmel« 
kabal editmes. . (5565/342S) 1MSI 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Nazan dikkate 
Vakıflar Umum Madarıaıanden: 
Petin ve talrlitle satıp ~ıkardıfı • 

mıs zeytinyağı ile ubunlaramızuı ta
mamı ordu emrine tahıia edilmit ol
dupndan bqkaca aatst yapılms,aca -
&ı iliıı olwıur. (3480) IMU 

caatları. (3189) 13181 

1200 Çift fotln ahnecelr 
Hart• G~n~I Dir~ktörlülünd~n: 

Harta Genel Direktörlüğü kıtasi 
için 1200 çift fotin kapalı zarf usulile 

Bulunmut para 
Anl:ıırıı P. T. T. •üdürlülünd.a : 
Ankara ..tt .. Poe ...... ~ ..... 

sinde peaçere önilnde bir miktar para bu
lunmuştur. Kaybedenin, kendine aidiyetini 
isbat edip alması ilin olunur. (3954) 13387 

alınacaktır. Muhammen bedeli 7200 li- Ankara birinci icra memurlu • 
ra.dır. Eksiltmesi 25. 7. 940 perşembe ğundaıı : 
günü ıaat 3 de Cebeci'de Harita Satın Mah . 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ev- ~~z ve .. tııı mukarrer bir Isparta 
saf ve ıartnamesile nilmuneaini gör - ~~sı .~~. ~~12,30kodaltuk 1*5• !.:~.pazar-

lı · . . ..-ı cunu -· aç -~· u- aqre-
me ııtiyenler komııyona müracaat tiJ'le Anbn. belediye •tıı Mloaanc:Ja •-
edebilirler. Vermeye isteklilerin mu· tılacaktır. Muhammen kl7IMt " 75 1ı bal
ayyen gün vl ihaleden bir saat evetine madıiı takdirde 16. 'I. 940 salı ı6nfl a,.U 
kadar kanunun tarifleri dairesindeki pat ve ayni yerde lratl •trt yapılacatm
teklif mektuplarını komiıyona verme- c1uı taliplerin onda balmmalan nan 0111-

leri lhundır. (3311) 13331 mır. 2670 

4 kalem giyecek ahnacak 
Harita Genel Direlrt6rlilğiJnden : 

Cinai Adet MubammellMuvak. Temi. Lira İhale TL 

Kaput 300 
Bed. Lira 

3600 270 18.7.940 

Saati 

14 

karılmak üzere 20 cün müddetle açrk art- f - Eutltmeye ctrebllmek tçln latekll· 
tırman ftlaalmaıtar. lertn teklif mektuplartyle blrllkte afatı• 

• - Al'ttırma ıt/7/MO tariJdM ..... , * J'Ullı tem11ıat ve YeUDd a..vııa slba _. 
cuma clinll saat 17 de Ankara orman çe- UJ e k84&r komtayon reı.ııttne vermeleri 
virce mUdürliltünde )'&Pdacaktır. l&zımdır. s Çam beb · •• _ _._ a) 2490 No. Jwıunun ahkAnııD& U71'U9 

- m er pyn mamaı aavw e 1806 liralık muvakkat teminat, 
miklbmm muhammen kıymeti 460 kunat- b) Bu kanunun tayin ettıtt vealkalar, 
tur. c) Bu it için lılünakalAt Vek&letıııd• 

4 - Muvakkat teminat 2'7 lira H b- alıDDUt ehliyet vealkaaı. (Ehliyet vealkua 
"z:~ Ş·----- ve -.ı...veı-...:.a proje.. için ihale tarihinden en az aekiz gün evel 

_.........., uı..- - bir tatıda ile MUnakalA.t VeWetine mtıra.. 
!erini görmek istiJ'«tl• bu müddet içinde caatıa bu cibi itlerden en az 1~ Uralılc 
Ankara orman c;evirce müdürllitııne Ye bir ifi muvaffaktyetıe bllfardıklarına da1r 
Beypazan, Nallıhen, Kınlc:ahamam or- ellerinde mevcut reaı! vealkaları bu tat!• 
man dairelerine mib'aca&tl&n. (S280) 15275 daya rapteylemif olmaları. (34fl5) 18'21 

Zayi - Ka)'Hri tehir yatı okuhmdan 
932 eeneai aldıimı pbadetnamemi lrla7bet
tim. y eaisini çıbracatanclan tllkielnln 
bmmıil yoktur. 

Mehmet Lltif t1111t91 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

2 Kalem ampul alınacak 
D. D. yollırı sııtıa ılma ICO: 

Aaf alt yaptınlacak 
D. D. Yolları S•tıa Alma Komis7oaıuto 

daa: 
Sirkeci pn meydanı Ue pll.Dda ~ 

rllen yolların topek& 81ateml ufaltlaDmaa 
lfl 28819.20 Ura muhammen bedelle n ka.
palı zarf usullyle münakıuıaya konmuftW'. 

Bu lıtn muvakkat teminatı 2161.ff llr~ 
dır. ıitlnakua 20. 7. 9'0 cumarteal gün11 
aaat 11 de Sirkecide 9. iıletme bl11&81Dda 
A. E . komisyonu tarafından yapılacaktır. 
İııtekltlerln aynı l'ÜJl aaat 10 a kadar k& • 
Dwı1 vua1k, teminat ve ehliyet vMlkala -
nnı ihtiva edecek olan kapalı urflanm 
komisyona vermeleri l&zımdır. 

Kıtlık elbia 
(takım~ 
Çamaşır (Don, 

lOO 2200 165 ıa.7.940 

Mahammen bedeli 3550 lira olan 2 kalem 
antiaeryen ampuller 13/1/940 salı lilnii _. 

ıs at 15 de kapalı zari usultl ile Anbrada 
idare binumda satm alın.calcttr. 

eartnameıer 1'f kurut muk&blll.Dde Bll'o 
kecl vemealnden verilmektedir. 

(51521/3348) 13421 

gömlek) 1200 1800 135 19.7.940 14 
Çorap 2500 750 56 19.7.940 15 Balast mü na kasası 

Harita genel direktörlüğü kıtaeı için cins ve miktarları ile muhammen 
fiyatları yukarıda yazılı dört kalemgiyecek açık ekıiltme ıuretiyle atın 
alınacaktır. Evsaf ve şartları ile nilmuneleri Cebecide Harita satın alma ko
miıronunda &örülebilir. İtaya talip olanlar muayyen ıün ve uatlarda 

D..,.ln Dna/'"lluı Y.Utd lıl«m• •üdürlüfüad~a: 
:\ - Afalıda an., ndkdu', m11hammen bedel. muvakkat teminat, müddet n ~ 

halleriyle euUtme gün ve uatlerlni söeterir cetvel halindeki bef mıntaka balutı. 
nm; ocaldard&D çıkacalı tqlann Jnnlmuı suretiyle ihzar ve temini, kapalı Art • 
aultyle ayn a)'ft ebiltm~ Jıomnuıtur. 

temınat makbuzlariyle müracaatları Uln olunur. (3310) 13330 

5 kalem malzeme ah nacak 

2 - Taliplerin cetvelde s6eterllen eki lltme eaattnden bir aaat evel tekltf mek· 
tuplanm ve muvakkat teminat olarak na kit veya banka mektuplarım kapalı ve 
mUhUrlO urfla lfletme komtqon retallli ne mtıracaatıa tevdi etmtı olmaları ve y.,. 
but posta ile en 1119 ek811tme aaa.Unden bir -.at evel gönderllmit olmaları llzımdır. 

8 - Taliplerin twtn&me ve mukavele projelerinl lfletme komisyonundan para. 

Harita Genel DirektörlilğQnden : 
ma alabilecekleri bildlrlllr. IOOI) 13010 

Cinsi Adet MuhammenMuvak. Temi. Lira !hale TL Saati 
Bed. Lira 

Kilim ıoo 400 30 20.7.940 ıo 
Paluka byı11 400 86o 60 22.7.940 15 Ocak YVl 
Tüfek kayııı 20 10 1 22.7.940 15 ve Kim. 

Matara 100 200 ıs 23.7.940 15 
Ekmek torbuı 200 400. 30 23.7.940 16 ~:rler D6ter 

Harita ııenel direktörlüğü kıtaeı için cins ve miktarları ile muhammen Q&7 • 1ahaldı 
fiyatları yukarıda yazılı bq kalem malzeme açık eksiltme suretiyle Atını ~2!.ıllhan Ban.7-
alınacaktır. Evsaf ve ,artları ite nilmuneleri Cebecide Harita aatın alma ko- enu aae 
miıyonunda görülebilir. İtaya talip olanlar mmıyyen .. n.. ve uatlarda Bosdal ati :a-- l"d" 1 7

- •-· Afyon Balmalnmıt m\&&-aat etme ı ır er. (3312) 13332 400 _ 401 

1 
:ı. 

8000 

12000 

8000 
8000 

10000 

Balast mü na kasası 

1 

1 .ti 

i ... 
:. 

m 
181 

m 
120 

120 

lı~ 
ti 

j i ICkalltme ıriln " ..au 
:ıj ~ 

~ ::ıı 

'1!500 562,M 9 9. '1. 9'0 aaa.t: • da 

ıuoo uıa 9 9. 7. 9'0 aaa.t: 10 da 

'llJOO 862,15() • 9. 7. 9'0 aut: H te 
7JOO 6'0 9 10. 7. tMO aut: 9 da 

1JOOO 900 9 10. 7. HO aut: 10 da 

D. D. Yolları J Dnca lfletme MüdürlQfQnden 
Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve vufı ve muvakkat teminatlan ile ihale tarihleri qaltda yuılı bilaat kapalı nrf uıuliyte Balı-

kesir'de Demiryollar üçüncü itletme binasında satın alınacaktır. • 

, 

Bu ite girmek lstiyenlerin 2490 sayılı kanunun tayin etriii veaikalarla tekMf mektuplannı Uwe tarihinde aaat 9 da komisyon reiıhiine vermeleri 
lizımdır. 

Bu ite ait tartnameler Balıkeair'de üçüncü itletme müdürlüğünde paruıs verilir. 

Balut ocağının bulundufu yer : 
l.ımir - Bandı.nna battı 

Sopcak dvarında 

Kilometresi : 
204-21S 

J58-Z68 

Cinsi : Mikdan 
KilakU ile yarmalar- 15000 M1 

dan kırma ve topla-
ma .. • • • • 15000 il' 

Bir metre 
miklbının 
Muhammen 

bedeli 
110 

110 

Lira Muvakkat teminat 
Tutarı Lira Kurut 

16500 1237 so 

16500 1237 50 

13212 

ihale 
tarihi 

22. 7. 940 

ZS. 7. MO 
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SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Talebe alınacak 

Sıhat ve içtimai Muavenet VekaJe 
tinden : 

Bu yıl, leyli tıp talebe yurduna alı
nacak talebenin kabul şartları şunlar
dlr : 

1- a) F. K. B. sınıfı i~in: Tam dev
reli liselerden veya !ise derecesınde 
olduğu Maarif Vekaletince tasdik e
dilmis mekteplerden pekiyi ve iyi de
recede mezun olmuş, olgunluk imti -
hanlarını vermiş olmak; 

b) Diğer sınıflar içın: Bulunduğu 
sınıfı iyi derece ile grçmiş, yabancı 

dil ve askerlik imtihanlarını vermiş 
olmak. 

2- İsteklilerin. bütün evrakını ta
m mlamış olduğu haMe 30 eyJ,;ı l.940 
tarihıne kadar doğrudan doğr•r_.,. Sı

hat ve İçtimai Muavenet Ve ıne 
m racaat etmeleri, ve dilekçelerinde 
sa it ve sarih adres vermeleri lazım -
dır. 

3- İsteklilerden evr<ıkı tam ve şart
ları haiz olan (75) talebenin kabul 
muameleleri. müracaat tarihine göre 
alacakları sıra numara&ı üzerinden 
derhal yapılacaktır. Üniversite ikmal 
imtihanları neticesinde Yurt kadro • 
sunda yer açıldığı takdirc!e, müracaat 
etmiş olanlar arasından evrakı tam ve 
şartları haiz olanlar, yine müracaat 
sıra numarası gözetilerek alınacaklar
dır. 

Gönderilecek evrak şunlardır : 
A • Türkiye Cümhuriyeti tebaasın -

dan olduğunu bildiren nüfus hüviyet 
cüzdanı aslı. 

B - Mektep şehadetnamesinin aslı 
( imtihanlarını tamamen bitirdikleri 
halde şehadetnamelerinin tasdik mua
melesi gecikmiş olanlar mektep mü • 
dürlüğünün -ayni zamanda mezuniyet 
derecesini de gösteren- fotografh ve 
resmi mühürlü bir vesikasını göndere
ceklerdir. ) 

C - Okudukları mekteplerden veya 
mahalli polis idaresinden illınmış hüs
nühal varakası, 

D - Mütehassısları tam bir hastane 
heyetinden, basılmış örneğine uygun 
ve üstünde tasdikli iotografı bulunan 
bir sıhat raporu. ( Bu raporu hastane 
baştabiplikl~ • arflıyarak üstünü mü
hilrliyecek ve istekli tarafından mü -
hürlü zarf halinde olarak gönderile • 
cektir. ) 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Er
zurum, Diyarbakır, Haydarpaşa nü • 
mune hastaneleri; İstanbul Çocuk has 
tanesi, İzmir, Bursa, Konya. Adana. 
Samsun memleket hastanelerinde ya -
pılacak ve buralarda ınuayene edilmek 
için bu hastanelerin bulunduğu vila 
yetlerin Sıhat ve İçtimai Mua\•enet 
müdürlüklerine istekliler bizzat müra
caat edeceklerdir. 

E • Örneği aşağıda gösterilen, No -
terlikçe tasdikli bir taahhüt senedi 
( bu senet istekli tarafından aynen 
tanzim ve imza erilecek; ve altı örne
ğinde gorüldüğü veçhi~e. kefili tara· 
fından keza aynen ve tamamen yazıla· 
rak imzalanacaktır. ) 

F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotog
rafı ( cepheden alınmış ve ince kağıda 
basılmış olacak ). 

4- Yaşlan 22 yi geçkin bulunanlar, 
Yurtta okumaya ve ileride mecburi 
hizmetlerini yapmaya engel olacak bir 
hastalığı veya arızası olanlar, eviiler 
kabul edilmezler. 

5- İsteklilerin gör.derdiği dılekçe 
ve vesikaların Vekaletçe alındığı ad -
reslerine bildirileceği gibi kabul edi
lip edilmedikleri de yine adreslerine 
ayrıca bildirilecektir. 

Taahhüt Sendi Örneği 
Leyli tıp talebe yurduna kabul edi· 

lerek her hangi bir tıp fakültesinden 
tabip olarak çıktığımda. 2000 sayılı 
kanun mucibince yurtta geçirdiğim 
zamanın ( tatiller de damil ) üçte ikisi 
kadar bir müddetle Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekfıletinin lüzum görece
ği mahallerde hizmet ifasını kabul et
mediğim veya muayyen müddeti bitir
meden hizmeti terk e\ to..ıiğim takdir
de yurtta benim için s "'"folunan para
nın iki katını ödemcği, ve tıp tahsilini 
terkettiğim veya sıhi sebepler dışında 
fakülteden daimi olarak çıkarıldığ\."ll, 
yahut yurtta bir seneden az bir müd
det kalarak yurdu terkeylediğim tak
dirde benim için sarfedilmiş olan pa-

rayı tamamen ödemeği; ve bu taah
hüt senedi mucibince benden istene • 
cek paralar için ödemek mecburiyetin
de olduğum tarihten itılıare,. ,.,.,, 9 faiz 
yürütülmesini ve 2000 s ~tı•ınun 
diğer cezai hükümlerının nı- .. •\ kım
da tatbikini kabul ve teahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı 

olan ın Lu taahhütname 
mucibince öde~ek mecou:-iyetinde bu
lunduğu her ders yılı için üc yüz lira 
olmak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman 1800 lirayı; ve ikı katını öde • 
mek mecburiyeti hasıl olduğu takdar
de 3600 liraya kadar parayı, faiziyle 
beraber, borçlu ile birlikte 
müteselsil kefil ve müşterek mütesel
sil borçlu sıfatile öd('yeceğim. 

Ketılin sarih adresi 
(3382) 13431 

Talebe kayıt ve kabulü 

Sıhat ve içtimai Muavenet Vekale
tinden : 

Çorum leyli, ve İstanbul neharı Kü
çük Sıhat Memurları mekteplerine a
lınma şartları şunlardır : 

Türk\;e' Cümhuriyeti tebaasından 

olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 26 dan 
yukarı bulunmamak ( yirmiden yukarı 
olanların askerlikle ılişiği kalmamış 

olacaktır ), 
2- Orta mektepten pekiyi ve iyı de

recede mezun olmak ( iise sınıflarında 
bir veya iki sene faz:la okumuş olanlar 
tercih edilecektir. Bunlarla kadro dol
madığı takdirde orta dereceliler de a
lınır). 

3- İstekliler, bütün evrakını ta -
mamlamış olduğu halde, dilekçeıerini 
15 eyliil 1940 tarihine kadar Çorum 
mektebi için Sıhat v~ İçtimai Muave
net \1 ekfiletine, İstanbul mektebi için 
!stanhul Sıhat ve 1. M. Müdürlüğü va
sıtasiyle mektep müdüılü_ğüne gönde
recek'<'rdir. 

Göndcrilecf.k cvra!< şunlardır : 
A) Nüfm:: hüviyet cüzdanı aslı, 

B) Orta mektep şehadetnamesi aslı, 
( daha fazla okumuş olanların şeha -
detname ile birlikte tahsil müddetle -
rini tasdik eden resmi vesika ), 

C) Basılmış örneğine uygun ve üs
tünde tasdikli fotoğrnfı bulunan bir 
sıhat raporu. ( Bu raporu hastane baş
tabiplikleri zarflıyarak üstünü mü -
hürliyecek ve istekli tarafından mü
hürlü zarf halinde olarak gönderile -
cektir. ) 

Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzu -
rum, Diyarbakır, Haydarpaşa nüınune 
hastaneleri; İstanbul Çocuk hastane
si, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Sam
sun memleket hastanelerinde yapıla -
cak ve istekliler bu !ıar.tanelerin bu -
lunduğu vilii.yetlerin Sıhat ve İçtimai 
Muavenet müdürlüklerine bizzat mü
racaat edeceklerdri. 

D) Çıktıkları mektepten veya ma -
halli polisinden alınmış hüsnühal ka
ğıdı. 

E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotograf 
( cepheden alınmış ve ince kağıda ba
sılmış olacak ), 

4- Çorum'daki leyli mektebe gir -
mek istiyenler bu vesikalardan başka 
bir de aşağıda örneği vazıh, Noterlik
ten tasdikli ve kefilli taahhüt senedi 
vereceklerdir. 
Taahhüt Sendi Örneği 
Leyli küçük sıhat memurları mekte

bine alınarak tahsil edip mezun oldu
ğumda. Sıhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaleti'nin tayin edeceği vazifede beş 
yıl hizmeti kabul etmediğim veya ka
bul edip de muayyen müddeti bitirme
den bıraktığım ve sıhi sebepler dışın· 
da mektepten daimi 01.arak çıkarıldı -
ğım takdirde benim icin sarfedilmiş 
olan parayı tamamen ödemeği ve. bu 
taahhüt senedi mucibince benden ıs -
tenilecek para için, ödemek mecburi
yetinde olduğum tarihten itibaren ra 
9 faiz yürütülmesini kabul ve taahhut 

eylerim. 
Sarih ikametgah adresi 

Yukaı:.ıda adres ve nüviyeti yazılı 
olan ın hu taahhütname 
mucibince ödemek meı:buriyetindc bu
lunduğu her ders yılı için iki yüz lira 
olmak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman 400 liraya kadar parayı, faizile 
beraber, borçlu ile birlikte 
müteselsil kefil ve miişterek mütesel
sil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 
(3381) 13430 

ULUS 

ANKARA BELEDiYESi 

Asitsulfürik alınacak 

Ankara Belediyesinden 
1 - Belediye nakil vasıtaları aki

mülatölerinde kullanılacak 2300 kilo 
asitsülfrik 15 gün müddetle açık ek· 
sltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1380 lira
dır. 

3 - Teminatı 103,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin hergün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 12. 7. 940 cuma günü 
cıaat 10, 30 da Belediye Encümenine 
müracaatları (3206) 13196 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden 
1 - Geredenin Çamlı köyünde ka

rataş mahallesi civarında ormandan 
üç metre tulinde ve 12,15 devresinde 
30.000 adet gürgen ve kalın kazıkla
rın kesme ve Ankaraya nakli işi on 
beş gün ~üddctle açık eksiltmeye 
konumustur. 

2 - Muhammen bedeli (3000) lira
dır. 

3 - Teminat 225 liradır. 
4 - Şertnamesini görmek istiyen

lerin hcrgün Encümen kalemine ve 
isteklilerin de 12. 7. 940 cuma günü 
saat 10.30 da Belediye Encümenine 
müracaatları. (320i) 13197 

Makina yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden 
1 - Su işleri için alınacak olan 

2000, 2200 kilo makine yağı 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Yol inşaatı 
Zonguldak Daimi Encümenınden: 

1 - Villyet dahilinde olup birinci eksiltmede talip 7.Uhur etmlyen ve aşağıda gUzergA.h, muhammen keşif bedeli 
kat teminat ve ihale gün ve saati yazılı iki yolda yapılacak tesviye! tilrablye yeni ve gırvye şose, istlkştı.f ve sı 
işi vahidi !!yat UzerlndPn kapalı zar! usıı llyle ekslltmeye konulmuatur. 

2 ~ İhale daimi encümende yapılacak t.ır. 
3 - Eksiltme ııartnamesl ve sair mllte!erri e\Takı Zon.ınıldak nafıa müdllriyetlnde ve daimi encümen kalemind' 

billr. 
4 - İFıteklller her lk yola birden veya birine talip olabilirler. 
~ - Eksiltmeye girmek istlyenler ihale tarihinden sekiz gUn evci vll!yete mllracaaUa bu tıse a.ıt o.Jacaklıırı ell 

kaslyle 940 vılına mahsus ticaret odası ve muvakkat teminat makbu7.U veya banka mektubu ve teklifine alt m ktll 
tevl 2490 sayılı kanun hUkümlerlne p;öre hBZırlanacak kapalı zarflarını muayyen ihale saatinden bir saat eveltne kS 
e~::Umen reisliğine vermeleri il An olunur. ( 5111/3077) 1 

Yol Muhmmen Muvakkat 

Devrek Tefen 
Beycuma - Çaycuma 
Kokaksu - Bartın 

bedeli keı.nt teminat 
Lira Krş. Lira Krş. 
17~898 64 999~ 00 

281620 00 1:'i01~ 00 

İhale tarihi saat 

8. 7. 940 pazartesi 11 

8. 7. 940 pazartesi il 

Kömür ahnacak 
Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden : 

Bedelinin sureti tediyesi 

940, 941 bUnçelcrlnden 

940, 941, 942 bUnçelerlnd~ 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat Şekli İhale tarihi 
Sömikok veya Karabük (1200) 31200 lira 2340 lira Kapalı zarf 16. 7. 940 Sa 

1 - Ankara Nümune hastanesinin 1940 mali yılı ihtiyacı olan 1200 ton kömür kapalı zarf usuli}"l 
meye konulmuştur. İsteklilerin yeni yıl Ticaret odası vesikasiyle ilk tem inat mektubu veya makbuzıı 
rethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletnameleriyle birlikte, 2490 sayılı kanun 
tı dairesinde hazırlıyacakları mühürlü teklif mektuplarını belli günde ya zıh saatten bir saat eveli 
Nümune hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 

2 - Şartnameleri görmek isti yenlerin hastane idaresine müracaat etmeleri ıilan olunur. (3156) 

A. LEVAZIM AMlRLlCl 

Kalay yaptmla c a k 
Ankara Leva?lm Amirligı Satın 

Ko. : 
Alma 

l - 29 kalem bakır kap kalayı açık ek
siltmesi 22. 7. 940 saat ıs de Ankara Lv. 
amırliği satın alma komisyonunda )Bpı)a

caktır. 
2 - Muhammen bedeli 4929 lira 35 ku

ruştur. İlk teminatı 369 lira 71 kuruştur. 

GAZYAG I FİYAT I 
Belediye Reisliğ i nden · 
Ticaret Vekaleti'nin gaz ve benzin fiyatları hakkında 28. 

tarihli Ulus gazetesinde intişar eden tebliğinde kaydedile# 
esasına istinaden gazyağının §ehrimiz bakkalarında dökttte 
kilosunun azami satış fiyatı (26.25) kuruş olarak tayin edil 

2 - Muhammen bedeli 1200 lira- Şartnamesi komisyonda gonilür. 
dır. (3363) 13429 

Sayın halka itan olunur. (3476) 13 

3 - Teminat 90 liradır. Odun alınacak 
4 - Şartnamesin görmek istiyen- Ankara Levaum Amir/ili Satın Alma 

!erin hergün encümen kalemine ve Ko. : 
isteklilerin de 12. 7. 940 cuma günü 
belediye encümenine müracaatları. 

(3208) 13198 

Dıvar ve merdiv en yaptırılacak 
Ankara Beledıyesinden: 

l - Hisarda müze onllnde yaptırılacak 
duvar ve merdiven işi on hcş g{ln m!\dtlet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4681 lira 92 ku. 
ruştur. 

3 - Muvıı.kkat teminat 3!ll lira H ku -
nıştur. 

4 - Şartname \'C krokisini ,::-örmek fs. 
tiycnlerln her glın encümen kalemim• ve is
teklilerin de 23. 7. 940 RRlı gllnll saat 10,30 
da belediye encümenine mtiracaallan. 

(3451) 13425 

Yol yaptırılacak 
Ankara Belediycsındcn : 

l - 1200 ton gürgen odununun kapalı 

zarfla eksiltmesi 23. 7. 940 saat 15 de An· 
kar~ Lv. amirligi aatın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 27.000 lira ilk 
teminatı 2025 liradır. Şartnamesi 135 ku
ruş mukabilin.de komisyondan alınır. Ka
nuna uygun ve içinde kanuni ve ticaret o
dası vesikası da bulunan teklif mektup
ları ıaat 14 de kadar kabul olunur. 

(3392) 13432 

Çuva l alınacak 
Ankara Levazım AmirUli Satın Alma 

Ko.: 
1 - 20.000 çuvalın pazarlıkla. eksiltme

si 6. 7. 940 saat 11 de Ankara Lv. amirliği 
1 - Sn.manpazarında Agazade hanı civa- satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

rında yapılacak olan yol işi on bes giin 2 - Muhammen bedeli 14000 lira kat
0

i 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur 

2 - Muhammen bedeli (8264) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (619) lira (80) 

kuru~tur. 

teminatı 2100 liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülür. 

(3483) 13460 

Makarna alınacak 
4 - ihalesi 23. 7. 940 l<llr günü saat ı ı Ankara Levaum Amir/ili Satın Alma 

de yapılacağından şartname ve krokisini Ko. : 
gormek istiyenlerin her giın encümen ka- 1 - 15.000 kilo makarnanın pazarlıkla 
lemine ve isteklilerin de ihale günü olan eksiltmesi 6. 7. 940 saat 10 da Ankara Lv. 
23. 7. 940 sair günü saat ona kadar usulu 
dairesinde teklif mektuplarım belediye 
encümenine vermeleri ilan olunur. 

imirliii satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 3600 lira kati 
(3452 13426 teminatı 540 liradır. Şartname ve nümune

B in a tamiri 
Ankara Belediyesinden: 

I - Tamirine /uzum görülen Köprübaşı 
karakol binası on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Muhammen bedeli 989 lira 0.7 ku -
ruştur. 

J - Muvakkat teminat 74 lira 19 ku. 
ruştur. 

4 - Şartname ve keşif bedelini görmek is
tiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 23. 7. 940 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müracaatla
rı. (J45J) JJ427 

Trotu var intaatı 
Ankara Belediyesinden : 
l - Emniyet abidesi etraf dıvarlariyle 

miıdafaa yolu trotuvarlarına karo döşen

mesi işi on beş giın muddetle ve kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 14217 lira 80 Jru 

si komisyonda görüliır. 
(3484) 13461 

, BU AKŞAM.---.. 

Yazhk Sakarya Sinemasında 
Lore l Hardi Hindistan' da 

Türkçe sözlü 
Size güniln yorgunluklarını unuttu

racak kı\hkaha ve neşe boketldir 

Seçme film, yeni makine 
kristalize perde 2675 ' , 
ADLİYE VEKALETi 

rustur. Bir fen memuru. iki inıaat u sta 
3 - Muvakkat teminat 1066 lira 34 ku-

ruştur. 

4 - İhalesi 23. 7. 94-0 salı günü saat 11 
de yapılacağından şartname ve krokisini 
görmek istiyenlerin her ııün encümen ka
lemine ve isteklilerin de ihale günü olan 
23. 7. 940 salı günü saat ona kadar usulü 
dairesinde teklif mektuplarını belediye en
ciımenine vermeleri ilan olunur. 

(3455) 13442 

Yol yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Musiki muallim mektebi ile yeni 

mezarlık arasındaki yolun parke kısmının 
yaptırılması işi on bes gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 11834 lira. 91 ku
ruştur. 

3 - Muvakkat teminat 887 lira 62 ku
ruştur. 

4 - İhalesi 23. 7. 940 salı günü saat 11 
de yapılacağından şartname ve aaire.ini 
görmek istiyenlerin her gün encümen ka
lemine ve isteklilerin de ihale günü olan 
23. 7. 940 aalı giınü saat ona kadar usulü 
dairesinde teklif mektuplarını belediye 
enclimenine vermeleri ilin olunur. 

(34S4) 13441 

İş ar1yor 
Y. su ve inşaat m ü hendisi 

20 senedenberl su. betonarme, bina lnta· 
atında çahşmıo. lt arıyor. Adres: Ankara 
Etlpalas mühendis N. R. Telefon 3283 

2676 

batısı, bir 11hi tesisat ustabatısı 
aranıyor 

Ankara inşaat Cezaevi müdürlüğün
den : 

T aliplerin Kalaba köyü T oygar çift 
liği civarında inşaat Cezaevi müdür
lüğüne her gün öğleden evel evrakı 
müıbiteleriyle birlikte müracaatları. 

(3472) 13450 

Zayi - Bekir Hamamcı namına Ankara 
beşinci icra dair~inin 939 3319 numaralı 
dosyasına 10463 yevmiye numarasiyle 
20, 4. 939 tarihinde yatırılan 50 liralık te
minat makbuzu zayi olduğıından hükmü 
bulunmadığı ilin olunur. 

Avukat Hasan Fehmi Yağcı 2669 

U L US - 21. inci yıl. - No. 6796 
İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşr iyat ı İdare E den 
Yazı İşleri M üdüril 
Mümtaz Faik FENiK 

~rnessese Mlldilrll: Naşıt llL UG 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Muhtelif yiyecek 
Yüksrk Ziraat Enstitüsü Rektörlüğün den: 
ı - Kurumumuz talche ve mUstahrlemı ninln iaşelcrlnden ekmek, toz 

ker ve yaş sebze pazarlık suretiyle satın alınacaktır. _.ı 
2 - 9 . 7. 940 sah gllnti plzalnrındakl saatlerde rektörlük binasındll' 

kil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat yUzde 7,5 tur. 
Fazla l?.ahat ve oartname almak lsUy enlerin enstitü 

ca.ntları. (3055) 
Cinsi 
Toz şeker 
Kesme oeker 
Ekmek 
Yaş sebze 
Semizotu 
Ayşekadın fasulye 
Çalı fasulye 
İç barbunya taze 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Domates 
Taze bamya 
Salatalık hıyar 
Limon bq boy 
:Maydanoz 
Dereotu 
Nıı.ne 
Patlıcan bq boy 
Sakız kabak 
Taze soğan 
Taze iç bezelye 
Ayva 
Vlıtne 
Taze erik 
Taze kaysı 
Çilek 
F.:lma. 
$eftall 
Karpuz 
Kavun 
tlzlim 
Portakal 80 llk 
Taze yaprak 
Kereviz 
Lııhna. 

PıraRa 

Iflpanak 
Taze bakla 
Havuç 
Karnabahar 
Rarmısak 
Tatlılık kabak 
Salamura yaprak 
Salça 
Enginar 
Patates Adapazarı san 
Kuru soğa.n 

Mlkdarı 
12.000 

5.000 
135.000 

1.000 
7.000 
2.000 
1.000 
l .:IOO 

:soo 
15.000 

600 
10.000 a. 
20.000 a. 
10.000 d. 

3.000 d. 
!'iOO d. 

20.000 Kg. 
3000 .. 
1000 
1.000 
1 .500 
2.000 
1.500 
1.600 

500 
l .600 
1.500 

15.000 
10.000 
15.000 
15.000 L 

300 
1.000 

15.000 
10.000 
10.000 
.5.000 
2.000 
l.000 

300 
500 
500 

1.000 
5.000 a. 

15.000 
12.000 

13085 

Beher Kg. Fi. 
38 
42 
10,5 

8 
12 
10 
15 
12 
10 

8 
20 

4 adedi 
3 adedi 
1 demeti 
1 demeti 
1 demeti 
9 
8 

10 
20 
10 
20 
10 
25 
25 
20 
20 

6 
6 

15 .. 
15 
10 
ıs 
ti 
8 
9 
6 

15 
20 

5 
20 
25 
10 

6 
6 

Yol inşaatı 
lstanbul B elediyesinden 

Keşif İlk Keşif ve 
şartname 

bedeli 

80 
840 
200 
150 
180 

50 
1200 
100 
400 
600 
100 

30 
5 

1800 
240 
100 
200 
150 
400 
150 
375 
125 
300 
300 
900 
600 

2250 
600 
45 

100 
750 
500 
800 
450 
120 
150 

60 
25 

100 
250 
600 
900 
720 ___ ,/ 

bedeli teminatı 
90287,15 5764,36 

21986,22 1648,97 

4,52 

1,10 

Halkalı • Nalbant Çeşnıe' 
iltisak yolu inşaatı • 
Topkapı Maltepe - Hal 
esaslı tamiri. 

Keşif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 2 
şaat ve tamiratı ayrı ayrı kapalı zarfusuli ile eksiltmeye 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
proje keşif hulasasiyle buna mü tefe ferri diğer evrak hizala!1 

len bedeller üzerinden Nafia müdürlüğünden verilecektir. 1 
cuma günü saat 15 de İstanbul belediyesi daimi encümen od 
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ilı 
den 8 gün eve! Nafıa müdürlüğü ne miiracaatla alaca1' 
ni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalariyle 2490 nı.J 
nun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. (5227 3 

v==================================~ 

YENİ SİNEMA 
Bugiln bu gece 
Saat : 16,30 - 21 
~aruılarında 

Samimi Anl~ma 
Saat: 14,30 - 18,30 

seanslarında 

Çıkmaz sokak 
enenin en seçme filmi 
Fiyatlar: Loca 150 

Balkon 3:S. salon 20 krş 

HALK S İNEMAS I SUS siH 
Bug{ln bu gece 

Sinemacı lığın en- bilyUk 
eseri 

Marl Antuanct 
TUrkı;e sôzlü şaheserler 

§ahescrl 
Seanslar: 15. • 17.30 • 

20.45 le 
Fiyatlar: Balkon 35 -

Salon 20 Krş. 
Saat: 12,15 te ucuz 

matine 
NAVADA 

Buz dolaplarımızın bütün çeşitleri gelmiştir K 1 z ı M RÜ~TÜ Adliye Sarayı cad d esi Gençağa • 
numara 6 da arayınız. Telefon : 


