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Ali Bitik 
Piyango Gişesi 

Anafartalar caddesinde pzeteci ve k tapçı 
diikk&mnda lllLLt PlY ANGO biletlerıııin 
satılmıya baıladıiım u11n müşterilerıme 

bildiririm. _J 

tin iki Fransız harp gemisi babrıldı 
Fransız donanmasına mensup muhtelif 1-
cüzütamlar Toulon limanına geldiler 

giliz tanareleri Dunkerq e 

anya Fransız donanmasının silahtan 
·dinin şimdilik tehir olunmasını kabul etti Maaril Vekilimiz B. 

Hasan - Ali Y iıcel 

Üniversiteden bu sene 
dörtyüz genç mezun oldu 

Maarif Vekilimiz 
Veciz bir nutukla yeni mezunlara 
hayatta muvaf f akiyetler temenni etti 

latanbul, 6 (Telefonla) - Bqiin OniYeraitenin yedinci de.re mu~ 
lan hiikümet namına Maarif Vekili Haaan • Ali Yücel'in huzuriyle dip
lomalarını aldılar. Mezunların aa:rıaı 400 dür. Bunlann yüz doluaM 
tıptan, aekaen '8kizi hukuktan, otuz dokuzu edebiyattan, otuz Mldsl 
fen&ten, on dördü iktuattan, yirmi üçü eczacı mektebinden, aekilll de 
elit tababeti mektebinden mezun olmutlardır. 

Merasim üniversite merkez binaaının ,-
holünde yapılımı, meraaime Maarif 1 •..•... · 
Vekiliyle, rektör, fakülte dekanları, 1 
üniversite tedria heyeti, maarif erki
nı ve talebe velileri ittirik etmittir. 

Univenite rektörü meruimi açarak 

n 
lslrenderiye, 15 a.a. - Royter: !sirende - .-------------

riye'de bulunan fransız donanmasına men
sup cüzötamlann vazi:retine ait henüz taf -
sillt almamamııtır. Fakat dün fnuwz bah
riyelileri ıemilerinde lrabnaılı: talimatını al
mıılarken dün alrtam •ir fransız ve in -

---

1 

bir nutuk aöylemi,ı ve ünivenitenin 
7 inci devre mezunlarını hükümete 
takdimle iftihar duydufunu, ve üni
versiteli gençlere ilim hamuleaiyle be
raber memleket itlerinde aonıuz bir 
feragat tavsiye etmittir. Maarif Ve1d
li nutkunda Univenite gençliğinin 
memleket hizmetindeki büyük yardım 
larını uzun bir nutukla tebarüz ettir
dikten sonra demittir ki: 

• 
asından 

Falih RJln ATAY 
di ki 1940 aeneainde en 

harbi framız •• inıi
~IAl'ıı arumda olacaktır? 

birkaç sündenberi 
ere ıöre ba fada mu· 
Oııu yalma pneral t\e 

4alaa kolaJ' 8111Taff ak ol• 
irdi. 

'1arepl Petain hükil • 

-~ .... -~ ....... -~ 
2 İnci aa1famızda 

ıiliz bahriyelileri ile dolu idi. 

Toalon'a gelen lrtıMU laarp 
gemileri 

Cenevre, 15 a.a. - D.N.B. ajansı bildiri
yor: 
Fransız ıazetelerinin bildirdiiine ıöre, 

Struburı uffı harp zırhb11 ile Georjes 
Leypea mufından yediter bin tonluk S 
kruvazör muhtelif torpido mahripleri, tor
pidolar ve denizaltılan peqembe akeamı 
Toalon limanına ıelmiılerdir. 

Batırılan gemiler 
Cenevre, 15 a.a. D.N.B. ajansı bildiriyor: 
Fransız • alman miıtare1'e awahedeııızDC· 

veccı an har ette 
deur krıavazörünıin, Girit adaıı açıklarmda 
iki inıiliz krıavazörü tarafından. iki saat 
devam eden bir muharebeden 10nra batırıl
mıı olduiu Vicby'den bildirilmektedir. 

••• Sem, 15 La; - D.N.B. ajansı bildiriyor: 
Havas ajansının Cezair'den baber aldı -

ima ıöre, milliyeti meçhul bir denizaltııı 
cuma pnil Cezair açıklarında Riıant de 
Genouilly ismindeki franaız müstemleke 

(Soau 4. iıacü uyl•d•) 

F rannz laaridveı nazırı B. 
Bamloın 

Fransız - İngiliz 

münasebetleri 

B. Baudoin'ın yaptığı 
beyanat Londra'da 

hayret uyand1rdı 
Londra, 6 a.a. - Reuter: Bordeaux 

hükUmeti hariciye nazın B. Baudoin 
tarafıntLın .. muhaaamııttn bi iantin · 
denberi eaki müttefikimizle olan mil· 
naaebetluimiz unvanı al•ında yapılan 
beyanat hakkında Londra iıtihbarat 
nezareti ıunları bildirmektedir: 

BI Baudoin tarafından matbuata ya
pılan beyanat hayretle kartılanmıttır. 

'Bordeaux hükümeti, müttefiki ln -
giltereye kartı olan kati teahhüdiln 
hilifına olarak Almanya ve İtalya'ya 
teslim oldutu zaman, o andan itiba -
ren bu iki devletin tibii haline ıel -

(Soıuı f. bet •7laa) 

Roclney z;ı lalıaının toplan arkasından Cebelüftarık'ın •öriiniifü 

Alman • 
aıansına göre 

Cebelu·· ttarık'a Fransız hava 

"- Türk gençliğini, milli varlığın 
aan bir rUknil olarak daima sevmif, 
daima ona ihtimam ve emeğini vermit 
bulunan Milli Şefimiz, Cilmhurreiıi -
miz İsmet İnönü aize temennilerini, 
tebriklerini, yeni hayatınuda muvaf
fak olmanız dileklerini gönderdiler. 
Kıymetini bileceğinize emin olduğum 
bu armağanı ıize ıunuyorum." 

Talebe nutkun bu kı11DUU feYb
tRrt 1•• 

iıatftır. llllatff Vekili dat ...... 
ite demtıtir ki : 

.. _ Sayın Saıvekilimiz Dr. Refik 
Saydam bu törende bulunmak ve ayrı 
ayrı ıizi kutlamak arzuıunu ızhar et
mitlerdi. Ankara'dan, itlerinin çoklu
ğundan dolayı ayrılamayııları bu ar
zuyu yerine getirmelerine mini oldu. 

(Sonu J. üncü ••Tl•d•) 

Yugoslıvyı' 
- .O,_.._ 

deYlet ıslah 

Korporatif rejim le 
ve aleyhinde gaze 

mütalaa yürütüyo 

bildiriyor: MI• LL"I Pl.YANGO Belgrat, 
6 

a.a. - D. N. B. 

filoları taarruz ettiler . habG:::!:;i ~~r~;::;:rm~evle 
Bulu-n becte 19 Mayıs riitmektedirler. Bafvekil B. t vitch ile Bqvekil muavini 

Fransız sahil batarya'arı da Ce•airde d d k·ıı Matchek, cuma günü Veldea'de • Paul ile yaptıkları müllkatı 

bir in1iliz torbidosuı'la ateş açtalar sta yomun 1 ~ 1 yor :~...ı": :ı~~~ uzun m 

Madrıd 6 a.a. - D. N. B bildiriyor: 
Dün Ceb tuttllrlk"ta yapılan bombardıman taarruzu sabahleyin aaat altıda vuku 

bUlmıı,tur. Dllha evel sabahleyin 1,30 da illllkl&f uçutlan yapılmıtb. ln«tıt:üer ha
va dllfl toplartylıo c;ok ılddetU bir mukabelede bulunmutlardır. 

Um~mlyetıe zanncdUdlttne göre. CebelUttank'a hücum edenler franns tayya
relerıdır 

l,..Ui:z gemilerine isabet oldu 
Cenevre, 6 a L D. N B. ajamn bildiriyor: 

Franaız radyoau fl"anaız amtraıuttnln bir teblijini ııetretmektedlr. Bu tebllte 
nazaran iki tranB1z dents tayyare fil09U CebeUlttank'a hücum etmlflerdtr. Liman
dıı bulunan tnf{lllz .-emilertne bombalar isabet ettıtt mu,aııede edtlmifUr. 

Bir İngiliz torpidosuna cıtq. asan lrtıMU bataryalan 
Cenevre. 6 LL - D. N. B. ajanın Mldtrlyor: 
Caaablanca'dan haber vertldtjine göre, franaız aallil bataryalan Vlctnlty lql

Uz torpldoauna &tef açmıtlarcbr. fqtlis PJDlsi mı. k&ybolmultur. 

. 
lngiliz tayyareleri Almanya üzerinde 

Birçok üslere ve doklara 
tam isabetler oldu 

Tayyare fabrikalannda yangınlar çıkanldı 
Londra, 6 LL - Hava nezareti is- bütün semayı aydllllatmıtbr. Emme -

tibbarat servisi, nezaret tebliiinde rich'de büyük depolar halara utartıl
bahsettiii Kiel ve diğer mühim nok- mıt. O.termoor'da. depolardan Kiel 
talar üzerine yapılan hava hücumları kanalı rıbtımlanna elden borular pat
hakkında apğıdaki tafıilltı yermek· latalmıftır. Hava müdafaa bataryala· 
tedir: rının kuvetli mildafauına ratmen 

Bulutlü bir havada İngiliz bombar· Wilhelmahaven ila n doklan berine 
dıman tayyareleri tayyare dafi topla· tam iaabetler kaydedtlmittir. Hilcam 
rının tiddetli ateıine ratmen Ki~l aa- bir saatten fula ıilnnt\ftlr. 
bih dokuna hücumlar yapmıpardır. Diler bombardıman tayyareleri 
Hambourc'da, doklara atılan bomba - Bremen•de Focke Vulf tayyare fabri
lar patlamıt ve petrol depolarına la- kuına hi1cum etmitler ve yangın çı-
betler olmuıtur. Şiddetli bir infillk es ... J, lılci •qla4•) 

Mim Piyango'nun tlçüncil ketideai B. Tavetcovitch tarafından t 
bugün uat on yedide ı g Mayıı Stad- edilmif olan radikal birliği amele 
yomunda yapılacaktır. Bugünkü keti- kitı.tının merkez organı "Jougoal 
d~ radyo ro~rtaj suretiyle bütün yur- venak Radnid gazetesi, nihai ga 
da verilecek, keJide esnuında filarmo- çalıpnak olan korporatif bir reji 
nik orkestra parçalar ~alacaktır. Keti- Yugoslavya için en iyi bal aureti 
denin pazara iaabet edip ve Stadyom- •ulu fikrindedir. 
da yapılıp Ankaralılua neıeli bir gün Agram'ın, organı olan "Obzer" 
ıeçirtecektir. Stadynmdald tribilniln korporatif bir ıiıtemin kolayca 
ikisi davetlilere, diğer bütün tribünler goalavyaya sokulamıyacafı noktai 
halka tabıiı edilmittir. zarındadır. 

K.alaire'tle nqre
tlilen bir İngiliz 
teblifinlle bildi -
rildifine göre. 
ıarp ~ünde İn
giliz Ueri aıuar
lan Capnıuo lıa 
•bcuana ,ulen 
bir italycın tU
uiJe lıolana rat
r...,ıcır ,,. top
farla ınotörlii a
rahalan talarip 
.,.,u,lerdir. 
ıtamimiz. Jfuır 

"" bir ,.,,ı. ,,..., 
d "''"" bir insi
lis topuna göıte-
ri,or. Alrika'tla
lri harp luırelıa . 
tına tlair talailaı 
rami te6lijler 
siitanarnazda -
ılır. 
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Günün me1e!e leri 

a sız donanması ve 
ı ves·kalara dair 

Matbuat Umum Müdürlüğü Matbuat Ba§mÜ§aviri Burhan Belge, dün 
ak~am Anknra radyosunda aşağıdaki konu§mayı yapmı§tır: 

SPOR 

Bursa'da fütbol 
grup birinciliği 
m üsaba ~ta lan 

ULUS 

J······· ······ ·········· ······· ········-.. 
Kızılay'ın 
Ankara halkına 

beyannamesi 
Muhterem Ankaralılar : 

1-1-1 

Sarab'ın imôl ve satış _, 

serbest b1rakıhyor 
İnhisarlar idaresi şarapçılık kurs 
açacak, müsabakalar tertip edil 

ithal ve satışı ihtiva ettikleri 
recelerine göre yalnız inhisar 
tabi tutularak serbest bırakıl• 

1 

Almanya ile FranB!l arasındaki askeri j daha kolaydır? Elbet bu suallere de ce
haı k!ta ne ııekllde bir nihayet verlleblle- , vap vermek eırıuıı gelecektir. Nasıl ki, 
c f:,nı, h:ıtırlarsınız, butün dünya ve biz- bahsimiz mademki İtnlya'ya dokundu, 
J'.at bu suali soran mı:ı.rc. al Pctain gibi, 1918 den beri hayallerini bir "mare nos
blzllr de merakla b Lılyorduk. Çünkü Bor- trum., ile bir "Avrupa ittihadı., fikri ara
d :ıux radyosundıı...ı y nı fransız hıı.ricıyc sınıfa dolaştıran bu memleketin bunları bir 
n ırı ll audoln, 1-'raıısa nın şerefsiz bir kere dalın gözden geçirmesi !Azım gelecek
mı. rekcyı lmzalamıyac.ığını ilin ediyor- Ur. Zira. her iki hayal do tahakkuk etmlş
du. tir, fnkat, ne kı>ndl namına, ne de dli§ün-

Meğer na esnada, Almanya'yı da İngil· düğü ve arzu ettiği gibi .. 

Bursa, 6 a.n. - 1940 yılı futbol grup bl· 
rlnclliklerlnl yapacak olıı.n Balıkesir, Es -
klşehlr, Kocaeli , Kütahya ve Tekirdağ böl
geleri takımları Bursaya gelmişler ve bu
gün grup birincilikleri müsabakalarına 
başlamışlardır. Bu müna.cıcbetle sporcular 
Atatürk Abidesine bir çelenk koyarak bü -
yük Atalarının ölmez hatırnlrı önünde hür
metle eğilmişlerdir. 

Stn.dda maçlara başlanırken şehir ban -
dosu tarafından çalınan İstlklt11 marşını 
bütün sporcular bir a~zdan söylemişler ve 
bu esnada direğe bayrak çekilmiştir. Bu
nu müteakip takımlar tarafından yapılan 
resmigeçit büyük bir intizam içinde cere
yan etmiş ve halkın alkışlarını toplamış -
tır. 

Türk vatanının daima mesut 
olmasını, Türk milletinin daima 
refahlı ve zinde kalmasını esas 
gaye bilen ve altmış üç yıldan
beri bu uğurda mesai sarfeden 
Kızılay Cemiyeti her yıl oduğu 
gibi bu yıl da 7 temmuzdan 15 
temmuz gününe kadar olan haf
tayı (Kızılay'a fıza yazma hafta
sı) olarak kabul etmiştir. 

Dünkü sayımızda Gümrük ve İnhi
sarlar Vekili B. Raif Karadeniz'in is
pirto ve ispirtolu içkiler hakkında ye
ni bir kanun layihası hazırlandığına 
dair olan İstanbul'daki beyanatını yaz 
mıştık. Önümüzdeki günlerde Büyük 
Millet Meclisine verilecek olan bu 

Dış memleketlere ihraç 'fC ~ 
5000 liraya kadar depozito. 
şartiyel şahıslara fabrika ve 1 

tere YI de en çok dıışundilren nokta, fran· ":Marc nostnım., bugün, filvaki tahak· 
ııız donanması imiş Ve Inglltere müttefı- kuk etmiştir. Çünkü Akdenlzde artık bir 
klnd ~n. donanmayı olsun teslı m etmemesi fransız donanması yoktur. Fakat bir ingl
hususunda ısrar ederken. Almanya, mağ - ıız donanması vnrdır. Hem de yalnız ingl
lQbundan, mutınka donanma;ı., teslim et - !iz donanması vnrdır Binaenaleyh ")fare 
rnesını istermiş. nostrum .. un lngillzcesl tı:ı.hakkuk etmiş-

Arkasından mUtarcke ııartları illln edl- tir ve bunu arlık "our sea., diye okumak 
llnt>e, bUtun dUnya, fransız donanmasının IAzımllır. 
teslim edılcc ğlnl öğrenmiş oldu Avrupa Htlhndına gelince, bu da tahak- Mersin'de spor faaliyeti 

Yardıma muhtaç bir gunu
nüzde sizlere vefalı ve şefkatli 
elini uzatan ve uzatacak olan 
Kızılay'a bu hafta içinde gönül
lerinizd•n kopan yardımı esir
gemeyiniz: Kızılay'a aza olunuz. 

ne açmak müsaadesi verilec.e 
projenin yeni hükümlerini yazıyoruz: bin litreden fazla senevi istıb 

Mcşhur Londra deniz konferansında, kuk etmiştir. Fakat merkezini, Roma'da 
b,ıvtlk donnnmnlnrın blnbtrlerıuc nlsbetıeri değil, Berlln'de intihap etmiştir. 
fiÖ)le tayin edllmişlı: Yani, İtalya'nın rüyaları doğru imiş. 

İngiliz donanması 5 Yalnız işte, onları tersine ve aleyhine tA -
Ameı ıka donnnması 5 bir etmek ltızım. 

Mersin, 6 a.a. - Burada yapılacak grup 
müsabakaları isin muhtelif vilayetlerden 
gelen sporcularımızın Mersin'de toplanmış 
olmaları münasebetiyle şehir bastan basa 
bayraklarla donanmıştır. Denizden uzak ve 
iç viliyetlcrden gelen gençlere Mersin yur
dunun deniz lokalindeki vesaitleriyle tayin 
edilen saatlerde kı.irek, yelken kullanılması 
gösterilmekte ve ylizme oğretilmektcdir. 

Şehir atı& poligonunda misafirlere munta
zam atışlar yaptırılmaktadır. Böylece dün
denbcri Mersin hummalı bir spor merke -
zi halini almıştır. Müsabakalara bugün A
tatürık anıtında yapılacak ihtiram mera.si -
mini müteakip balilanacaktır. 

Daha dün tabiatın bir sade
mesine uğrayan ve yer sarsıntı
sından yıkılan yurdun bir kıs
mındaki felaketin memlekette 
yarattığı büyük acı karşısında 
siz Ankaralıların da duyduğu
nuz elemi ve payınıza düşen va
zifeleri yapmakta gösterdiğiniz 
tehalükü minnet ve şükranla yad 
ederiz. Yaptığınız yardım yeri
ne sarfedilmiştir. 

İspirto, soma, rakı, bira, likör, ve cak şarap fabrikaları gümriilı 
votka, konyak imal, satış ve ihracı dev saı:lar ve Ziraat Vekalet.inin 
let inhisarına alınacaktır. Memleket tesbit edeceği yerlerde ku1 ul• 
mahsullerinin kıymetlenmesi ve ma - tir. Senede 200 litreden flJI 
mulatının dış piyasalarda müşteri bul imal edenler inhisar idaresiııt 
ması gibi zirai ve iktısadi gayeler gö- mat vermeğe mecbur olacakl fC 
zetilerek dış memleketlere ihraç edil- rap imalciliğini öğretmek 

• mek şartiyle şahısların ve müessese- hakkında bilgilerini arttır~ 
lerin ispirto ve her nevi içki imali i- sadiyle İnhisarlar İdaresi 
çin fabrikalar tesisine müsaade edile- kurslar açacak ve müsabakaıa' Fransız donanması 3 Şimdi bizi dahıı doğrudan doğruya ala -

Japon donanması 3 kadar eden bir bahse geçiyorum. 
İtalyan donanması 2 Diınden beri biliyorsunuz ki, Fransa'da 
Gerçi, bu konferansı takip etmiş olan se- bir sandığın icinden, fransız hariciye neza-

n !erde, başta Japonya olmak üzere, dev- . . . . 
Jetler bu ntsbctlere bağlı kalmıyacaklnnnı retıne aıt bır takım vesıkalar çıkmış ve bu 
ihsas ederek donanmalarını diledikleri ve vesikalar. alman D.N.B. ajansının bir tel -
yap bildıklerı kadar tnkvıyc ettiler Fa - grafı ile Berlin türkçe radyo neşriyatının 
kat heı'nen her devlet yeni inşaata başla - mevzuunu teşkil etmistir 
dığından, nlııbetlerde pek bUyUk değişik - • • . - . 
Jlkl r olmadı. Bunları okudugunuzu farzettıgım ıçın, 

Öyle ki, lnglllz donanmasının 5 nlsbe- metinleri iızerinde uzun boylu durmıyaca -
tine karşı, frallSlz donanması S, ltalyan ğım. 

donanması 2 Lrnfınd:ı duruyordu. Şu hal- Bir kere şu sandık hikliyesine dönelim. 
de frıınsız donanmasının iltihakı, derhal, 
1nı;:-lltcre'nln iJ ine knraı Fransa'nın 3 unu. Bu ne tuhaf sandıktır ki, Fransa'da birçok 
1talya·nın 2 sini, Almanya'nın da Norveç insanlar çocuklarını ve bizzat fransız hü -
hs.rekcundcn sonra arta kalan gemilerini kümeti donanmasını bulamazken, D.N.B. 
bır arayn tophyacak ve inglllz deniz Mki- ajansı, eliyle koymuş gibi içinde istediği 
rnlyetlne Adetli. nıhayct vermiş olacaktı. vesikaları bulmaktadır 1 

Neden !n lltenı, Avrupa'da iki büyük 
deniz kuvetının mecmuuna müsavi bir do
nanma besler: bunu Fransa 3 + İtalya 2= 
İogtltcre 5 olsbeU ve muadclesi gösterdiği 
ı:tbl Oran -.ınkası da ayrıca tevsik eylemek
tedir. 

Demek oluyor ki, İngiltere, fransız do
nanmasımo gidip teslim olmasına, aslA 
mUsaa.de ,edemezdi. Burası muhakkak. Fa
kat, İngllt re, ne yapabilirdi? Ne yapmak 
niyetinde idi? Ve koca fransız donanması
nın gidip teshm olmnsma nasıl mani ola
caktı T 

ÇUnkU fran51z donanmasının, sonradan 
anlıyoruz kt, çok mühim bir parçası, Ce -
zalr'in Oıan llnınnınd:ı bulunuyormuş. Ya
ni, İtaıyn'nın tam karşısında. Şu halde 
İtalyan donanmasının gidip onu getirmesi 
kabildi. Bu takdirde, blrleşllt itıılyan ve 
fransız donanmalarını imha etmek, tnglllz
ler için kolay olmıyaenktı. Acaba ne oldu 
da. tnglliz başvekili :M. Churchlll'in de n -
lavcı bir il nla sl:lylediği gibi, ltalyan do
nanmnsı ortaya. çıkmadı, ve gidip mağ!Qp 
d!.lşmanın hazır donanmasını teslim alma -
dı? 

Bu huırustııld malfımatımız eksiktir. Ya
ni, ıtalyan donıınması, başka. bir tarafta mı 
idi yok a, Almanya - İtalya ve Fransa a.
r8Slnda fransız donanmasına dair sarih ve 
t am bir anl114mayn mUstenlt bir karar mı 
vciilememl U, bilmiyoruz. 

Her halde, fraruıız donanmasının getiri
lip bir limanda teslim edilmesi işi de 
Fransa'nın şeref ve haysiyetini kurtarma
i!:a memur ve bunu yapacağı zannedilen 
Petaln hUkUmetlne havale edildiğine gôre, 
bu işi b ka bir !}l!kilde ve pazusunun ku -
v ttlyle başaracak bir babayiğit çıkmamııı 
dem kttr. 

Böyle bir sandık var mıdır bilmiyoruz 
ama, bugünkiı Fransa'nm Pandora'nın kutu
suna döndüğü muhakkaktır. Bitiyorsunuz 
ki, Pandora, eski yunanlıların nazarında 

bizim Havva anamızın mukabili idi. Ve bu
nun bir kı: ıısu vardı. Bir kutu ki, kapağı 
a~ılınca, dünyanın her tarafına hastalıklar 
ve illetler dağılır ve dibinde, sadece "ümit" 
dediğimiz nesne kalırdı. 

Onun gibi, &imdi Frans.a'daki h·erhangi 
bir sandıgın iı;inden, Sovyet Rusya ile bi
zim aramızı açacak ve , tamamiyle buna 
mahsus bir illet, numaralı vesikalar kıya -
fetinde Sovyet Rusya ve bize kadar gel -
miştir. Bu vesikaların tertibine göre, müt
tefikler, bundan bir müddet önce, · bizim 
üzerimizden Sovyet Rusya'yı vurmak İ&· 

temiş)er, boğazlardan gizli denizaltıları 

kaçırıp havalardan gizli tayyareler uçura -
rak he111 Karadeniz'e deniz ablukasını sok
mak hem Bak(i'daki petrol kuyularını yak
mak istemişler. 

Bu vesikaları, liizrmgelen mülihazalarla, 
Anadolu Ajansı dünkü bultenlerinin birin
de neşretti. Bunları okudunuzsa, görmüı; 

olacaksınız ki, bunların en iyi isbııt ettiği 
nokta, Türkiye'nin Rusya aleyhine bir ha -
rckete bir türlü ikna edilemediğidir. 

Binaenaleyh, bu vesikalar bizim, fena 
komşu olduğumuzu değil iyi komşu oldu -
ğumuzu göstermektedir. 

İn illere ise, buglln gl:lrmllş ve anlamış Hem bunlara ne lüıum var? Biz, sulhu 
bulunuyoruz ki, bu mühim işi ehline yani kendi sahamızda korumak üzer,c İngiltere 
f ilosuna havale etmek isabetini göstermiş· ve Fransa ile bir pakt imzala~ıştık. Bu 

tir. Oran vnknsı. bu muh.ıı.rebenln belki en paktın bir protokol maddesi vardı ki. bi
acıklı vaknsıdır. Herkesi, müteessir etmiş- zi Sovyet Rusya aleyhinde bir teşebbüse 
tir Çünkü dalın dUn yan yana harp eden slirliklenmekten korumıya matuftu. Bu 
ik donanma, blrlbirlnc ateş et."tlek mecbu· maddeyi oraya ilave ettiren bizlz. N c Rus
r ly tinde kalmı:ıtır. Ve Fransa, bir arknda-
eımın dı:diği gibi, ordusunu düşman, do. ya'yı aldatmak, ne Rusya'yı memnun etmek 
n an ıw da dost eliyle kaybetmiştir. için Hayır, kendi menfaat heııaplarımız 
Ç ın U, dünyanın en büyük bfidlreslnln içi- bunu böylc ieabettirdiği için 
ney rım kararlar, bozuk sinirler ve çürük N ' k' ti .. 1 · b dd h""k 
bır ıdare kadrosu ile lrmlştlr. Karada, U- ıte ını C nu ge mış ve u ma e. u -
çın U cümhurlyet, m:hnclr kafllelcrl ara- ı müniı ifa etm;ştir . Ve Turkiye, bu proto
aındıı kalmış ·ve Pıırls ile Bordenux ara· kol maddesi dolayısiyle, Ankara pak~ındı:ki 
ınnda, arknsındnn bıçaklanmıştır. Ne al- tcahhütlerini, bu protokol mnddesinc göre 
:manlar, ne de Unlyanlar tarafından Ha- . . . 
yır. Üçllncü cUmhurtyetl öldürenler. şimdi tcfsır etmı$tır 
onu Vlchy'de ted:ıvl etme~c çnlış:ınlardır. Frans.ı'dakı sanılığın içinden çıkan ve -

Denizde ise, Uçllncll cUmhuriyetc mu· sikalar. ısbat etse etse, Tı.irkiye'nin Sovyet 
k adder olan, mi'ğ r donanmasını . gidip . . . 
t eslim olmak uğnına harp ettirmek imiş. Rusya aleyhındc bır harel:ete ıkna ed le 

Bu acıklı bahsi. burada bırakalım ve memektc oldu{:unu ve bunun hem fransız 
işin netlccsıne geçelim Frnnsız donanma- bnşkumandanlıı:ı hem franeız harlciyc ne 
sı mes lesi eğer bu !! klldr hallolmamış ol- zareti tarafından artık anlaşılması lizım -
s ydı, İngiltcre'nln, Avnıp:ı kıtnsı glb11 
Akdenlzi de tahliye etmesi lCızım g"elecek- geldiğini isbat eder. Halbuki. bizim, sıra· 
ti. Bugün. donanma b:ılumından. Akd,.niz. "'' gelince. Ankara paktını . m:ılüm protokol 
her 1.amnnklnden fa"la İngiltere'nln hUk· mad1esine göre tefsir etmemiz. bır sandı
mll altına gtnnlştir V' bunrlan en çok mlı- gın i~inden çıkan bir vesika değıl tarihe 
tees.cıir olacak olan el vlct İtalyn'dır. 

Nitekim Oran v lıası . hakkında avam geçmiş olan bir hareketimizdir 
kam.arııınd:ı taf ı l t rlltrkc n. abluka na- Sovyet dostlarımız, helc bu vesıka deni . 
zın Dal ton İtalya yı i'ı.d tCı intibaha d~vet len kagıtlaı herhangi bir beyaz kitaptan 
edici bazı efü:I r sarf tmlştlr. 

(Sorıu S. ırıcı sayfada) 

Maçların neticeleri 
Meraln, 6 (Telefonla) - Bölge fuUıol 

gruıı birincilikleri valinin bir hitabesiyle 
bugün başladı. Sekiz bölgeye mensup yUz 
futbolcu alay hnllnde Mersin sokııklarında 
halkın tezahürleri arasında bir geçit yap
tı. Atatürk büstü önUnde bir dakikalık ih
tiram sükQtundan sonra cUmhuriyete bağ
lılığına and içti. BUste bir çelenk koydu 
ve stadyoma gitti. Maçlar neticesinde İçel 
Urfayı 7 - O, Diyarbakır Mardlnl 2 - 1 m:ığ
lOp etti. Yarın Hatay - Malatya ve Seyhnn
Çankırı takımları karşılaııııcaklardır. 

Kayseri' de futbol grup 
müsabakaları 

Kayseri, 6 a.a. - Futbol grup müsabaka 
!arına iştirak etmek üzere buglın Ordu, 
Samııun, Trabzon, Giresun, Sinop ve Zon -
guldak takımları Kayseri'ye gelmiş bulun
makta.dırlar. 

/Jf açların neliceleri 

Kayseri, 6 (Telefonla) - Bugün 
yapılan futbol grup birincilikleri mü
sabakaları neticesinde Zonguldak 
Samsun'u 3-1, Kayseri de Trabzon'u 
3-1 yenmişlerdir. 

Antalya Valisinin lelkikleri 
Antalya, 6 a.a. - Vali Haşim İş -

can refakatinde Parti ve Halkevi reb 
leri ve Parti idare heyeti azaları ve 
daire miidiranı o:duğu halde Manav
gata giderek orada hazır bulunan A
lanya, Günclogmuş, Akseki Kayrna -
kamları parti ve belediye reisleriyle 
yaptıkları bir toplantıda Vilayetin 
yolları, ziraatin vaziyeti, hayvan n es
linin islahı, nümune köyleri v ü 1..ucl2 
getirilmesi. köy m :htarları için kum 
açılması, kaza yoliarı ve :.,- takl ki& 
rın kurutulması ,.;ıbi vila•·ttin ı:nil
bal·•mırıdan kalk:ıım"'sı esa,.Jarı ii?e· 
rinde kararlar alı: .. r.ıçtır 

1-!ayvan hasta!ı~1 va!mlnrı 

Zıraat V ekfıletı m'lyıfl ayıııın Ron 15 
gilnil ırlıul muht ili vllilv ti r l mızdr> hn.,, 
tnl.,wrn tO!'l~ hıı· ·v11111" n f\'!2 tı rl >dinin iil 
dllr llm 11! v•yn l>lml•ş 01111"' •nıı l "shlt ı't
m!ştır V k'ı l ı son bi rl c ıır av lc nıl " t 1< 
ve <: ' fl tıın•'.lı ol rık GlH304 h:ıyva nı 
mııay n d •n ı:: çırtmlşth 

Eh!u vili.yc~=nrle köylüye tevzj 
olt.~ 1an bui!daylnr 

Eolıı. ı Hı• susl ı G <: D R"n" h!\s<ırn 
ul!'r•vı., köv1 rln y mllk vr tohumlıı•tl "rt 
için 7 r " t V kAI ti tarıfın lnn tnhsie dl 
1 n 1 r" l'l l k lo im ln v<tın 1 "0 'lOO kllo~u 
G"r 1 '<" ~'""' 4!'1 ooo kll omı nolıı m~r 
k<>z k'l?.:\Sııl'l "O 000 ldlosu dn Dtl~ce ka?.ı 
sına t evzi <'dılnılştır . 

Kıymetli vakitlerirıi Kızılay 
hızmetine v11.k!ederek kapıları

nızı çalacak heycticre Terke y<t
rt.{ır misaffrsfJl't'r!ıgi gösteriniz. 
Onları güleryüzle karşılayınız. 
Onlara evela kalplerinizi, sonra 
keselerinizi açınız. 

Kızılay Ankara Merkez Heyeti 

--•. .....••.••..••.................••••• .-

C. H. P. İstasyon 
nahiyesinin tertip 
ettiğ i konferanslar 

Dün C.H.P. istasyon nahiyesine mensup 
azalar Kızılay umumi merkezinde bir top
lantı yapmışlar ve ha.dan serbest yüksek 
mühendisi B. Himmet "Jünya vaziyeti kar
şısında Türkiye'nin siyaseti" mevzuu etra
fında o.lika ile dinlenen bir konuı;ma yap -
mıştır. 

B. Himmet'ten sonra söz alan idare he -
yeti hasından B. Sallihattin Anadol da pa
raşütçüler ve beiinci kol hakkında etraflı 
malümat vermiş ve bunlara karşı ittihaz e
dilecek tedbirleri iztıh etmi&tir. Toplantı 
samimi bir hava içinde cereyan etmiş ve 
kdnferanstardan sonra Aza kendi aralarında 
hasbıhnllerdc bulunmuslardır. 

Suriyeli ve Lübnanlı oplanlara 
ikamelgahlanm 

na~.li(in veriren meh~ct 
Dahiliye VekO.letı viUiyeUere bir tAmim 

yaparak Suriye ve Lllbnan'n izafeten 
fransızlarla yııpılan dostluk ve iyi komşu
luk mukavelesine bağlı hususi protokol 
mucibince hıyar haklarını 15 ağUslos 1938 
d •n evci teyit ve usulü dairesinde tet>liğ 
ed<>n, ancak mııllıırının tlıbl tutulduğı ı tıık
ytdi tcdblrlcrd<'n dolayı Hi iklnclkillıuı. 
Ul39 d~ ev •I lknmetgtlhlarını nnklt·fü·ıııe 
nılş olıın Surıye ve ı,Ubnnnlı optanların 
son verilen 7 ay 15 gUulUk mlidd.,t içinde 
lkıımetgi).hlarını Suriye ve LUbnan'n nak 
letm"l rint aksi halci" hıyar haldnnnı kay 
b"d r-k tllrk vııtnndnşı addcdll _c~ldc.rini 
bildirmiştir. 

Şavşat ltaymakam1 Vekakt 
emrıne <l lmdı 

Gorülen lüzum ÜlCrine Şavşat kayma • 
k'lını B. Feyzi ön,el vek8.let emrinc alın
mı~tır. 

Par·s konsolosumttz terf i etti 
Altıncı dereceden Pnris başkonsolosu B. 

Cevdet Dı.ilger beşincı dereceye terfi etti
rilmıştir. 

T;caret Vek:ılcti müfettişli ği 
Ticaret V ekaletınde açık dordunciı sı -

nıf müfetışli{:e dış ticaret dairesi rapor
torıi Hiısnü Sabuncu tayin edilmişti8, 

cektir. eyliyecektir. 

Düşük dereceli bir içki olan şara- Şarap ve bira satanlar satı 
hın memlekette taammümü ve üzüm- tiyesi almaktan istisna edile 
]erimize geniş bir ölçüde sarf sahası Projede şarap imatathaneler! 
temini ve bir ihraç maddesi haline ge- deceklerin müracaat şekillel'l 
tirilmesi maksadiyle şarabın imal, sa- sar resimlerinin alınmasınıll 
tış ve ihracı inhisar mevzuu dışında zamname ile tesbit edilece 
bırakılmaktadır. Itriyatın sanayi ve hükümler olduğu gibi 
tababette kullanılan maddelerin imal, ı deler de vardır. 

Asker ailelerine yardım hakkın 

Dahiliye Vekaleti vilayeti 
mühim bir tamim yaptı 

Dahiliye Vekaleti, hükümetçe görülen lüzum üzerine bit 
devresi için askere davet olunanların ailelerine yardım yapılması 

da vilayetlere mühim bir tamim göndermiştir. Bu tamimi aynen 

----ı "Hükümetçe görülen Iüı 

G · · 1- ... 1 rine bir müddetten beri bazı. 
ıreson mavunacı ara babı davet edilerek talim i~ııı 

bir cemiyet kurdular 
Giresun, 16 a.a. - Dün limanımız

da kayıtlı bulunan bilumum mavnacı
lar vali Muhtar Akman'ın riyaseti al
tında ticaret odasında bir toplantı 
yapmışlar, Cümhuriyct Halk Partisi 
reisi, kontrol ikt:ı at amiri ve .ihracat 
kontrolorunun da iştirak ettikleri bir 
toplantıda mavunacılar, Giresun ma -
vunacıları esnaf cemiyeti adiyle bir 
cemieyt kurarak birleşmişler ve cemi
yetin idare meclisi azalarını seçmiş
lerdir. 

Erzincan'da yapılacak 

Kızılay paviyonları 
Erzincan, 6 a.a. - Yenişehirde ya

pılacak doksan adet Kızılay pavyonu
nun inşaatı doksan bin liraya ihale e
dilmiştir. Pek yakında inşaata başlana
caktır. 

Belediye reisliği 
Erzincan belediye reisliğinin vali 

uhdesine verilmesine vekiller heye
tince karar verilmiş ve bu karar vila
yete tebliğ olunmuştur. 

Bergama' da Esküla pyon•un 
restorasyonu jti b itti 

İzmir, 6 a.a. - Bergama'da Eskulapyon 
da devam etmekt e olan restorasyon işleri 
ikmal edilmiştir. İzmir'de Agoranın planı
nın hazırlanması da bitmek üzeredir. , ...................................... _ ........ , 
1
: M:efharet Işık 1 

Ahmet Halit Yurtsever 

Nişanlandılar : 
'-. ................................................ ../ 

sevkedilmiştir. Mühim bir 1' 
lü olan bu askerlerin halen o 
ve harman gibi zirai ve eko 
kımından ehemiyeti çok ta 
de vardır ki kendilerinin as 
meleri yüzünden bu işlerin 
suretle geri kalması caiz deg 
sasen 442 sayılı kanunun 13 ·· 
desinin f9 uncu fıkrasında Y 
duğu ü zere kö)'. h kından 
bulunanların tarlalarını, ı,ag 
çelerini imece yolu ile süriil" 
harmanlarını kaldırmak 
mecburi hizmetlerinden oldıl 
1111 sayılı askerlik kanunull 
maddesinde ele muhtaç asker 
ne, askere alınmamış olanl 
dım etmeğe mecbur tutuiıntıf 
duğuna göre köy kanunu ta 
sin edilmesin her kasaba bel 
ile her köy muhtar ve ihtiya' 
terinin o köyde mukim çift 
ğu olan her askere davet oltJ 
kek ve kadın ile çift ve çubıl 
yıpta güç ve kuveti bulunall 
her erkek ve kadını mevcut 
Jü vesaitleri ile birlikte as1' 
miş olanların orak, çapa, lı• 
bi her nevi işlerinin bu • 
çalışmağa muktedir aileleri e 
iştirak etmek şartiyle b8 
hususunda imece suretiyle 
malan ve bunların da o suret 
malan lazımdır. 

Binaenaleyh, her köy ııı 
ihtiyar meclislerinin hemen 
dahilinde askere gitmiş o 
kimlerin ne gibi orak, çapa ~ 
işleri olduğunu derhal tesbiC 

yukarda sözü geçen askere t 
köy halkının imece yolu ile 11" 
zamanında başarılması husu;,, 

min edilmesini ve kasabal 
Filvaki, İtnl~a da tıpkı F'rnnsa gibi, 

karada Almanya'nın, denizde ise İngilte
re'nln kuvetlnl günden ıttlne hlBSedecektlr. 
Kırk ktlsur milyon nllfusun. Avrupa kara -
sından bir necat beklemcııınc lınkAn yok · 
tur Zlrııntl, J<'rnnsn nınkl ile luyas kabul 
etmlvecck kadar kifayetsiz olduğu gibi. 
sanayllnl çıılıştırncak ham mnddcll'r bakı
mından büsbütlln çaresizdir Kısacası. İ · 
tatya da, tıpkı Norveç. Felemenk. Belçika 
ve Fransa ıı:lbi, Avrupa karnsınm arz~ttl
ti lmktlnsızlıklarln Avnıpa'y1 ihata ed. n 
denizlerde gemi yürütUı> mal ı:ctırememe· 
nin korkunç tehdidi nruındn knlmııstır. 
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mahallinin örf ve adetin~ ; 

bu hususta münasip görul~t. 
dımların yapı imasını ve bU 1 

kında hiç bir taraftan hiç bi~ııl 
şikayete meydan verilmcrne5~ 
rafı alilerinden de bizzat t 

narak alınacak neticeleriderıdı 
pey vekaletin de haberdar e 
ehemiyetle rica ederim." 

Ve gördlığUnUz gibi. zaferler pek bol · 
dur ve büyüktür ama. A vnıpa'dakl bütün 
bu mllletıer için. sulhten henüz hiç bir 
haber yoktur. Ve bir harp patlak vermiş, 
cereyan etmiş ve nihayete ermiş olduğU 
halde, bu harbin yegfuıc gayesi olabilecek 
sulh. denizlerde boğtılmuştur Bu sulhu 
belki fransız donanması kurtı:ı.rnbllecekti. 
Denizlerin ynsaııını kırmak için, bu donan· 
mıı bir hayli mllhlm rol oynıyacaktı. Ve 
karadaki veni yas.-ı ile denizlerdeki eski 
yasanın arası iyilikle yahut kötU1Ukle bu
lunmuş olacaktı l<'akat Ornn vakası, bu 
imkltnı bir bez ı;nbl ortasından yırttı . 

· Bununla, Avrupa hnrblııln birinci sat -
hası bilmiştir. Ve şu sıralarda, Avrupa ka
rasının merkezi Berlln FUhrcr'e bir bUytik 
zafer tıylnl yııp:ırken, Avrupa denizlerinin 
merkezi Londra'da. daha sessiz ve nUma -
ylşslz olmakla beraber, aynı şiddette bir 
memnuniyet duyulmalttadır 

Harbin bundan sonraki safhası artık, 
Aı.-r:ma ıçl lmktlnlarla Avnıpa dışı imktln
• ..r .., ...sındadır Ve geçenkl konuşmala· 
nmda arzettlğim gibi. mahsur Avrupa, 
kenüıııı becll;>t cek olan gıdalarla kendini 
çaıışuracak olan ham maddeleri ya deniz
lerin öteelnd ynnl garpta yahut karalann 
ötesinde yanl şarkta nrnmıya çıkacaktır. 

Bunların han lsı olacaktır? Hangisi 

Vesikalar ( !) 

" Muhayyelatı Azız Efendi .. is
minde eski bir kicrıp vardır. Vaktı'y· 
le tanıdığım bir ihtiy.ır, kütüphane· 
sinin itinalı bir yerinde duran bu ki· 
tabı zaman zaman ındiru ve içınde 
bulunan hayal mahsüliı mübale15a· 
farı okuyarak gönlüııü eğlendirİidi. 

Şair Şeyh Galip de " Hulya .. yı 
şu beyti ile öğer : 
Zekatı yok, zarar etmez, tükenmez, 

eksnmez, 

Olur mu ademe hulya gibi nısabı ferah? 
Meşhur seyyahımız Evliya Çele -

bi'nin altı cildinde yer bulan kuy · 
ruku yalanları bilirsiniz. Yine l r
landalı edip Oscar 1-Vilde'in " san
atı besliyen yalandır: insanlar yalan 
söylemek kudretini kaybettikçe san 
at seviyesi de düşrneğe mahküm · 
dur. .. şeklinde söylcdiğı bir söziı 
de, belki, hatırlıyorsunuzdur. 

Hatta lran'ın büyük hakimi Şi · 
razlı Sadi'nin Gülüstanındaki " i§ 
yatıştıran yalan, Fitne uyandıran 
doğrudan yeğdir. •• sözünü bizim 
ya~takiler unutmu~ aeğillcrdir. 

Lakin günürı bir111cle h .. yal ve hu/. 
ya mahsulü bir yal.ın uydurulduğu
nu ve bunun iş yatı~tırmak değil de 
fitne uyandırmak 111:Jksadını güttü· 
ğünü görürseniz ne dersiniz i' 
Dehşetli alman topları, korkunç 

alman tayyare bombaları birgün 
Fransa'da Loire i:zr11nde Nevers 
civarında bir Fransız vagonunu tah· 
rip ediyor. Dikkat etmek lütfunda 
bulunur musunuz ? Koskoca vagon 
param parça olmuştur: fakat içinde· 
ki vesikalara birşeyc.ik olmamıştu. 
l §te bu vesikaları cıe geçiren gali 
ordu, doktor Göbels'c yeni bir eser, 
alman propaganda servisiııe de ıçi
ne bizi de karıştırabilecek bir tez . 
'lir imkanı bağışlıyor 
Hakkımızdan ve :!oğmluğumuz 

ian emin olduğumuz için olduğu 
gibi, açıktan açığa neşretrnekıe 

mahzur görmediğimız bu tarihi ( !) 
vesikaları dünkü g:tTetemizde oku-

IL7'1fi 
muşsunuzdur. 

Meşhur İngiliz romancısı Rıdet 
Haggard'ın mevzuuııu tarihten alan 
bir iki romanı, sanki gerçek birer 
tarih kitabı imiş gibi bir takım uy. 
durma vesikaların ~ekıllerini, resım
lerini vererek başl;ır. Nihayet bu, • 
romancılıkta yeni bir tarz, yak2sı 
açılmamış bir üslüp suyılabilir. Fa
kat kuruldular kurulalı biribirleriy· 
le dost geçinmİ§ ve dünya ufukla -
rında toplanan bunca kara bulutlara 
rağmen yine ve lıer zaman öyle ol
mak kararında kaim .. <; iki memleket 
arasmda fitile rıkarmak arzusiyle 
uydurulan vesikalara gelince bun -
fara rahmetli Aziz Elendi de, Şeyh 
Galip de, Evliya Çelebi de, Oscar 
Wilde de, Şirazlı Sadi de, romancı 
Rider Haggard da, hıllasa dünyanın 
yedi iklim, dört bucağında yaşıyan 
herkes parmak ısırsa yeridir. 

Fakat ne olacak i' Atay'ın dün-

kü ba.pııaka/esini .tamamlıyan şu 
cümleyi tekrarlıyalını : 

" En başta kendimızinkı olmak 
iizere bütün evrak m:ıhzenleri dos -
ya/arının neşri, Türkiye Cümhuri -
yeti .. ntn sadece yıi?.finü ağartır. ,. 

" Bir tayyaremiz dönmemiştir ,, 

O tarafın da, bu tarafın da resmi 
hav~ tebliğlerinde şöyle cümlelere 
rastgeliyoruz: "iki tayyaremiz üs
süne dönmemiştir.", "Dört tayyare
miz geri gelmemiştir." 

Bunlara bir diyeceğimiz yok. Fa
kat dönmiyen tayyare bir tek olur
sa o zaman cümle şöyle oluyor: 

"Bir tayyaremiz geri dönmemiş
tir." Ve iş değişiyor. Çünkü bu 
cümleden çıkan mana türkçede "hiç 
bir tayyarenin geriye dönmediği., 
dir. 

Bütün hava filolarının dönmiyen 
ve dönmiyecek olan tayyarelerinin 
birden fazla olmasını temenni ede
meyiz. O halde biz cümlemizi de
ğiştirelim: 

"Tayyarelerimizden biri ... ,, gibı 
mesela. T. 1. 
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1 Qlar neyi is bat etti? 

rsle'. . .
1 

lıh~n Sovyet dostluğuna 
1 e [!U ~ı Ve sadakati hakkında 

llıbıı e besliyenler varsa, al
ıeri 8 11 ::a.~ ajansı tarafından 
~sar b aıkaları okusunlar. Al· 
fkıla d u Vesikaları ne§retmekle 
l ~ ,._af ettikleri iyice anlatıl· 
~ç ' -....ıı.t v "k k A i f esı alnr, gere n-
fto rıı.ns b"" - k 1 . . . ·~ il ız uyu e çısının ve 
re\~ trıı.1 1 Weygand'ın, Türki· 
ece et er B" ı··· k h •11 lliıı . ır ıgıne arşı ta -
ıs.~~ _.. lJlıkansızlığını anladık-
ru... "''z h . . . kA . • ~i arıcıyes,ıne ve er a· 
ııtl dit~e. Yazdıkları gizli rapor-

D ·o N .YA _::.· H. A:B·E R LE R i · 
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İngiliz tayyareleri Almanya üzerinde 

Bircok üslere ve doklara 
..:ı 

tam isabetler oldu 
Tayyare fabrikalarında yangınlar çıkarıldı 

--

Vichy Gazinosunda 

Fransız ana 
yasasının 

tadili İçin 

~ıt r ıklerini anlatmaktadır. 
·r.e ı;,.a.nlaıılıyor ki, mart ayın- r 

esı ,tı-r y . f" 1 d" ·ı 

Dün mebuslar bir 

toplantı yaptılar 
Cenevre, 6 a.a, - D.N.B. ajansı bildiri -

yor: 1 
r t>. • anı rn an ıya ı e 

ika oırı· -· tlc \ i bir ıgı arasında sulh imza 
a~ e d aı~ada. Hatırlardadır 
~ ~11;. e ıngilizler ve fransız
a , a•Ya'ya yardım teklif et

"~ Yardımın kendilerini 
oırlj•· ·ı 

tce·· ~1 ı e bir muharebeye 
r "~ını düşünerek cenuptan 
oırı- · · 

P. ıgıne karşı taarruza 
"itele .• ,1• rını aramı§ olacak-
t~dur ki bu aralık, vesi· 
~~en aYnı alman istihba-

efik Urkiye'nin de ittiri.kiy
lt devletlerin Sovyetler 
~~'lı Kafkaslarda bir ta
~ h ~k Üzere bulundukları-

d .ı a. er vermekte idi. 

11 İ\:~ ile anlatıyor? Vesika· 
llaız en, fransız politikacıla

~İr h &.ııkerlerinin Sovyetlere 
Ot, ·t"cketi düşündüklerini 
~: ;ıgrnflar üç hareketten 
dllıt - Bakü'nün havadan 

&.ıır, 2 - Karadenize 
' ttin· • K e 'hl ın geçmesı. 3 - a-
~· lıkanrn teımili. 
1ııt~fı4 ha~bi sırasında bir ta
d- So trc ıle Fransa, diğer ta

tb \'Yeller Birliği arasrnda-
~ıİriJ etlerin mahiyeti göz ö
h,r tkk olursa, fransızlarm 
·}:'fi.~ etleri düıünmeleri ak
~t fl.t franıuzlar, Türkiye
d~\> kalan bu hareketlere 
41e~t. ctıneğe bile cesaret 
ıı-ltı ır. Neden? Çünkü 
~ f 'na Ankara ittifakını 

ra.na 1 • • T'. k" ttJ iz c çısı, ur ıye· 
~~~I' Birliğine karşı takip 
tİııj d Politikayı biliyordu. 
i ttı e tundan anlıyoruz: 

itt Uhaberatımda Türkiye
. t \t Ya muvacehesindeki 

fl.Srih k .. kJ \ it e çalı~ır en, tur e-
~f "11"fı ileri sürmeğe çalı~ 
~ o arh ~ b - . 

-gını tc aruz ettır· 

1 fr 
bi~~lla.ız elçisi, "bazı şerait 
~İ)e~rı Peşleri sıra ruslara 
\~ 

1 
alınrya sürüklemeğe 

~ •0 fi.cağını ümit ettiğini" 
lııt~:~~ de dün gazetelerde 
1!iti .u,?da gene kendisinin 

ti ftıbı, böyle bir ümit an
l\ra • 

zıyeye dayanmakta-

~~ el i . 
111\.ç aı, bundan sonra rapo· 

•, 'Ye' . 
ibik nın Montrö muahe· 

lıta.)• edeceğini, bu muahe
ı'~h ır hnreket etmiyeceğini 
tt d boğazlardan mütte-
ı,.,lllıtıonıınınalarının geçmesi 
.~· 1Yacnğını bildirmekte -

; 'l-1:1 Karadeniz'e teşmili
~\r Urkiye harbe iştirak 
~, :deni:ı:'deki limanlarını 
L~Üıı trketmedikçe, bunun 
'l)t'ı:ı· 0lmndığını yazmakta 
. ltt •nd.hunu yapmıyacağını 
ti· e ır 
l ı, Q 1_. 

'))rı. a11:iinun bombardıma· 
~ \ıç:~~rin türk toprakları 

"et'ttı ıleceklcrine o kadar 
. 'Ol'lü emektedir ki aynen 
r lt,\>.Yor: "Esasen garbe 

,ti\ a 18 Yapılmak ve lran'ın 
~tı-j::1lmak suretiyle türk 
d~I' ,1 e hiç uçulmaması da ,, v 

11irlt leYıtand'a atfedilen tel
tltaj ~rakları üzerinde uç

t ~dtıtı. ak kında deniliyor ki: b .. n .. 
, ~ tltı ıçın muayyen bir 
, it leeltıek mecburiyetinde 
ı-'lle\>21ehhüsün türklerle bir 
~ae \ıu Yapılmasına lüzum 
1tııltit: böyle bir anlaşma 
' l' Sız }d w b •• i , \irk· o ugu te eyyun 
~1 bı.ı 'Ye'deki fransız bü-

~ lef ltıeseleler hakkında 
erruauı bir rapor ver· 

,lİlt-ı 
ı l'·· arın t k"k" d 1 

1 •• \ıı-lt' et ı ın en an a -
~11\t k 'Ye hükümeti, Sovyet· 
" ,~liııd ll.rtı takip ettiği dost-

<!. ~'(L tl rtı"• f h 1 I~. qjl' h Utte ikleri aya e 
j~ 1 tltırıı arekette bulunma • 

1 ,11!tı, b:ı •• aralı protokol mey
t> t it lıltefiklerin bu nokta-
1;,ı: ll.J>ılm .. ı d .. k .. 
ceı- al ... arı a mum un 

i {l\r1 n ltıan istihbarat ajansı 
. U"lt' tıtrederken Sovyetlcr 
ı b· ıye'd 

ıı- l'n en şüphelendir -
~'ıttarıı &.ltınt takip etmi~ ise, 
il lta.ı~n nksi bir netice 
"'t d .. 1~. olmalıdır. Açık 
l)'•i "~ıtlük ötedenberi 

ttirı ananesi olduğu 

lngiliz tayyarecileri harekete hazırlanırlarken 

(Başı ı. inci sayfada) ı
kartmışlardır. Wehzendor~ tayyar~\ 
fabrikasına ve Sylt adası c.~varında~ı Almanya 
iki tayyare meydanına da hucum edıl-
miştir. 

Bir hava muharebesi 
Londra, 6 a.a. - Hava nezareti is

tihbarat servisi, bu sabah İngiliz avcı 
tayyareleriyle iki Ileinkel 1l1 tayya
resi arasında ve bir Heinkel'in imha-

Monroe doktrinini 

tanımıyor 

siyle neticelenen çarpışma hakkında d b h k. 
aşağıdaki tafsiıatı vermektedir: Amerika a u ususta ı 

Saat 5 te Ileinkel'ler cenup sahille-
ri açığında bir Spitfire grupu tarafın- görüşünü değiştirmiyor 
dan görülmüşlerdir. Heinkel'lerden 
biri bulutlar arasında kaçmağa mu -
vaffak olduktan sonra çok yakından 
bir bomba düşen bir Spitfire birden
bire bulutlar arasında ikinci Heinkeli ı 
üstünde görmüştür Vaziyet alarak a
teş açan Spitfirc Heinkclin denize 
düştüğünü görmüştür. 

Düşürülen alman tayyaresi 
Londra, 6 a.a. - İngiliz hava neza

reti, öğleden sonra İskoçya"nın şimali 
şarki sahilini geçen ?üş~.an tayyare- ı 
sinin, deniz üstünde ıngılız harp tay- , 
yareleri tarafından düşürüldüğünü , 
bildirmektedir. , ~ 

Alman ajansına göre İngiliz 
tayyarelerinin yaptığı hasar 
Berlin, 6 a.a. - D. N. B. ajansı bil-

diriyor: 
İngiliz hava kuvetlerinin, alman a

razisinde gayriaskeri hedefJere karşı 
gelişi güzel tevcih ettikleri hucumla
ra ait haberler gittikçe artmaktadır. Amerika hariciye nazırı 
Almanya'nın garbında ufak bir ka

sabanın bombardımanı esnasında 1/2 
temmuz gecesi üç İngiliz bombası bir 
buğday tarlasına düşmüştür. Civarda 
bulunan bir köylü evi hasara uğramış· 
tır. Bir diğer defa, atılan sekiz bomba 
binalara isabet ederek ciddi hasarat 
yapmıştır. İngiliz. hava .kuvetl.erinin 
Almanya'nın şimalınde bır şehrın ma· 
hallelerine yaptığı hücum daha va
him neticeler vermiştir. Bu hücumda 
20 infilak ve 30 yangın bombası atıl
mıştır. Bunlardan altı~ı. patlamamış
tır. İki sivil ölmüş üç kışı yaralanmı_ş· 
tır. 10 ev yangın neticesinde tahrıp 
edilmiş bir çok evler bombalardan 
hasara uğramıştır. 
Diğer taraftan öğrenildiğine göre. 

Ahenanie'nin bir şehrindeki evlere 
karşı da bir hava hücumu yapılmış 25 
yangın ve ıs infiJak bomlıası atılmış· 
tır. Beş bombadan biri ancak altı sa
at sonra patlamıştır. Bir ev yıkılmış 
ve muhtelif binalar hasara uğramıştır. 
Maddi zarar pek çoktur. 

Diğer bir şehrin bir mahallesinde 
de 14 bomba atılmıştır. Evlerin maruz 
kaldığı hasardan başka bir ölü, 7 ya
ralı vardır. 

Hunsrueck'de ingilizlerin daha a~ 
muvaffakiyeti olmuştur. Burada yal
nız iki saman yığını ateş almıştır. İn
gifü: hava ordusunun bütün jest. ~e 
hareketleri gece yapılmıştır. lngıhz 
hava kuvetlerinin cürümleri günden 
güne artmaktadır. 

Bir Amerikan tayyaresi dü~tü 
Nevyork; 6. a.a. - O. N. B. ajansı 

bildiriyor : 
Birleşik Amerika ordularına men -

sup iki motörlü bombardıman tayya -
resi dün Filorida civarında Calohan
da yere düşerek perçalanmıştır. 

gibi, aynı vasıflar bu siyasetin di
reksiyonunu ellerinde bulunduran· 
larm da ıahıi meziyetleridir. 

A. Ş. ESMER 

Vaşington: 6. a.a. - " Royter ., : 
B. Cordel Hull tarafından neşredi -

len bir notaya göre, Almanya Monroe 
prensipini kabul etmemekte ve bu te
zin müdafaa edilemez birşey olduğu
nu bildirmektedir. 
Vaşington, 6 a.a. - Almanya hari

ciye nezareti tarafından Amerika bir
leşik hükümetlerine verilen bir 
notada Monroe kaidesi mucibince 
Amerika işlerine müdahale edilme
mesinin prensip itibariyle ve hukuki 
cepheden ancak Amerika hükümetle
ri Avrupa işlerine müdahale etme -
dikleri takdirde iddia olunabileceğini 
ileri sürmektedir. 

Hull'ün beyanatı 
Vaşington, 6 a.a. - Hariciye nazırı 

B. Cordel Hull, yaptığı beyanatta 
Amerika birleşik hükümetlcrinin şim
dilik Monroe kaidesinin tefsiri mese
lesini Almanya ile miizakere etmekte 
hiç .bi~ fayda mevcut olmadığını söy
lemıştır. Yalnız Amerika birleşik hü
kümetlerinin bu noktainazardan olan 
vaziyetinde hiç bir gerileme mevcut 
değildir. Yani garp nısıf küresinde 
Avrupa devletlerinden birine ait olan 
arazinin diğer bir devlete intikal et
~esine Amerika müsaade etmiyecek
tır. 

Kapanan bir hadise 
Vaşington; 6. a.a. - " Royter : 
Hariciye nezareti Almanya'nı~ A • 

merika'daki mümessillerinin Ameri -
ka'nın siyaset ve hattı hareketi hak • 
kında alenen münakaşalarda bulunma
ması icabedeceğini Almanya sefareti
ne bildirmiştir. 

Bu kararın sebebi hu gazete tarafın
dan Almanya'nın yeni Orlean baş kon
solosuna atfedilen beyanattır. Baş 
konsolos bu beyanatın,la Almanya'nın 
Amerika tarafından dü~manlarına ya
pılan yardımı unutmıyacağını bildir -
miştir. 

Hariciye nezareti bu hadisenin şim
di kapanmış olduğunu ilave eylemiş
tir, 

Vichy'den bildirildiğine nuaran, senato, 
mebusan meclisi ve Millet Meclisi toplan -
tılarının Vichy büyük gazinosunda yapıla • 
cağı kararlaşmıştır. Mczk\ir gazinonun alt 
kat salonu 600 kişi istiap edebilmektedir. 
Grup müzakereleri için müteaddit salon -
lar da mevcut bulunmaktadır. Umumi mü
zakemtın &ah günü bnşlam:ısı beklenilmek
tedir. 

Parlamento azaları mutabık 
Başvekil muavini B. Pierre Laval buglin 

öğleden sonra Vichy'de toplanan mebus -
tarla, kanunu esasinin tadili hakkında gö -
rüşmüı;tür. 

Bu görüşmeyi takibedcn müzakere n~ti -
ccsinde yeni siyasi stntüyü canlandıracak 
Prensipler üzerinde parlamento azalariyle 
mutabık bulunulduğu anlaşılnııştır. Yeni 
statüye nazaran devlet otoritesi, iş ve hak
lann himayesi, ailenin korunması, milletin 
tealisi yeniden tesis edilerek Fnmsa'ya ye
ni vazifesinin istikametini bulmak vasıta • 
lan temin edilecektir. 

N alia nezareti merkez servisleri 
Paris' e ycrleıti 

Cen~re, 6 a.a. - D.N.B. ajansı bildiri -
Yor: 

Vichy'den resmen bildirildigine nazaran 
fransız nafıa nezaretinin merkezi servis
leri Paris'teki bürolarına avdet etmiııler -
dir, Mezkür büroları muvakkaten işgal et
mekte olan alınan servisleri bıiroları der -
hal terkederek nezaretin emrine bırakmış -
tır. • 

B. Baudoin'in temasları 
Vichy, 6 a.a. - Hariciye nazırı B. Ban

doin Amerika sefiri B. Bullitt'i kabul et • 
miııtir. 

B. Rene Massigli'nin 

mektubu ve D. N. B. 

ajansının b~r haberi 
Berlin, 6 a..a. - D.N.B. bildiriyor: 
Türkiye Anadolu aj:ınsının tebliğ etti • 

ğine göre, Almanya Hariciye Nezaretinin 
Fransa'da bulunan gizli veı;aiki neşretmesi 
üzerıne Frarısa'nın An'knra sefiri B. Mas
sigli, Türkiye Hariciye Nazırına bir mek
tup göndererek alman neşriyatının "niyeti 
ıamamiyle tahrif eder mahiyette" oldugu
nu beyan etmiştir. 

B. Massigli mektubunda, bundan başka, 
Bakü'yu bombardıman etmek üzere fransız 
tayyarelerinin Türkiye topraklan üzerin -
den geçmesi için müsaade verilmesi hak -
kında Hariciye Nazırı B. Saraçoğlu veya 
arkndaşlariyle hiç görüşmcdigini, B. Sara
çoğlunun da hiç bir vakit böyle bir şeye 

muvafakat etmediğini iddia etmekte.dır. 
Sefir B. Massigli'nin mektubu velroyii 

gizlemeyi istihdaf eden iptidai bir hareket 
olduguııu miişahetle etmek lazımdır. Eğer 

B. Massigli, Bnki'ı ve Batwn'un bombar
dımanı h:ıkkında Türkiye" hariciye nazırı 
ile yaptığı mülakat hakkında 14 mart 1940 
tarihinde Paris'te hariciye nezaretine ynz -
dığı telgraf muhteviyatını tahattur etmek 
isterse, gorecektir ki bilahare neşredilen 

bu telgrafta, Türkiye'den Baki'ı'yu bombar
dıman etmek üzere fransız tayyarelerinin 
Türkiye toprakları üzerinden geçmeleri 
müsaadesini istememiş fakat telgrafında 
Turkiye Hariciye Nazırının aldığı vaziye -
te nazaran böyle bir talebe lıizum olmadı
ğını beyan etmiştir. Filhakika, B. Massig
li'nin raporundan anlaşıldığına gore, "mo
dern bombardıman tayyarelerinin Bııku'ya 
kadar gidebilmeleri için Tüflk ve İran 
toprakları üzerinden geçmeleri lazımdır." 
dedigi zaman, Türkiye Hariciye Nazırı sa
dece kendisinden, İran'm muhalefet etme
sinden mi korktuğunu sormuştur. Saraçoğ
lu'nun bu cevabı hakkında, B Massigli 14 
mart tarihli telgrafında çok muhık bir ih • 
tarda bulunmuştur: 

"Milşkilfitın Türkiye tarafından çıkını -
yacağını daha açık bir surette bana bildi -
remezdi." diyor. 

B. Massigli, Türkiye Hariciye Nazmnın 
bu beyanatının ehemiyetini tamamiyle 
müdrik bulunuyordu. Çiınk!i raporunda 
fransız hariciye nazırının nazarı dikkatini 
bu ehemiyet üzerine çekiyordu. 

Sefir Massigli, Anatlolu ajansı tarafın -
dıı.n ne;;ıredilen beyanatında, 14 mart tarih
li raporunda tesadüfen verilen malümattan 
ve şahsi bazı faraziyelerden belki bahsetti
ğini itirafettiğine gore hiç bir suretle bel
ki de bildirdiği bu nevi faraziyelere müra
caat etmiye mecbur değildir. Çıinkü işaret 
ettiğimiz gibi raporunun metni arada neş
redilmiş bulunmaktadır. Hafı1.asını taze -
lcmek için, rapor B. Massigli'nin emrine 
amadedir. 
Şnyet, sefir Massigli, Bak\i'yn karşı B. 

Saraı;oglu'nun hiı; bir vakit yapılacak bir 
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Resmi h rp e • 
1 

"' İngiliz resmı tebliği 
Kahire; 6. a.a. - İngiliz harp teb- temmim tafsilat gelmiştir. İleri kıta

liği : Garp çölünde ileri unsurlarımız, larımızın geri çekilme hareketi çi -
Capruzzo kalesine giden bir düşman zilmiş plana nazaran tank dafi topla
takviye koluna rastlamışlar ve toplar rı ve mitralyözlerin himayesi altında 
ve motörlü arabalar tahrip edilmiştir. maharetle yapılmıştır. Düşmana ağır 
Habeş mıntakasında 4 temmuzda 

1 
zayiat verdirilmiştir. Birçok hafif 

yapılan kassala harekatına ait mü - zırhlı otomobiller imha edilmiştir. 

inğiliz . Hava Nezareti tebliğleri 
Londra, 6 a.a. - Hava nezaretinin 1 Gündüz harekatınd.ın iki tayyare • 

tebliği: miz, gece harekatınd:m da bir tayya -
İngiliz hava kuvetlerine mensup remiz avdet etmemiştir. 

bombardıman tayyareleri dün güpe- • • l 
·· d.. H E ·ch'de ben Alman tayyarelerının akın arı gun uz anovre ve mmerı - . 

zin tasfiye fabrikalarına hücum ede- d Lonbdlr~_; 6d· .a
1 
·2 ; -: Hava neuıretın • 

k b .. ..k 
1 

k 1 d en te ıg e ı mıştır : 
re uyu yangın ar çı armış ar ır. n··. 

1 
• ü .. ı 

1,. B"" 'd · • b 1 k uşman tayyare erı cuma g nu n-
ıamm ve ost e tam ısa et er ay- . , . . 

d a·ı . . gıltere nın batıcenubunda sahıle yakın 
eAı mıştıdr. B .. k 

1 
birkaç nokta ile Yorkshire'in doğu-

mster am ve ru se tayyare k ~ . . · 
d ı d b ba d d"l . sunda ve Kent du alıgı sahılınde dı • 

~ey an. a~ı a om r ıman e ı mış- ğer bir noktaya bomoa atmışlardır. 
tır. Bu ıkı tayyare meydanına ve han- H' b" k • h d f · nb t k" lma 
garlar üzerine bombalar düşerek yan- ıç ırdasberı el ede 

1

1
5 

f;f hva 
1 

ot -
• • mışsa a azı ev er e ıa ı asara vu-

gınlar çıkmıştır. Tayyarelerımızden k b 1 B t b""l · d 
b 
.. d.. . . u u muştur. a ı-cenup o gesın e 
ırı onmemıştır. 1 b" k k" · h r 
S h ·1 •. d f ta 1 . d"• ya nız ır aç ışı atı surette yara -a ı mu a aa yyare erı un ve 

1 
t 

b .. d . k "f anmış ır. 
ugun evrıye ve eşı uçu ları es- Dün akşam İngiltere'nin doğu-cenup 

nasında Holanda sahili açıklarında iki h" 1 • d b. · ·· · 8 b ba .. . . . .. şe ır erın en ırı uzerıne om a-
duşman devrıye gemı~ıne hucum ede- tılmışsa da pek az hasar vuku bulmuş-
rek bunları hasara ugratmışlardır. 1- tu n· w b"r şehir harbin bidayetin-
k . .. ı . d" . 1 d" r. ıger 1 

ı tayyare us erme onmemış er ır. d b . ·ık d fa olarak bombardıman 
D" b b d 1 • en erı ı e un gece om ar ıman tayyare erı- edilmiştir. 

miz Wilhelmshafen, Emden ve Kiel 1 d b" ngiltere'nin batıcenubun a ır şe -
deniz üsleriyle Dortmund - Ems ka- hir üzerine üç infilak bombası atılmıt
nalına, Hamburg, Osnabruck, Hamın, 

tır. 
Schwerte ve Kolonya'da münakale İngiltere'nin doğu-şimali ve doğu· 
yollarına ve Varel, Hamburg ve Aa- cenubu ile Galles üzerinde de münfe
ehen tayyare meydanlarına ve yeni- rit birkaç düşman tayyaresi gözükmüf 
den Brüksel tayyare meydanına hü- tür. Birkaç yaralı vardır. 
cum etmişlerdir. 

Kaçan alman tayyareleri 
Almanya üzerindeki akınlar Londra, 6 a.a. - Hava ve milli mU-

Londra; 6. a.a. - hava nezareti teb- dafaa nezaretleri tebliği: 
!iğ ediyor : Devonshire kontluğunun cenub 

Dün ve dün gece iııgiliz bombardı - kısmındaki bir şehir üzerinde bugün 
man tayyareleri Almanya üzerinde ye- bir çok düşman tayyareleri uçmuş -
ni akınlar yapmıştır. Gündüzün tay -ı lar, kuvetli infilak bombaları atarak 
yare meydanları ve de••riye gemileri bazı zayiata sebebiyet vermişlerdir. 
bombardıman edilmiştir. Gece demem Hücum tayyarelerimiz ve tayyare da
leketin iç taraflarında bahri üslere fi bataryalarımızın mukabelesi kar· 
muhtelif hedefler bombardıman edil- şısında düşman tayyareleri kaçmıı • 
miştir. lardır. 

Romanya' da arazi 

terki iıi tamamlandı 
Bükreş, 6 a.a. - Resmi tebliğ: 

Terkedilen şimali Bukovina ile Be
sarabya'nın tahliyesi 3 temmuz tari -
hinde saat 13 de nihayet bulmuştur. 

Sovyet kıtaları Prut ve Tuna 

- Braskilia - üzerinde durmuşlardır. 
Bir yanlışlık neticesi olarak muayyen 
hattı geçen sovyet kıtaatı mezkur hat 
üzerine çekilmişlerdir. 

Sovyet seri kıtalarının bu fazla i
lerlemeleri yüzünden vuku bulan ha
diseler esnasında kıtalarımız subay ve 
nefer olarak pek cüzi zayiata maruz 
kalmışlardır. Ölülerin isimleri rapor
lar alınır alınmaz neşredilecektir. 

Mülteciler Transilvanyaya 
yerle§tirilmemiş 

Bükreş, 6 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: 

Hükümet tarafından alınan tedbir
ler üzerine Besarabya ile şimali Bu
kovina'dan gelen mültecilerin büyük 
bir kısmı münhasıran Moldavya ile 
Muntenya'ya misafir edilmişlerdir. 
Bir çok mültecinin Transilvanya'da 
ırk ekalliyetleriyle meskun bölgelere 
yerleştirildiği hakkındaki haberler 
hayal mahsuldür. Ve Romanya'nın 
komşulariyle olan münasebetlerini ze
hirlemek için ortaya atılmıştır. 

Yeni hariciye na:.ırının nutku 
Bükreş; 6. a.a. - Dün akşam diplo

matların ve hariciye memurlarının 
karşısında bir nutuk irat eden yeni 
hariciye nazırı Manoelescu, herkesin 
Romanya'nın harici siyasetinde husule 
gelen mühim değişikliği nazarı itibare 
alması Iazımgeldiğini söylemiştir. 

Kapatılan gazeteler 
Bükreş; 6. a.a. - D. N. B. ajansı bil

diriyor : 

Öğkden sonra çıkmakta olan Sen
nalul ve Turnalal gazetelerinin inti -
şarı, hükümetçe sureti katiyede men
edilmiştir. 

harekete mutabık kalmıyacağını ı;ok iyi 
bildiğini bugün iddia ediyorsa bu iddiası 

Üniversiteden 400 

genç mezun oldu 
(Başı 1. inci sayfada) 

Başvekilin adına da sizi tekrar tekrar 
tebrik ederim. Her zaman bahtiyar 
olun ve milletinizi bahtiyar edin genç 
arkadaşlarım." 

Vekil ve rektör mezun olan talebe
nin teker teker ellerini sıkmışlar, 

gençleri tebrik ve kendilerine muvaf. 
fakiyct temenni etmişlerdir. 

İtalyan nazırları 
heyeti toplantısı 

Roma, 6 a.n.. - D.N.B. bildiriyor: 
Nazırlar heyeti bugun Duçe'nin riyase • 

tinde toplanmıştır. Mareşal Grazinni'niıa 

Trablus ~arp umıımi valiliğine tayini hak
kındaki kanun projesini tasdik etmiştir. 

Donanma işlerine 265 milyon liretlik bir 
kredi tahsisine ait diğer proje ile harptcn 
mutazarrır olan italyanlnra tazminat ve -
rilmesine ait bir proje de tasdik edilmiştir. 
İçtimaın sonunda Duçe Mareşal Bolbo'nun 
kahramanca olumünıi hatırlatmış ve hatı
rasını hürmetle yadetmiştir. 

Fransız Hindi 
~inisinin va ~yeti 

Singapur, 6 a.a. - Reuter: 
Zannedildiğine göre fransız Hindi

çinisinin vaziyeti, Çin'deki İngiliz 
kuvetlerinin baş kumandanı amiral 
sir Percy Noble, uzak şark fransız de
niz kuvetleri başında bulunan vis a
miral Decoux ve Hindiçini umumi va
lisi general Catroux aralarında müna
kaşa edilmiştir. Neşreden bir tebliğ
de Hindicini statükosunun muhafaza 
ecfiıeceği~in bildirildiği hatırlatıl
maktadır. Saigon'dan gelen bir ingi
lizin söylediğine nazaran Hindiçini 
fransızları umumyetle mareşal Petain
in siyasetine muhalif ve ingiliz ordu· 
suna gönüllü yazılmak arzusundadır
lar. 

evelki beyanatiylc nakzedilmektedir. B. r 
Mnssigli, bu hususta, Turkiye'nin müşki - Kızılay, sulh içinde harp 

hazırlığı yapar llit ı;ıkarmıyacağını B. Saraçoğlu'nun bü -
yuk bir sarahatle keodısine nnlattıgını be
yan etmişti. Netice şudur ki, B. Massigli -
niıı şimdiki beyanatı, aksinin bütun delil
lerine rağmen kendisi ve belki de Tıirkiye-

Ona aza olunuz! 

Dünü ve yarmı düşün. 
"Kızılay., t benimse! y.I idare eden zevattan bazıları için müellim 

olan bir işten çıkmak için yalanlarla yapı- \... 
lan acemice bir teşebbustur. · ~-------------·-""" 



-4-
! ...................................... _ ...................................................... , 
i HAYAT VE SIHAT 1 
\.. ................................................................................................ -1 

Domuzun '-' 

yagı ... 
Bu kaba tabiri kullandığımdan 1 bile gene vitamin olarak icalır, en 

dolayı, yazılarımı okumak lütfunda kuvetli asitlerden müteessir olmaz, 
bulunanların affını dilerim. Eski di- suda erimez, alkolde erimez, güne· 
limizde olsaydı, belki, şnhmı hınzir şin ultra - viyole ;şıklarına kırk beş 
diye kabalığı hafiflctcceğimi zan- dakika kadar dayanır da o hayva· 
nedcrdim. 'Fakat şimdiki açık dili- nın içyağiyle karşılaşınca derhal 
mizde her şeyin türkçesini söyleme-

1 
yok olur ••• 

ğc alıştığımız irin böyle yazmak ta- Yemeklerimizde E vitamini bu
bii geldi. Bu tabiri yazının başlığı- lunmasının lüzumunu da elbette u
na koymağa sebep de onun ifade et· nutmamışsınızdır. İnsan o vitamin
tiği maddenin yeni meydana çıkan den mahrum kalınca nesli söner. 
bir muvaffakiyetidir. Yemeklerinde E vitamini bulunmı -

Avrupa'nın pek çok adetlerini, yan insanlar için • erkek olsun, ka
yemeklerini pek memnun olarak ve ı dın olsun • aşk duygusu olamaz .•• 
faydalarını iyice takdir ederek ken· Demek oluyor ki domuzun yağı İn· 
dimize malettiğimiz halde, bilirsi • san cinsinin en büyük düşmanıdır. 
niz ki, bu hayvanın etini ve yağını Fakat yeni öğrenilen bu marife
avrupalılar gibi yemeğe bir türlü tinden dolayı onun artık büsbütün 
alışamadık. Onun külbastısını yahut rağbetten döşeceğini zannetmek 
fırında kızarmış etini, hatta yavru. yanlış olur. Bu sözle, onun etinden 
sunun körpe kebabını yemek bizden ve yağından nefret' etmek terbiyeai
kimsenin · hatırına gelmediği gibi, ni almamış memleketlerde, sık sık 
hazır yemeklerin en kolayı olan san- yemek pişirmekten çekinen monden 
döviç yiyenler bile küçük francala- ' bayanların bütün yemeklerini o yağ 
nın arasına jambon yerine sığır etin- la pişirteceklerini kastetmiyorum. 
den suçuk koydurmayı tercih ediyor Nesillerinin devamı istenilmiyen İn· 
lar. ı sanları kısırlaştırmak usulünü ka • 

Bunda, şüphesiz, eski yasaktan nun yapan memleketlerde o zııvalh
ziyade asırlardanberi aldığımız ter- ı ların bundan sonra sadece o yağla 
biyenin tesiri vardır. Eski yasak şa- beslenecekleri ihtimalini anlatmak 
raba da aynı derecede şamil olduğu istiyorum. G. A. 
halde şaraptan kaçınanlar pek az 
bulunur da o hayvanın adı bile bize 
kaba gelir, nefret verir. 

Dört Fransu gazetecisi 
ha:<kmda tevkif karan 

Londrn, 6 a.a. - Alman kontrolll altın
da bulunan Pnria radyosuna nazaran ta. 
nınmış dört gazeteci hakkında tevkif em
ri verilmiştir. Bunlar, Pertlnax. Madam 
Genevleve Tabouls, Kerlllia ve Emile Bu
rc'dir. Tevkif lı;ln gösterilen sebep, yanlış 
haber nc.şrfdir. 

Spiker, dört gazetecinin de son za
manlarda İngiltcrc'ye hareket ettiklerini 
il!'lve etmiştir. 

Bu nefrete sebep olarak, yakın 
vakte gclinciye kadar, o hayvanın 
etinden İnsanlara da trişinoz hasta
Jığının gelmesi ihtimali bulunduğu
nu Öne sürerdik. Fakat mezbahalar· 
da kesilen hayvanların baytarlar ta
rafından İyice muayene edilmeleri 
usulü konulduktan sonra o hayvanın 
yenilmemesine bir sebep kalmamış 
zannedilirdi. Hatta bir türk dokto
ru hekimlikçe mahzuru kalmıyan 
bir etin yenilmesinde ekonomi ba. H itler Berlin' e dönüyor 
kımından faydalar olduğunu uzun 
uzadıya anlatarak • bereket versin 
ki bastıramadığı • bir de kitap yaz
mıştı. 

Berlin, 6 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Sekiz günlük bir gayubetten son

ra şanselye Hitler bugün öğleden son 
ra Berlin'e avdet edecektir. 

Bu münasebetle propoganda nazı
rı doktor Göbbels Berlin halkını Füh-

Halbuki, bakınız, o hayvanın ye
ni bir marifeti meydana çıkıyor. Bu 
marifet etinde değilse de onun iç ya. 
ğındadır. Domuzun içyağı, belki İ· rere parlak bir resmi kabul yapmak 
§İtmişsinizdir, frenk aşçılarınca pek üzere hazırlanmağa davet etmiştir. 
makbuldür. Her yemeğe, bilhassa 
sebzelere, çorbalara lezzet verir. 
Hele, kuru fasulya onunla pişirilince Bir (İn 1 ayyare filosunun 

ıiddetli bir hücumu 
yiyenler tadına doyamazlar .•. O İç· 

yağı hekimlikte de eskiden pek zİ· 
yade rağbet görürdü. Vazelin icade
dilinciye kadar merhemlerin hepsi
ne girer, hastalıklara deva olur, 
pomadelcre girer nazik ciltleri bir 
kat daha yumuşatırdı. Eski zaman 
İspençiyar dükkanlarının temeli do
muz yağından sayılırdı. 

Çunking, 6 a.a. - "Reuter bildi-
riyor": 

Çin umumi karargahının bir tebli
ğine göre, bir Çin tayyare filosu dün 
Hankeo'nun garbindcki Yangtse neh
ri üzerinde bir liman olan 1şang'ın 
civarındaki japon tahaşşütlerini şid

detle bombardıman etmiştir. Bir ja • 
pon tayyaresi düşürülmüş ve diğer bir 
kaç tanesi ehemiyetli hasara uğratıl
mıştır. 

ULUS 

Dün iki Fransız harb 
• • 

batırıldı 
(Başı ı. ıncı sayfada) ı lanncla, kuklaları olan mareşal Pcten'e, 

avizo gemisini torpillemiştir. Ölenlerin n- İngiltere ile siyasi miln:ı..scbatı kesmesi 1· 
dedi hentiz belli değildir. çın talimat vermekten başka blr şey ya· 

, "b. pama.zlarılı. Bu hi\diseyi beklemek esasen 
Londra nın tekzı ı ltızımdı. Bunun yapacağı t:.-sir, hllrlyetlerl 

Londra, 6 a.a. - Londra'da beyan edil • için mücadele eden fransızlarla, istlyerek 
diğine göre, fransız torpido muhribi "Fron- veya lstemlyerek memleketlerini istila e-

• ·· G' · d kl d "k" · · denlere boyun eğmiş fransızlar arasında, 
deur' un ırıt a ası açı ann a 1 1 ıngı • dnhn blırlz bir hudut çizmekten ibaret bu-
liz kruvazörü tarafından batırıldığı hak • lunncnktır . ., 
kında çıkan şayialar esastan !iridir. Şayia Suya düıen hulyalar 
fransız hükümetinin merkezi olan Vichy- Dally Telcgraph gazetesi de §Unları 
den çıktığına nazaran alınan propaııanda yazmaktadır~ . 
teşkilatı tarafından yapılmıı; olması muh- "Fransız donanması, Dordo hliktimetl • 

. nln teslimi ile Almımya'nın kazanmış ol • 
temeldır. duğu her ııcyden dnha çok kıymetli bulıın-

/ ngiliz tayyareleri Dunkerque maktadır. Almanlar, mlltareke şartlarını 
h .. 'l ihlfll ederek, işlerine gelir gelmez transız 

ucum ellı er donanmasını fngiltere'ye karşı pek gUzeı 
Londra, 6 a.a. - Bahriye nezareti istimal edcrlertli. Sonra da, bu kadar kıy-

tebliği: metli bir silllhı alman "şerefi., nln muha· 
!azasına bıraktığımız için aptallığımızla 

3 temmuzda, Oran'da fransız donan- nlay ederlerdi. Bu alman hlilyrun Oran'da 
masına mensup cüzütamlara karşı in- suya dllştti. Almanların sukutu hayali, 
giliz bahri harekatı neticesinde fran- feryatları kadar bilyUktlir ... 
sız zırhlısı Dunkerıque hasara uğra - Oran önünde ita/yan filosu 
mış ve oturmuştu. Hasarın vüsati bilin neden harekete geçmedi ? 
miyordu. Fakat esas olan gemi, alman Londra, 6 a.a. - Yarı resmi kaynaktan 

teblığ cdllmlştır: 
kontrolü altına geçtiği takdirde bir Büyük italynn filosunun, dUn B. Çörçl
harbe giremiyecek bir hale gelmesi lin söylediği gibi, Oran hnreklı.tı esnasın

da ynlnız ihtiyatlı bir surette bir tarafa 
idi. çekilmiş kalmayıp aynı ?.amanda şimal Af· 

3 temmuz çarpışmasından sonra O- rtkasındıı lıuhınan fransız gemilerini blz
ran'daki fransız deniz kuvetleri ku. zat zaptn teşcbblis suretiyle lngiliz bahri

yesinin lcrnntına, mani olmak için de hiç 
mandanı amiral Gensoul gemilerinin bir harekette bulunmamış olması Londra-
harp harici olduklarını ve müretteba- ııın sallıhlyetll mahfillerinde manidar gö -

· k · · · rillmektedlr. 
ta da gemılerini ter etmelerı emrını Buradaki kanaate güre, bnnıın sebebi 
verdiğini bildirmişti. mihver devletlerinin bu ingiliz hareketinde 

Fransız kumandanının bu beyana- trunaml)•le gafil avlanmış olmalarıdır. Du-
gUn Berlin'de mevcut hiddet ve tehevvlir 

tına istinaden bilahare Dunkerque'e bunu gösterdiği gibi ıtalyan bahriyesinin 
karşı yapılan ·hareket için ihbara lü- pek mahdut bir hnle gelen ve hUkümeU
zum olmadığına hükmedilerek bu sa- nln emriyle en miişkül bir vaziyete sokul-

muş olıın fransız filosu karşısında hlı.llı 
hah fransız zırhlısına deniz tayyare- korku göstermesi de buna dellldlr. 
!eriyle hücum edildi. Dunkerque'e al- Bir ingiliz tavzihi 
tı isabet olmuştu. Tayyarelerimizden Londra, 6 n.n. - Yarı resmt surette 
'k's' .. 1 · d" · ı d' tebliğ edilmiştir: 
ı ı ı us erme onmemış er ır. .Hltlcr'in frıınsız filosundan tnglltere'-

A/manya silahtan tecridin yt istim teşebbüsünde ıstıfacle etmek ta-
tehirini kabul etti savvurunda olduğu Almanya'dan güya 

"Dritış brodkastlng,. postası adı verilerek 
Wiesbaden, 6 a.n. - D.N.B. ajansı bil • lngillzc:c yapılan ve fakat İngiltere'de nıu-

diriyor: halet et tarafından yapıldığı iddia edilen 
Oran hadisatı münasebatiyle, alman mü- neşriyatın birkaç gUn cvelkl programın· 

tareke komisyonu, fransız murahhas heye- dan da nnlaşılınaktadır. 
tine bir nota vererek, alman kuvetleri ku- Bu posta şöyle demiştir: 

"Fransız filosunun, fransız hava kuvet
lerlnin lılilft..Ba bütlln frnnsız ııillıhlarının 
tamamen dllşmanlarımızın elinde oldıığıı 
glirfilecektir. Dilşmnnlarımız bu sili\hlnrı 
doğrudan doğruya İngiltere'ye karşı kul -
lnnmak niyetinde olmadığını aöyllyebillr -
Jer. Fakat böyle bir beyanata ehemlyet 
veremlyeceğimizi zannederim.,, 

mandanlığının, fransız donanmasının silah
tan tecridinin şimdilik tehir edilmesini ka
bul ettiğini bildimıiştir. 

Almanya'da hiddet 
Londra. 6 a.a. - Roıter ajansı bildiri • 

yor: 
Gazeteler, Oran hadisesinden sonra bir 

donanmadan mahrum kaldığı için, Alman
ya'nın kudurup köpürdüğünden bahsedi • 
yorlar. Çünkü Almanya, Bordeaux hiiküme
tine yapmış olduğu vaidlere rağmen, bu do
nanmadan ergcç istifade etmek niyetinde 
bulunuyordu. Fransız donanması, fransı:r:

lardan alınmış degil, bilakis almanların el
lerinden koparılmıştır. 

Fransa ile İngiltere aravnda siyasi mü
nasebatın katedilme keyfiyetine gelince, 
matbuatın büyük hayretini mucip olma • 
mıştır. Times gazetesinin siyasi muharriri, 
mezkur katı münasebet haberinin dün sa
bah erkenden, henüz Vichy'den hiç bir ma
lumat alınmadan eve], alman ajnnsı tara • 
fınıl::ın verilmiş buluıı.duğunu kaydediyor. 

Hitler'in mahrum kaldığı 
kuvetler 

Times gazetesinin muhıırrlri vaziyeti 
şöyle hülft..Bn ediyur: 

Tenis finalleri 
İki haftadanberi devam eden tenis 

maçlarının son finalleri bugün §U sa
atlerde yapılacaktır : 

Sa.at 9.30 da tek erkekler, saat 16 da 
tek bayanlar, saat 17 de çift erkekler, 
saat 18,30 da kadın • eı kek muhtelit. 

Kanadada idam ve 

müebbet kürek cezası 
Ottawa, 6 a.a. - Kanada başvekili, 

ihanet suçu için idam ve düşmana yar
dım suçu için de müebbet kürek ce
zasını derpiş eden bir kanun layihası
nı pazartesi günü avam kamarasına 
tevdi edecektir. 

Onun yeni anlaşılan marifeti, E 
vitaminini birdenbire yok etmektir. 
Bir yemekte o vitaminden ne kadar 
çok ölçüde bulunursa bulunsun, ye
meğe o hayvanın iç yağından karış
tırılınca vitaminlerin hepsi birden 
kaybolduğu tecrübelerle anlaşılı • 

Japonlar Çungking üniversitesini 
yıktıla,-

"Hltler şimdi, ltendl donnnm11Bını takvi
ye edecek kııvctlerdcn mı•hrıım kaldı. Key
fiyeUn böyle olmnsı da, nazı matbuatının, 
lngllizler tarafındnn fransız donıınrn11Bınn 
kıırşı yapılan hareketi tenkit etmekte g!ls
terdlkleri ıılddct ve hiddetle sabittir. Da -
ha h~d bir sesle, l\fusollnl'nln mııtbuatı, e· 
tendisinln akslııad:ılığını yapıyor. lllsterik 
bir hülcti ruhiye tcbnrtiz ettiren bu keli
me yığınları, çar§anıbn gflnkü hl\dlsatın 
dUşmann bilvasıta vurmuş olduğu d:ırbc -
nin stratejik ehemlyetlnl isbat ctmeğe kfı
fidir. Her iki diktatör, kendi icrnııt saha -

Yeni Danimarka kabinesi 
yor. Çungkking, 6 a.a. - Reuter: 

Bu vitamin hararetten bozulmaz, 
170 dereceye kadar hassal~rından 
hiç birini kaybetmez, 220 derecede 

Çungking üniversitesi dün, japon 
bombardıman tayyareleri tarafından 
hemen tamamiyle tahrip edilmiştir. 

- Bunu pek ala biliyorsun. 
Bizim meseleyi mi kasdediyorsun? 

- Evet. 
- Kaç defa açmak istedim. Fakat, bir türlü mu 

vaffak olamadım. Ama, bu sefer yolda ... Yahut N ıı. 

de konuşacağım... Her halde müsaıt bir tırsat aı • 
ya cağım ..• 

- Vilmoş, gitme 1 
- Neden? 
- Yalvarırım sana, benimle kal. 

- İyi ama, annemle babama ne söyliyeyim'? 
- Hakikati söyle! Aşık olduğunu, senınıc: 'sılgın- , azan: Mihaly FULDI 

Kopenhag; 6. a.a. - Dün listesi kı
rala takdim edilen Staunig'in teşkil 

ettiği yeni kabinede Munck hariciye 
nazırlığını muhafaza ~tmektedir. 

Türkçeye çeviren: F. ZAHiR fuRUMA.UttEr 

Fransız - İngiliz 
münasebetleri 

B .. Baudoin'ın yaptığı 
beyanat Londra' da 

hayret uyandırdı 
(Başr 1. inci sayfada) 

miştir. Şimdi Baudoin tarafından ve 
yahut hükümetinin diğer herhangi bir 
azası tarafından yapılan herhangi bir 
beyanatın muteber olup olmadığını 
anlamak fevkalade zorlaşmaktadır. 
Fakat, bu şerefsiz beyanatın kendisi 
tarafından yapıldığı farzedilse dahi, 
bunun ancak Bordeaux hükümetinin 
alman ve italyan efendileri tarafın· 
dan muvafakat edildikten sonra neş
redilmiş olduğunu hatırlamak lazım· 
dır. 

Münasebetler kesildi mi? 

Londra, 6 a.a. - Reuter'in diploma-
tik muhabirinin Londra'daki resmi 
fransız mahafilinden öğrendiğine gö
re, ve son alınan mallımata nazaran 
İngiltere ile Fransa arasında siyasi 
münasebatın inkıtaa uğradığına dair 
Londra hükümetinin vaziyetinde hiç 
bir değişiklik yoktur. Fransa sefareti 
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T 
--( Rodyo Di!Uzyon ~. 
TÜRKİYE H.ntlyosu - Jı.1/. MI 

----ı Dalga· UzunlUb-
16f8 m. 182 Kcs./120 
31.7 m. 94G5 Kes./ 20 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 

PAZAR : 7 7 19 

8.30 Program ve memleket 
8.35 M uzik: uverturler (P 
9.00 Ajans haberlerı 

1 
9.10 Ev kadını - yemek 1 '

1 
9.20, 9.30 Müzik: marşlar(P 

12.30 Program ve memleket 
12.35 Muzik: Oyun havaları 

12.50 
13.05 

ki.ılerı 

Ajans haberleri (.1 

Müzık: Çalanlar. Rut 
İçli, Ref ık Fersan. 
Rıza Ahıskan. 

ı - Lemi - Hicnııcit 
belikle ımtizaç etınit 1 

2 - Rakım Elkutlu • lı 
(Visali yar ile mest 0 

3 - Rahmi bey - ıı 
(Saçlarına bağlan!llı ef 
4 - Arif bey - niba"'e!l 
le nedir baisi ıirın 
5 - Yesari Asım· sıı 
kı: (Biz Heybelide ?ıe! 
ba çıkardık.) 

13.25/14.30 Müzik: radyo sJ 
(Viyolonist Necip A 
1 Czernik: Gu:ı:el 
(Uvertür) 

4 2 - TschaikowskY: 
ninin 2 inci parusı. 
3 - Niemann: asri d 

bu hususta hiç bir talimat almamış ve 
resmen haberdar edilmemiştir. Bu
nunla beraber muharebede mevcut 
teehhürler dolayısiyle talimat gecik- 18

·
00 

ıs.o5 

Tango. 
4 - Massnet: Cazip 
5 - Joseph Strauss: 
Program ve memleket 
Muzik: opera aryaları 
M uzik: Solistler (Pi 1 

Müzik: radyo caz of~ 
him Özgür idaresındt 
riye Tüzun'ün ıştiri ~ 
Müzik: okuyan - Mel 
1 - A. kürdi şarkı: < 

miş de olabilir. 18.25 

Fransız radyoları 

çalışmağa başlıyor 

Vichy; 6. a.a. - Ha,·as ajansı bildi
riyor : 
Fransız radyo neşr!yatı, radyo Jour

nalin saatlerinde yani 19,30 da bugün 
başhyacaktır. Neşriyat yalnız gündüz 
saat 20,30 a kadar devam edecektir. 

Mesut bir nişan 
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü me • 

murlarından B. Ahmet Safa llker'in keri • 
mesi Bn. Yiıksel İlker ile Jandarma teğ • 
meni B. Abdullah Somay'ın nişan törenleri 
dün akşam B. Safa İlker'in evinde her iki 
tarafın aile dostları huzurunda yapılmış • 
tır. Genç nişanlılara müstakbel hayatların
da saadetler dileriz. 

Ege' de çekirge mücadelesi 
İzmir, 6 a,a. - İzmir ve havalisi ile Me

nemen Seferihisar ve Tire'de üreyen c;e • 
kirgelerin tamamen imha edildiği bildiril
mektedir. 

,ıı Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

10-14.30 - 17.30 ve 21 de 

GÖNÜL AVCISI 
ROBERT TA YLOR 
JOAN GRA \VFORD 
12-16,30 ve 19,15 de 

CESUR POLİSLER 
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18.45 

19.30 

19.45 

20.00 

20.45 
21.00 
21.10 

şındn) 
2 :.... A. kürdi şarkı: ( 
re düştüm) 
3 Eviç türkü: (ı\1 

girdim) 
4 - Eviç şarkı: (Ş& 
hııne). 

5 - Oyun havası. 
Memleket saat ayarı 
berlerı 
Müzik: müşterek ve 
Okuyanlar: Necmi 
Semahat Özdenses, 
Melek Tokgoz. 
Konuşma 

Müzik: Halk oyun 
Müzik: Okuyan • Sıı 
1 - Refik Fenıan -
feyle suçum ey giılilC 
2 - , ••••• - nıŞt \U 

bak Efe'de). 
3 - Sadı - segah 5!lf 
ölen nağmede) 
4 - Latif Aga - Suı' 
nim yarem gibi yare 
5 -- Tahır Turkü: ( 
bur olmuşam). 

21.30 Müzik: izahlı bir ol" 
rası.) 

2.2.30 Memleket saat ııysrl• 
beri eri. 

22.45 Ajans spor servisi. 
23.00 Muzik: cazband (Pl.l 
23.25/23.30 yarmki prograJl!-

----( İ R A rl 

Tahran radyosu. kısa cııı.1 
saat 11.30 druı 14 e knd!\l'• 
uzunluğu üzerinden, 17.lS 
30 m. 99 dalga uzunıu1r11

5 20.30 dan 23.30 a kadar 4 
zunluğu üzerinden ncşred11 

(Yukarıdaki Saatler 1 

ca seviştiğimizi anlat... Acele evlenmek mecburiye
tinde bulunduğundan bahset ... Evet, senin bir an e
vel evlenmen lazımdır... Çünkü;.... Çünkü;.... Çocu
ğun olacak. 

- Benim mi? 
- Hayır, ikımizin. 

- Vakit henüz erken. Babam yatmadan gidip ken
disiyle görüşeyim. 

- Yarın da konuşursun. Bu gece benimle kal. . 
- Gündüzleri çok meşgul oluyor. Meselenin daha 

fazla uzamağa tahammülü yok. Bu akşam mutlaka 
halletmeliyim. Allaha ısmarladık Gizella. 

sakın itidal ve süklmetini kaybetme. Bana olan iti
madın kati yen sarsılmasın. Şunu gayet iyi bil ki; se
ni bütün mevcudiyetimle seviyorum. Hayatta ye&ane 
gayem, daima senin yanında bulunmak ve sana karşı 
olan vazifelerimi hiç noksansız ve erkekçe ifa etnıo:k

tir. 

biraz mütereddit ve cesaretsizdim. Fakat, k 011 

açılıyordum. Çünkü; ortada gayritabii hiç bir 
bulunmadığını, bir genç erkeğin, genç bir ~ 
mesinin, tabiatin kanunundan başka bir şe)' 0 

nı ve sevişen gençlerin her hangi bir müşki.ı1' 
şılaşmaları takdirinde, yaşlıların, bilhassa a11

' 

banın· onlara yardım etmek mecburiyetinde 
rını düşünüyor' ve bu düşüncemde kendirni ço 
buluyordum. Ne yazık ki; temiz hisler ve rııB 
zaman mağlup olmağa mahkum bulunuyorıtl 
gili Gi.zellam. Sözlerimin, annemle babaın 
bıraktığı müthiş tesiri tasavvur edemezsif1· 
bugüne kadar benim nazarımda sükunet ve . o 
bir timsali idi. Hiç bir hadise karşısında 5 

!ılığını kaybetmiyen babama adeta tapınırd.1~ 
benim maklıl ve haklı sözlerim onu birdcnbır 
çıkardı. Köpürüp, coşmağa, avazı çıktığı }eli 

Eırmağa, yumruklariyle masaya vurmağa ~~ 
deta kudurmuştu. Annem ise, hıçkırarak ag ı::ı 
ni kalbine bastırıyor, ayılıp, bayılıyord~· ıcS' 
ne ağır kelimeler sadettiğini, yazmama 1111 , 

- Çocuk ha? 
Gizella, gülerek başını sallarlı Vilmoş'un parmak· 

larının arasındaki sıgara titreme6c başladı. Külüni.r 
Gizella'nın göğ:oü üzerine döktü. 

- Nereden biliyorsun? 
- Biliyorum. 
- Kati mi? 

- Kati. 
- Vay canına! 

- Küçük Vılmoş artık yaşıyor. Kanı da var. 
- Neden Vilmoş diyorsun, belkı kız olur? 
- Hayır. Oğlan olacak. 
- Bunu da mı bilıyorsun? 
- Bunu da biliyorum. Annene, babana söyle. Be-

ni, yalnız başıma bırakıp gitmiyeceğine de söz ver. 
Beni bu vazıyette bırakıp, seyahate çıkmak sana ya

kışır mı? Hem. küçük Vilmoş, babam nerede diye 
benden sorarsa, sonra ben ona ne cevap veririm. 

Vilmoş. başını önüne eğdi. Uzun, uzun düşündü. 
Bir sigara daha yaktı. Sonra ani bir kararla karyola
dan fırladı. Giyinmeğe başladı. 

- Nereye? .. Beni bırakıyor musun?.-

Gizella, hayret etti. Vilmoş, birdenbire ne kadar 
hakım bir tavır takınmıştı. Yüzünde, dimağı büyük 

ı-ırojelerle meşgul insanların ciddiyeti belirmişti. 

Hızlı ve kati adımlarla odadan çıktı. Gecenin sessiz

liğinde, onu kalbinin altında taşıdığı yavrusiyle baş 
başa bıraktı. Dirseğinin üstüne dayanarak yatağında 
doğruldu. Nemli gözlerle ::;evgilisinin arkasından 

baktı. Gö;r,,ünün önünde bir kaç ay sonra aralarına ka· 
rışacak olan yavrusunun hayali canlandı. Ağzı, bur· 
nu, her tarafı Vilmoş'a benziyordu. Tabii benziyecek· 
ti. Oglan çocukları ekseriyetle babalarına benzerler. 

Yalnız bir noktayı kavrıyamamıştı. Çocuğu ola
cağını haber alınca Vilmoş, niçin bu kadar ürkmüş· 
tü? 

II 
Ertesi akşam masasının üstünde bir mektup bul· 

du. Zarfı eline aldı. Vilmoş'un yazısını tanıdı. Heye· 
canla açıp okumağa başladı: 

Sevgili Gizella ! 
Her şeyden evet senden büyük bir ricada buluna· 

cağım. Bugünlerde her nasıl bir hadiseyle karşılaşır 
&:ın kariıl~ ve benim hakkımda her ne işitirsen işıt, 

Her halde kendim gelmeyip, mektup yazdığım i· 
çin hayret edeceksin. Fakat, bu satırları okuduğun 

zaman benim trende olduğumu ve Budapeşte'de bu· 

lunmadığımı öğrenirsen beni mazur görürsün. Sevgi· 
tim, emin ol ki; bu seyahate istiyerek çıkmadım. Ba
bamla birlikte hareRet etmeğe mecbur kaldım. Daha 
doğrusu bunu annem için yaptım. Zavallı anneciğim, 
cıkşamki hadiselerden sonra bitkin bir hale geldi. 

Vakanın en esaslı noktalarını sana kısaca anlata· 
yım. Senin yanından ayrıldıktan sonra eve kogtum. 
İyi bir tesadüf eseri olarak, annemle babamın heni.iz 
yatmamış olduklarını gördüm. Babam, mesleğine ait 
bir kitabın sayfalarını karıştırıyor, annem de el işiy· 

le uğraşıyordu. İçeri girdim. Selam verdim. Bendt
bi:: fevka!Sdelik olduğunun derhal farkına vardılar 
Uzun uzadıya sorup soruşturmalarına meydan bıra~· 
madım. Her şeyi anlattım. Maria'ya nasıl aşık oldu· 

ğumu, seninle ne suretle tanıştığımı, sonra ablanı u
nutup seni ne çılgın bir aşkla sevmeğe başladığımı. 

hayatımı. sükünetimi sana borçlu hıılunduğumu ve 
şimdi de >cuğumuz olacağını bütün teferruatiyle 
söyledim. dunları anlatm:ı.ğa başladığım zaman belki 

sıf11 tur. Hem bu, esasa da taalluk etmez. Şura ~ 

dedeyim ki; onların itiraz ve hiddetleri 
5~ıı1 

sına değildir. Onlar, meselenin esasını }<a~ 
yorlar. Annem, saf, temiz yavrusunun ya si 

dınlarla düşüp kalkmasını bir türliı havsalll ı1'ı 
dıramadığını söyliyerek döğünüyor. 13ab~e 
halim için endişe ediyor. Bu yaşta evlenrrıdc .. ,, 

- . e•· 
bir gencin tahsiline devam edemiyecegın dalı' 
yor. Hukukçu olmıyacağımı, istidadımın eli 
de muharrirliğe, şairliğe olduğunu sövle .11 h'ddetl man kızıl kıyamet koptu. Babamın ı ş 
neleri titremeğe başladı. Kendinden geçırıı 
de sefil l Sefil! diye bağırıyordu. Ben. ~~iııl 
onlarla daha fazla münakaşanın beyhudelı bııl 
dım ve sustum. Babam, hiç bir zaman ~: 
me imkan olmıyan tekliflerde bulundu. 

komik bir ~ekilde tehdide kalkıştı. Bak ~e 
&ana sıralayım: ı. Seninle derhal alakaını 

(SotJ 



nün meseleleri 
(Başı 2 . 

· rnci sayfada) 
ııı tarar 
~ ıınızdan ncşredildiğinc gö-
11ıs~~ Yoksa kendilerine karşı ne 

g ır komşuluk ettifimizi gos
.,,,:\tnki sarih ve tarihi harekcti
~ırJar? 

Dıı ticarel 
Kliring hesaplan 

bakiyesi 

ULUS 

A. LEVAZIM AM1RL1GI 

Domates alınacak 
Ankara Levazım Amirligı Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 4S.OOO kilo domates açık eksiltmesi 

17-7-94-0 saat 15 de Ankara Lv. amirligi sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelin 3 7,5 ğu 
olan 90 liralrk teminat makbuz ve vcsai
kiyle birlikte ihale giınü saat 15,30 da vi
layet daimi encümenine, şartnrune ve keşif 
evrakını gormek istiyenlerin de her gün 
daimi encümen kalemine miıracaatlan ilin 
olunur. (3486) 13SOS 

Temizlik malzemesi alınacak 
Ankara Valiligirıdcn: 
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1 
tiyenler her gun mesai saatlerinde Vızede 

_____ J_A_N_D_A_R_M_A_____ s:ıtın alma komisyonunda gorcbilirler. 
(3S39) 13S17 

Kıflık elbiselik kumaş alınacak 1 • 
Ankara Jandarma Genel Komut.an/ığı Sa- Et alrnacak 

tın Alma Komisyonundan: Aydın Askeri Satın Alma Komısyonun-
dan: 

Miktan 
Aydın birliğinin senelik ihtiyacı için metre Cinsi 

(60.000) 

dı bıiece1<1 . b' . . iti crı ır ıştır. 

k• dvesikaların hikayesini bura -
)etıin ogru değildir. Bununla ne gi
da!ıa flıduimektc olduğunu tahlil 

Tiirktye Cilmhurlyet Merkez Bankıuıın -
dan alınan hesap hUIAsalrına göre 29. 6. 
1940 tarihindeki klirlng hesapları bakiye -
lerı 

2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk temi
natı 270 liradır. Şartnamesi komisyonda 
cöriılür. (3362) 13349 

Kömür satılacak 

Hususi İdare ihtiyacı için satına
lınacak olan ve muhammen bedeli 488 
lira 15 kuruştan ibaret bulunan te -
mizlik malzemesi 11. 7. 940 perşembe 
günü Vilayet Daimi encümeninde i
halesi yapılmak üzere pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Taliplerin ihale gü 
saat 15,30 da 37 liralık teminat ma 
buzlariyle birlikte Vilayet Daimi e 
tümenine müracaatları iliin olunu 

Tahmin bedeli 
Kışlık elbiselik kumaş 

İlk teminatı 
Lira Lira 

(186.000) (10.SSO) 
l - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk 

teminatı yukarda yazılı altmııı bin metre 
kışlık elbiselik kumaş 17-Temmuz-940 çar
şamba günü saat ıs Ankara J. Genci K. bi
nasındaki J. satın alma kor:ıisyonunca ka
palı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

90000 kilo sığır veya keçi veya koyun eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuotur. 
Hangisi ucuz olursa o cıns etin ıhalesi ya
pılacaktır. Bu lıç cıns ete her talıp tara
fından bir zart içerisinde olmak Uzere her 
Uı;Une do ayrı ayn fiyat teklif edilcblllr. 
İhale 9 temmuz 1940 salı gUnü ııaat ll de 
Aydında askeri satıı:ı alma komlsyon•ında 
yapılacaktır. Sığır etinin muhammen be -
deli 22500 lira ve ilk teminatı 1657 lira 50 
kuruştur. 

t, ,_ buyuk fayda vardır 
CETVEL: - l -

: "'0l!ış 1 • 
t k u arımızı bizden kuşkulan-

Ctıdile · · 

Türkiye CUmhuriyet Merkez Bankasın -
dakl kliring hesapları borçlu bakiyeleri 
Memlektt Miktar T .L. 

A!lkara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komısyonundan: 

l - 20.000 kilo fırın kömürü pazarlıkla 
arttırması 10. 7. 940 saat ıı de Ankara Lv 
Amirliği satın alma komisyonunda yapıla~ 
caktır. 

nü 
t~lte rını bazı emnıyet tedbir-

Ve t~ck olsa gerektir. Bu ted
• 0 vYct Rusya daha emin bir 

k- Keçi etlnın muhammen bedeli 22/lOO U
ra ve llk teminatı 16 7 lira OD kuruıtur. 
Koyun etinin muhammen b deli 36000 li
ra ve ilk teminr.tı 2538 liradır Şartnamesi 
Aydın askert satın alma komisyonu ile 
Ankara ve İstanbul Lv. 4mlrlikl rl s tın 
alma komisyonlarında görUlcbllir. Talip -
!erin teklif mektuplarını kanuni vesikala
riyle birlikte komisyona vermel rl. 

. Almanya 
A. hesuplanndakl 
borcumuz T. L. 
Almanya 

h-

•Çınde otursun diye mi? 

•e kor 
~ Porasyoncu bir Avrupa bir-
tıı,:1 Rusya'ya reva görülcbile -
c D arı çoktur ama yakıştırnca

•Orece •. ır. 
açıcı . gı e a gözler pek azdır. 
Cı:lecckıozdc vcsıkaların gürültüle

ı llıtınıtk olursak, ortada, yıllardan-
•e et arasında devam eden iyi 

~alır dostluğun torpillenmesi te -

ktııc:ı: 
ı\>tıJ 1 hesabımıza, müsaade edecek 

tr· leye Sovyetlerin de müsaade 
•ne ka .• .. k '" 1 d ııı bu nıız, çun u on arın a 

te 1 Vaziyetinde kendileri için en 
"t11~~rnlu bulacnklan emniyet 
ttr ?~'nin tecrübe edilmiş dost

c.,.tır 
bııt\i •. 

•trın n, hır topyck\in harbin hiç 
'ta,/ınış olması hadisesi karşı -

Ç'tt 
1
.' UÇ:yüz milyon insanın yiye

ttltı~llli. ve giyeceğini dıişünmek 
tıııı tdı~. Daima tebarüz ettırmi-

ct,.1 lıbı, karn si16.hlarının vcrme
'1! >'a anlaşmalarla ya doğüşmc

trck 
bıırd • Ya garpta ya prltta ara-
t ur. 

bıı~aA~~~iz'de karşılaştığı engel, 
!\ta . akım olan İngiliz donanma

•ac · tt ~ıı · &ımnldc, doğrudan doğru-
~ "ttı'Ya ve cenupta, Balkanlardan 

z. 
>tt ~ 
liııcı .usya ne de biz, Avrupa ile 
bıı:ıo~Yız. Binaenaleyh, münasebet-

~! ece devam etmesine ve daha 
e ~ınesınc, mani yoktur. 

t tıda .\vrupa'nın bugünkü ham 
Çok ~d~leri ihtiyacı hem çok 
~cıldır. Bu husustaki talcp
llıı ,_ bahsinde ise, Sovyet Rus-

t 
2"" b" • zd . '111'1) ızım aramı a nısbct 

::: Rusya, gerek ham madde 
bııııın ddeleri bahsinde, bunlardan 
ta illa~ ~vrupn'yı tatmin edecek 
ct tii. •ktır. Bu hakikat, ne yapa
Oi.r ~ı.işünmiyc mecbur ve ynpa
""rıı evcı tatbik ctmiye mah -
'Pa'nın naz.arlanndan saklana
~llır büyüktür. '>'a İle bizim aramızı açmıya 
lltr aşikar bulunan bu son nc:ıri

la t ln ve daha esaslı gayesi, Av
t b~da §imdiye kadar sağlam 
r ,'~uran Sovyct - Türk dost -
et ~lr. açmak olsa gerektir. 
· b' "1cuenn gerek bizim şu 
sı~ sandığın içinden çıkan ve

acağımız mana, asıl bu ol-

le b· 
dtnırk lloktayı, şimdiye kadar ns-

>aı:ıtı· açırmadık. Pakta girmez -
to l•tnız müzakerelere, paktı 

tfııı,:durduğumuz maddeye, pak
t llıiz sırası geldiği giın üzerinde 
olıtı tefsir tarzına, hep, bu gô -

a,,_ ııatur 
"'ll • 

tt 1{!01iisü hakim ilin etmek sı
'Ya'nındır. 

' Jilebi kurlan l ıyor 
l; 6 
~n · ( Telefonla ) - Karaya 

..,..ır · 1 t ~Orc §ı ehi hakkında gelen 
~ııı' ~apurnn yarası kapan
t, V csı olan kömür boşrıltıl-
ltıt/Purun pazartesi günü 

1 
muhtemeldir. 

' ~----

'-sı Japo~ya aleyhinde 
haberini tekzip ediyor 
6 

a.a. - Tas ajansı bil -
~ 
~~'is · llıtrilc ~ındeki amerikan ga-

lı~illc a '!e Sovyetler birliği 
ırıdc do.gu hakkında Japon

~ ~ttc1· gızli bir anlaşmadan 
~r gır. Tas ajansı bu habe . 
~ b·azctcnin mutad dediko . 

it" 1 Olduğunu beyana me-

ıı,,fl 
icra Af 

d.:I~ emurluğundan: 

B. hesabındaki 
alac~ğımız T. L. 
Belçika 
Finlandiya 
Hollanda 
İspanya 
İsveç 
D. hesabındaki 
borcumuz T. L. 
İsveç 
A. hesabındaki 
alrıcağınıız T. L. 
İsviçre 
Lehistan 
Letonya 
Mac.'\ristan 
Norveç 
Romanya: 
Borcumuz : 

38 hususi 
hesap 
T. L . 
Yeni 

361.800 

Hesap 
T. L. 2.009.400 

Romanya: 
Alacağımız : 

(37) husust 
hesap T. L. 22.800 

muvakkat 
T. L. 26.000 
Eski 
Turizm 

hesap T . L. 25.000 
s. s. c. 1. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

17.029.200 

00 
00 
o 

00 
00 

2.745.100 14.284.1 
646.8 
474.00 
387.l 
279.3 

2.400.000 

123.100 

2.37l.20C 

73.800 

00 
00 
o 

00 
o 

00 

2.276.9 
116.4 
417.60 
80.8 

827.60 
215.7 

00 
00 

00 

2.297.4 
12.8 

192.900 
289.8 

CETVEL: - 2-
a-
a-

Muhteil! memleketlerin Merkez Bank 
larında tutulan kllrlı:ıg hesaplarındaki al 
caklanmız: 

Memleket Miktar T.L 

500.700 

Çek o-Slovakya 
Hesabında 
alacağımız T. L. 
Çeko-Slovakya 
Hesabında 
borcumuz T. L. 
1talya 

9.SOO .{90.90 o 

A. Hrsabındakl 
alacağımız T. L. 
ttn1ya 

1.862.100 

B. Hesabındaki 
borcumuz T. L. 
Estoııya 

Lltvanya 

1.337.000 3.199.100 
500 

48.70 o 

İngilteredeki eski alman, 
italyan ve avusturyahlar 

Londra, 6 a.a. - Reuter: 
r 

-
e 

-

. 
-

-

Dahiliye nuaretinin neırettiii bi 
emirnamede, 1932 senesi 31 kanunue 
velinden sonra ingiliz tabiiyetin 
geçmiş bulunan kadın erkek eski al 
man, avusturyalı, italyan tebalarının 
önümüzdeki pazar veya pazartesi 
mahalleri polis komiserliklerine mü 
racaatları lüzumu bildirilmektedir 
İngiltere hizmetinde bulunanlarla on 
altı yaşını doldurmıyanlar, bu mec 

buriyete tabi değildirler. ---
İsviçre bir 

terhis 
k1Sım efradı 

ediyor 
Bern, 6 a.a. - "Reuter": 
İsviçre radyosuna nazaran, 

re kıtaatının bir kısmı bugün 
edilecektir. 

-tsviç 
terhiı 

Fas orduları baş1<:umandanm 
bir ziyareti 

: 

-
-

Tanca. 6 a.a. - D. N . B. bildiriyor 
Fas orduları başkumandanı ispan 

yol generali Ponte dün yerli kıtala 
rın bulunduğu kışlalarla Vulcano 
mayn gemisinin mürettebatını teftiş 

etmiştir. 

_., ... Satıl.k otomobil 1111t. .. 

: ftalyadan hususi s:etirUlen FİA T _ 
- marka 500 tipinde dört kişilik, az E 

kullanılmış otomobil azimet dolayı- : 
: siyle satılıktır. Adres: Ticaret VekA- : 
: ıetı, iç piyasalarda Mithat Eralp E 
~11111111111111111111111111111111111111,. 

'"'il lluıı 
l{o~ak?rtakışla koyllnden ZUI flkar kansı Döndü'nlln Hacıosman köyUn-

't ~ •. orta a olan borcund'\n dolayı paraya çevrilmesine kartlr verilen ve 
~<I kıııa köyUnd!! kAin t;ulu nan dokuz parça tarla ile bir harman ye-

ltıı eıı 18 on sekiz hissosı ııa tışa çıkarılmıştır. 
11.ıııcı 

llkl evsafı: 

ıı:.~et-ı ,. 
~ıdi~:voankaya 

rt Kırıksoku 

Mikdarı Tamamının takdir Tapunun ta· 
M. M . edilen kıymeti rlh No. Cinsi 

Lira 
tarla 14704 160 00 
tarla 7352 50 00 
tarla 3757 60 00 
tarla 1838 15 00 

ey!Ul 938 71 
eyllil 938 72 
eylUI 988 73 

74 
75 

2 - Kömürleri görmek lstlyenlcrln is
tasyon asker! fınn mUdUrlUğllne ve pazar
lık için belll vakitte 400 lira satış bedeliy
le komisyonda bulunmaları. (3502) 13493 

Yangın tulumbası alınacak 
A!'kara Levazım Amirlıği S;wn Alma 

Komısyonundan: 
l - !\!Uteahhlt nam ve hesabına bir adet 

yangın tulumbası pazaı·Jığı 9. 7. 940 saat 
11 de Ankaı·a Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhanımım bedeli 365 lira kaU te
minatı 55 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. (3542) 13519 

Benzin ve vakum alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - 4RO teneke benzin ve 31 teneke va

kum açık eksiltmesi 23. 7. 940 saat 14 te 
Ankara Lv. Amirliği satın alma komlsyo _ 
ı:ıunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli benzin için 2412 
Ura vakum için 217 liradır. Hepsinin ilk 
teminatı 197 lira ıs kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülUr. (3543) 13~20 

ANKARA V ALILIGI 

r. 
(3548) 13521 

ASKERi FABRiKALAR 

41 kalem muhtelif ebatta 

demir malzeme alınacak 
Askeri Fabrıkalar Umum Müdurlü 

Merkez Satm Alm;ı Komisyonundan : 
ğü 

O) Tahmin edilen bedeli (75932) lira (S 
kuruş olan 41 kalem muhtelif ebatta dem 
malzeme askeri fabrikalar umum müdür! 
ğ" merkez satın alma komisyonun 
16-7-940 salı günü saat ıs te kapalı zarf 
ihale edilecektir. Şartname (3) lira (8 
kuruş mukabilinde komisyondan veril 
Taliplerin muvakkat teminat olan (S04 
lira (63) kuruşu havi teklif mektupları 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyo 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 say 
kıınunwı 2 ve 3. maddelerindeki vesaik 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ali 
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
dası vcsikasiylc mezkur gün ve saatte k 

ir 
Ü-

ca 
la 
O) 
ir. 
6) 
nı 

na 
ılı 

le 

-
O• 

O• 

misyona müracaatları. (3198) 13284 
Çadır tamir ve mübayaası 
Ankııra Valiliğinden: 600 top Roberoit ile 5000 Kg 
Keşi! bedeli (2150 ı Jlradıın ihnrct bulu- Roberoit macunu alınacak 

. 
nan nafıa idaresine ait llOJ adet mahnıtl Askeri Fabrıkalar Umum Miıdurlüf 
ve C2J adet mühendis çadırı mllbayaaslylc Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
(170) adet çadır tamir işi 8. 7. 940 pnzar

Ü 

n 
a-

tesi gtinU saat on beş buçukta daimi eneli- Tahmin edilen bedeli (13.200) lira ola 
meninde ihalesi yapılmak llzere açık ek- 600 top Robcroit ile 5000 Kg. Roberoit m 
slltmeye çıkarılmıştır. cunu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğ 

İsteklilerin (161 l lira (2~) kuruşluk merkez satın alma komisyonunca 16-7-940 
muvakkat teminat mektup veya ma.kbu

Ü 

-zlyle ticaret odasının vesikaslyle birlikte salı günü saat 16 da kapalı zarfla ihale e 
sözü geçen güıı ve saatte daimi encümene dilecektir. Şartname parasız olarak komi s-
gelmeleri. Yondan verilir. Taliplerin muvakkat teıru 

Buna alt keşif ve ııartnameyl her gün n l (990) !" h • ·r -
nafıa mUdllrlüğUnde görebilecekleri. t 0 an ırayı avı teklı mektup! 

(2951 ) 12055 rını mezkur günde saat ıs e kadar komiı 
Köprü tamiri yons vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu 

maarh kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ves 
Ankara Valilıgınden : iki k . 
Seylaptan hasara uğrıyan Ankara - 1s _ c omısyoncu olmadıklarına ve bu iş 

a. 

-
-

a-
le 

t et an bul yolunun 126 + 179 inci kilometre _ alakadar tüccardan olduklarına dair ti car 
in.deki Çayırhan köprüsünün tamir işi odası vcsikasiylc mezkur gUn ve ııaııtte ko -s 
.7.1940 pazartesi günü saat on beş buçuk- misyona müracaatları. (3282) 13298 8 
a daimi ~ümendc ihalesi yapılmak üze- 8800 Kg. Reçine alınacak t 

r e açık eksiltmeye çıkarılmıştır Askeri Fabrikalar Umum Müdfirlüt Ü 

Keşif bedeli (6787) lira (74) kuruş mu- Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
v akkat teminatı (508) lira (98) kuruştur. Tahmin edilen bedeli (4400) lira ola n 

b -
İsteklilerin teminat mektup veya mak - 8800 Kg. reçine Askeri fabrikalar ~mum 

uziyle ticaret odası vesikası ve eksiltme- ınüdürluğu merkez satın alma komisyonun 
in yapılacağı günden en az (8) gün evci ca 19-7-940 cuma gunü saat 14 te açık ek 
ilbet makamına müracaat ederek alacak- 1iİltmc ile ihale edilecektir. Şartname para 

n -
v -

n ları ehliyet veslkalar:lyle birlıkte yukarda sız olarak komisyondan verilir. Talipleri 
sozü geçen gün ve saatte daimi encümene muvakkat teminat olan (330) lira ve 2490 
g elmeleri. numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindek i 

Bu işe ait kc&if ve şartnameyi her gün vcsaiklc komisyoncu olmadıklarına ve bu 
afıa müdürlüğünde görebilecekleri. (2997) işle alakadar tüccardan olduklarına dai r n 

1299S ticaret odası vcsikasiyle mezkur gün v e 
saatte komisyona müracaatları. (3370) 

Demir baskül alınacak 13364 

Ankara Vali)iğinden : ' 1 O Ton zeytin yanr alınacak 
Nafıa dairesi garajı için alınacak (320) "' 

li Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğ 
ra muhammen bedelli demir baskül mıi- Merkez Satın Alma Komısyonundan: 

Ü 

b ayaası 8. 7. 1940 pazartesi günü saat Tahmin edilen bedeli (5200) lira ola n 
( 15.5) te daimi encümende ihalesi yapı- 10 ton zeytinyağı asltcrl fnbrikalar umum 
m ak üzere pazarlığa konulmuştur. mlldürlUğll merkez. satın alma komisyonun 

M ca 20. 7. 940 cumartesi ı:;-llnll saat ıı d 
-

uvakkat teminatı (24) liradır. kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartnsm 
e 
!! 

-
b 
z -
g 

İste~lılerın temınat mektup veya mak- parasız olarak komisyondan verilir. Talip 
uzu tıcaret odası vesikasiyle birlikte so-J leı ın muvnkkat tenıinıı.t olan (300) llrt\yı 
ıi geçen gün ve saatte daimi cncumcne ı lıavi teklif mektuplarını mezkQr gllnde sa 
elmeleri buna ait k ·r . nt ıo a kadar komisvone vermel,,rl ve ken 

. • eşı ve şartnamcyı dilerlnin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
. 
3 

h er gun nafıa müdürlüğıindc goreceklcri. maddelerindeki vesalkle komisyoncu olma 
(34!!1) 134S6 dıldanna ve bu işlr nlakadıır tüccardan ol 

40 d t 1 ) duklanna dair ticaret odası vcsiknslyl 
a e tu um a ınacak mezkQr gUn ve saatte kvnılsyona mllrncn 

Ankara Valiliğlnden: atları. f344!J) 13424 

--
e 
-

b 
Muhammen bedeli 240 lıradan ibaret ) 800 T"" k • · l k 

ulunan 40 adet tulum alınacağından ııart- . up.o SIJCn a ına_~~- .... 
aıııeııini her gUn stndyonı mtidıır·Jıığundc Askerı Fabrıknlar Umum Mudurluğu n 

g örelıilirler. Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
15. 7. 940 perşembe ,;Inll saat 15,30 ıla Tah!nin e~ı_ıen bedeli ı7G50l lira olan 

alesi yııpılaeağından taliplerin vi11\yct ısoo. tlıp oksıJen aııkcrl fabrikalar umum lh 
d alnı! encümenine nıtirac.ıatıarı. l 3M 3 ı mlldılrllığtl" merkez satın alnın l<omlsyo 

13494 nuncı:ı 20. ı 940 cumartesi g(ınll sual 12 d 
-
c 

T • •. kııpalı zarfla ihale edilecektir. Şartnam 
'ıl am1rat munakasası parasız olarak kornısyondan verilir Talip 

.Ankara Valilitınden : !erin muvakkat teminat olnn (573) lira 

e 
-
-. ı - Aşağıda ısımleri yazılı okulların 1751 kunışu havi teklif mel<tuplnrını mez 

mirleri ayn ayrı açık eksiltme suretiyle kOr gllnde saat 11 e kadar komisyona ver 
apılacaktır. melerl ve kPndllcrlnln de 24q0 numaral 

ta 
y ı 

e 
-le 

g 
za 

;;ı - Isteklılerin şartname ve kcşıfname- knnunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiki 
ri görmek üzere her gun maarif mudurlu- komisyoncu olmadıklarına ve bu işle altı 

kad:ır ttıcc:ırdan oldultlerına dair tlcnre 
unc ~ e .. ıhale gunu ollln 22

0
,V 1 I 940 pa- odası veslkııslyle mezkOr gUn ve saatte 

rtcsı gunu sa.at 15.30 da ve ıo 7,S t,.minat komisyona mUracaatlan (3475) 13452 

t 

a kçeı.ını hususı mu.h~sebe mudürlu.,u , ez- , . .. 
esine yatırarak vılayct daimi <ncumeni- Kırıkkale de şartnamesıne gore n 

n e nıuracaııtlrırı ilan olunur. (3414) mukavelenin imzası tarihinden 
Okulun ndı Keşfı . "b 

H aymana merkez ilkokulu 
olatlı merkez ilkokulu p 

B ala m~ı kez ilk okulu 
nkarıt merkez Cumhuriyet 
k okuln 

A 
:ı 
A nkara merkez İltekin. İnönü 

k ckullorı il 
A nkara merkez Dumlupınar 
il' " ukulu 

13501 

Çatı inşası 
Ankara Valiliğinden : 

m 

Lira K. ıtı aren 31. 5. 941 ta.rihi·ne kadar 

1193 32 10.000 ila 15.0üO ton eşya 
1549 50 ki . ·ı k 
1268 96 na ettırı ece 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
lfıS4 49 Merkez Satırı Alma Komisyonundan : 

Beher tonuna 8S kuruş bedel tahmin e-
1789 20 dilen yukarıda yazılı nakliyat askeri fab

rik<ılar umum mudurlugu merkez satın al
S70 S4 ına komisyonunca 23 7 94-0 salı günü saat 

8026 

~ tarla 7352 ııo 00 

1~'3'tert k harman yeri 800 1
2

0•" 
0
00

0 
76 
15 
16 
17 

de 

Hususi idareye ait Koçhisar kazası kay
akam evinin l 185 lira 4-0 kuruş keşif be
lli çatı inşaatı 2SJ7/ 940 perşembe gunu 
at lS.30 da vilayet daimi encümeninde 
ale edilmek üzere aı;ık eksiltmeye konul
uştur 

16 da kapalı zarfla ihale edilccckt:r. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir 
Taliplerin muvakkat teminat olan (9S6) 
lira (2S) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat ıs şe kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsa
ıkle komisyoncu o~ıadıklanna ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 11 i~erı öyUstü tarla 9190 ·• 

s~l<I ~Ukur tarla 3676 25 00 
~rııt:~erı klim yeri tarla 3676 15 oo 
~ llrı: Cevızu tarla 73::;2 20 00 

mayıs 938 
mayıs 988 

ıs 

~·· '1 ~~~~n l>arn ile olmak üzere 22. 7. 940 tarihine mUsadU pazartesi ,;UnU 
~ oılltıtadar Sungurlu icra da !resinde yapılacaktır. 
t1i llııe11 ar, takdir edilmiş olan kıymetleı'ln ~ 7 buçuk nlsbetinde pey ak
~ t ~ünu muteber olabilecek tem inat gösterecektir. 
bı; 11'1ldık~ttırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 ini bulduktan ve Uc 

il bit ncıen sonra en çok arttır ana ihnle olunacaktır. 
'rt 8 n40 arttırmada takdir ed ilen kıymetlerin yüzde 75 ini bulmadık la
l tırın tarthlne mlisadl( sah günü saat ıo dan 12 ye kadar yapılacak 

r 11 "e ~<1a en çok arttırana ih aıe olunacaklardır. 
bı? "eııı. lıteor altıkadarların bu gayrimenkuller üzerindeki haklarını ve 

rlırın,:'8rata dair olan tddlala nnı evrakı mUsblteleriyle 20 gün tçlnde 
ı.!..,tıın erı lflzımdır. Aksi takdirde, hakları tapu sicilli ile sabit olmadık
_· ıııı:ya rayıaşmasından hariç tutulacaklardır. 

sa 
ih 
m komisyona miıracaatlan. (3Sl3) 13507 

Şartnamelerinde değişiklik yapllacak 

malzeme ilônı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Malzemenin cinsi ve mlkdan 

2 0000-0 metre torbalık bez 
6 
40 
00 - 1000 ton yerli llnters pamuğu 

000 metre ipek kumaş 
14 kalem ve ceman 162 ton maden yağı 
500 ton elektrolit bakır 
20 ton Ferre Krom 
25 ton nikel 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
İhale tarihi 

S.7.9-10 pazartesi günü saat 15 te 
11.7 940 perşembe @nü saat 15 te 
12 7.940 cuma ı:-Unti saat 15 te 
19. 7 940 cuma gllnU saat 15 te 
1. 940 perşembe ,;InU nat 15 te 

12.8.940 pazartesi gt.ı\IU s..nt 15 te 
12.S.940 pazartesi gunü saat 16 da 

2 - Şartname (930) kuruş bedel muka • 
bili İstanbul'da jandarma muayene komis • 
yonunda ve Ankara'da J. Genci K . satın al
ma komisyonundan shnabilir. Nümunc her 
gün adı geçen komisyonlarda görülebilir. 

3 - Kanuni şartları haiz isteklilerin 
(2490) sayılı kanunda yazılı tarifata göre 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını ihale 
giınü saat on dörde kadar makbuz karşılı
ğında komisyonumuza vermeleri. 

lj (3269) 13320 

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

kıtaat ilanları 

Et alınacak 
Siirt 

dan: 
Tumen Satın Alma Komisyonun-

1 - Siirt birliklerinin ihUyacı için 
150.000 kilo ınğır veya koyun veya keçi eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuııtur. 

2 - Sığır etinin muhammen tutan 31500 
keçi etinin 37500 koyun etinin de 46500 li
radır. 

3 - İlk teminat sığır etinin 2362 lira 50 
kuruş keçi etinin 2812 lira 50 kuruo koyun 
etinin de 3487 lira 75 kuruştur. 

4 - Eksiltme 1 Agıı. 940 perşembe ,gtlnO 
saat 10 da Siirt satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - istekliler şartnameyi satın alma ko
misyonlarında görmeleri. Teminat mek
t uplarlyle ve teklif varnkalariyle birlikte 
mezkOr günde ihaleden bir saat evcline 
kadar Siirt tümen 88.tın alma komisyonu
na mUracaaUan. (3533) 13511 

n 

Buğday :kırdırılacak 
Lüleburgaz Askeri Satın Alma Komisyo

undıın : 

n 
Lıileburgaz askeri satın alma koınisyo -

undan gosterilecek birliiı:lere kadar n.ıl.li
esi kırıcıya ait olcııılr ı;artivlc 38SG ton 
uğday kırması kapalı zarfla eksiltmeye 
onulmuştur. Bedeli 89441 lira, ilk temina
ı 5722 lira S kuruştur. Eksiltmesi 2S tem -

y 
b 
k 
t 

b 
muz 940 perşembe gilnü saat 11 de Liıle -

urgazda askeri satın alma komisyonunda 
apılacaktır. Şartnamesi her gün komis -
onda görülebilir. Teklif mektupları belli 

y 
y 

g{inde belli saatten bir saat evel komisyon 
aşkanlığına verilmesi veya posta ile gön-b 

d crilmiş bulunacaktır. (3S34) 13Sl.2 

Odun alınacak 

k 

z 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye bırakılan 
Karal<öaenln 617623, Kllğtzmanın 1,694 100 

llo odununa gününde Jıoıtckll çıkmadığın
dan bir ay içinde satın alınmak Uzere pa
arlığa çıkanlmışt.ır. 

1 
2 - Karakı>so için tahmin edilen bedel 

5441 lira 50 kuruştur. Kağızman için 
8127 lira ilk teminatı 2860 liradır. 3 

t 
3 - İlk pazarlığı 8 temmuz 940 pazar -

esi günU saat 11 de satın nlma komiııyo
unda yapılacağınrlan evsaf ve şartname 
olordunun tekmil garnfzonlarında mev
uttur. (3535J 13513 

n 
k 
c 

Muhtelif sebze alınacak 
Hadımköy Komutanlık Satın Alma Ko

misyonundan: 

b 

n 

b 
s 
r 

Çatalca Mst. :Mv. birlikleri ihtiyacı için 
56700 patlıcan, 56700 ayşekadın. 21700 do
mates, 3160 kilo taze bıbcr, 2520 kilo taze 
anıya, kapalı zarf usullyle ihalesi 25.7.940 

perşembe gnnil saat Hi te yapılncaktır. 
Muhammen tutan 12992 liradır. İlk temi
ntı 974 lira 41 kunıştur. Şartnamesi ko -

misyondadır. İsteklilerin ilk teminat mak
uzu veya mektupları ihale saatinden bir 
aat cvellne kndar teklif mektuplnrlyle be
aber llndımköyünde komutanlık satın al

m a komisyonuna vermeleri. (35116) 13514 

2 Aıçı alınacak 

İ 
Bir aşçı ve bir a,,çı yamağı alınacaktır. 

ııteklllerin şerni t, llr.ret ve saire hal< kın
a izahat almak Uz.ere yeni kııılada kışla 
omutanlığınn mUracaaUarı. (3537) 13515 

d 
k 

Sığrr eti alınacak 
Sarıkamış Askeri Satın Alma Komis

onundan: y 
ı - 3. 7. 940 ta mUnakasruıı yapılan gar
zonun 462 ton sığır etinin bt'her kilosu

n teklif edilen 22 kuruır fiyat pahalı gö -
nl 
n 
rülmllştUr. 

s 
2 - Ekslltmeııl 24. 7. 940 çarşamba g{ınll 

aat 14 te komisyonda pazarlıkla yapıla
aktır. c 

m 
3 - Tahmin bedeli 83160 liradır. İlk te
lnatı 1>40S llradır. İsteklilerin tayin edi
n günde Sarı kamı§ satın alma konıl.syo -
ında bulunmaları. 

le 
nı 

te 
4 - Şart.name ve evsaflan kolordunun 
kmll garnlz.onlarında İstanbul Ankara 
v. funlrlikleri satın alma komisyonların
a gl:Srülebilir. (3538) 13516 

L 
d 

Sığır eti alınacak 

ol 

Vize Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı 
an 2 - 3 temmuz 94-0 ~nleri kapalı zarfla 

i 
et 
halesi mukarrer olan 1.270.000 kilo sıeır 

inin ilan noksanından dolayı ihalesi yapı
mamıştır. Mezkur etler yeniden kap:ılı 

rfla eksiltmeye konmuştur. 
la 
za 

94 
at 

2 - İhale gilnlcri 22 - 23 ve 24 temmuz 
O pazartesi salı ve çartamba gWıleri sa-
11 den 17 ye kadardır. 

ka 
3 - Mezkur etlerin her partisinin muvak 
t teminatı 387S ve 2888 lira arasındadır. 
4 - Eksiltmeye iıtirak edecekler yazılı 
atlcrden bir saat evet zarflarını verme -sa 

!er i lazımdır. 
S - Etlere ait şartnameleri cörmek is -

{3044) 13039 

Et alıancak 
Aydın Askeri Satın Alma Komisyonun

dan: 
Kuşadası birliğinin senelik ihtiyacı için 

3GOOO kilo sığır veya keçi veya koyun eti 
kapalı zartla eksiltmeye konulmuetur. 
Hangisi ucuz olursa o cins etin lhalesı ya
pılacaktır. Bu Uç cins ete her tallp tara -
tından bir zarf lçerisınde olmak üzere her 
llçUne de ayrı ayrı fiyat tekh! edilebllır. 
İhale 9. 7. 940 salı günü saat 15 tc Aldın
da askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 9360 il -
radır. Keçi etinin muhammen b deli POOO 
liradır. Ve koyun etinin muhammen b de· 
il 14400 liradır. Sığır etinin ilk tem natı 
702 lira keçi etinin ilk teminatı 6i5 ''e 
koyun etinin llk teminatı 10 O lıradır. 

{3043) 13041 

Un alınacak 
Adana Askeri Satın Alma Komisyonun

dan: 
l - Adana garnizonu için 22~ ton un 

kaplı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 27 000 liradır. İlk teminatı 
2025 liradır. 1'~kslltmesl S. 7. 940 pazarte
si gUnU s:ıat 9 da Adana askeri satıı:ı alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara lE>va
zım A.mirliklerinde Adana askeri aatın al
ma komisyonunda görlileblllr 

3 - Talipler kanunun 2. 8 Uncu madde
lerini haiz olduklarıruı. dair venlkl hlmll 
olarak tayin olunan saatten en az bir sa
at evel zarflarını komisyon rlyuetlne ver
mlıı olmaları ltu:ımdır. (3096) 13061 

Sığır eti alınacak 
1stanhul Levazım Amırlıgı Satın Alma 

Komısyonundan: 
l - 346600 kilo sığır eti alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 12. 7. 9.0 cuma 
nllgU saat 15.30 da Tophanede İstanbul 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 121310 llra flit temi
natı 7315 lira 60 kuruştur. Şartnamesi 606 
kuru11a komisyondan alınır. 1atek1Uertıı 
kanuni veııikalartyle beraber tekllf mektup 
lannı eksiltme s:ıatlnden bir saat evel ko-
misyona vermeleri. (3166) 13162 

Srğır eti alınacak 

Çorlu Saun Alma Komisyonundu: 
1 - 40.000 kilo sığır eti kapalı zarfla .. 

Jınacaktır. 

2 - İhalesi 19-7-940 cuma günü &&at US 
da Çorlu'da Kor. satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen bedel 
40 kuruş olup ilk teminatı 1200 liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek iati
yenler her gün Ankara, 1atanbul Lv. lmir· 
likleri satın alma komisyonlarına ve Çorhı 
satın alma komisyonuna müracaatla ıore • 
bilirler. 

S - İsteklilerin kanunun ikinci ve üçün
cü maddelerindeki belgeleriyle birlikte bel
li gün ve saatte bir saat evcl teklif mek • 
tuplannı komisyona vermeleri lll.znndır. 

(3394) 13370 

Şaplı posteki alınacak 
1stanbul Levazım Amirliği Saun Alm• 

Komısyonundan: 
61.500 adet ııaplı pösteki alınacaktır. 

Kapalı zarfla ekslltmC'si 1 . 7. 940 pertem
be @nll saat 15 te Tophanede İstanbul Lv. 
{ımlrllği satın alma komisyonunda yapıla -
<'aktır. Hepsinin tahmin bedeli 123 000 Ura 
llk teminatı 7400 liradır. Şartnamesi 615 
kuruşa komisyondnn nlınır. NUmunesl ko
misyonda görUlilr. ısteklllerln kanuni ve
slkalarlyle beraber tekli! mektuplannı ek• 
sillme saatinden bir saat eveline kadar ko-
misyona vermeleri. {3397 ) 13373 

Süt ve yoğurt alınacak 
!stanbul Komutanlık Satın Alma Ko. : 
Haydarpaşa hastanesinin kapalı zarfla 

mıinakasası yapılan senelik 70.000 kilo ıut 
ve 66.000 kilo yoğurduna verilen fıyatlar 
komutanlıkça pahalı gönilduğunden ihale
si 10. 7. 94-0 çarşamba gıintl saat ıs de pa
zarlıkla yapılacaktır. Ş~tnamclcr her ıt 
günü 1stanbul'da Fındıklı'da komutanlık 

satın alma komisyonunda gorulcbilir. İstek 
lilcrin belli gıin ve saatte Fındıklı'da ko
mutanlık sstın alma komisyonuna gelme-
leri. (34S8) 13444 

Kiralık aranıyor 

Yenişehir'de Ovrt oda b"r hol ve yahut 
beş odalı, rahat ve gcnış bir da re aranı
yor. Kaloriferli tercih olunur. Tafsılitın 
fiyatla birlikte Ulus'ta Ev adresine tah
riren bildirilmesi ve yahut saat 111 le 20 
arasında 1061 n•ır:ıaraya telefon eJilmesı. 

ZAYl 
6 8 935 75 49 - 1Sl5 
5 6 936 356256 23 

16 6 936 356662 - 644 
Ankara defterdarlığı veznesine yatın

lan :>'llkarıda No. tarihleri yazılı •9 lira 50 
kuruşa ait uç tane makbuzu kaybettim. 
Yenisini alacağımdan esklııtnln hUkmU 
yoktur. İktısat VekAlctl memurlarından 
Leman 269 

3 Nevi yiyecek ah nacak 
ka 

Aşağıda cins ve mikdarlan tutarları ve eksiltme aaatlen :rnzılı Uç kalem yiyecek 
palı zarfla satın alınacaktır. Evsaf ve ıartnameelrl tatil gUnlerl hariç her gün 
misyonda görülebilir. isteklllcrln kanu nda yazılı vesaıkle bırllktc tekli! mektup

arını ihale saatinden en geç bir saat evel komlS)ona ver~clrrı l~ımdır. (3450) 
ko 
1 
Ci ıı..qi Kllo Tutarı İlk te lhalcnln 

Lr. Kr Lr. Kr ne &uretle yapıl:ıcağı giln ve saau 
A 372097 53 18634 kapalı zarf 25. 7. 940 11 
Pa 42996 80 322276 kapalı zarf 25. 7 940 lô 22 tlirAk edecekler. llAmı nda yazılanlardan baıka daha fazla lzahat 

6 S.o tarihinden itibaren 940/231 No. ile dalrernlzde herkese 
Hlzalanı:ıda yazılı gUn ve saatlerde ka 
karıd&kl malzemenin ıartnaınealndo det yu 

pah zarfla ihale edilecekleri llfln edilen 
igiklik yapılacağından mezkQ.r ihale ıUn -

rpa 
tate.ıı 

la-ur Bu 

6253740 
816000 
216000 86288 00 872160 kapalı zarf 25. 7. 940 16,5 

lll'tıı&mey1 okuyabllece kleri llb olunur. 2711 leri hükUnıallzdUr. (3t73) 13{01 
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MALİYE VEKALETi KAZAL AR 
hendisliğinde müteşekkil eksiltme komis-ı 
yonu reisliğine tevdi etmeleri veya posta 
ile göndermeleri lizımdır. Postada vaki._ ..... _____________ _ 

Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden: 

ı - Matbaa kağıdı, mukavva, mü · 
cellit bezi, kaplık kağıt ve anbalaj ka
ğıdı vekaletten verilmek üzere iki bin 
iki yüz adet üç nevi kitap 1655 adet 
dokuz nevi defter 5140 adet yedi nevi 
koçan beş yüz seksen bin varak dört 
nevi cetvelin baskı ve teclidi açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen baskı ve cilt bedeli 
bin üç yüz kırk üç lira yirmi bir ku
ruştur. 

3 - Muvakkat teminatı yiız lira 
yetmiş beş Kuruştur. 

4 - Şartnamesı Ankara'da Maliye 
Vekaletı levazım müdürlüğünde İstan 
bulda maliye vekaleti evrakı matbua 
anbarında göriilebilir. 

5 - Eksiltme 12 temmuz 1940 cuma 

olacak teahhür kabul edilmez. 
(562A/ 3426) 13503 

Akpınar' daki gazino kiraya 
verilecek 

Manisa Belediyesinden: 
1 -Manisaya beş kiJometre mesa

saf edeki A;-.pınar barajı yanında husu
si idareye ait Gazino üç yıl müddetle 
1500 lira muhammen bedel üzerinden 
kiraya verilecektir. 

2 - Arttırma temmuzun 18 inci 
perşembe giinü saat 11 de Vilayet da
imi encümeninde yapılacaktır . 

3 - Muvakkat ·teminat miktarı 112 
lira 50 kuruştur. 

4 - Şeraiti öğrenmek istiyenlerin 
her gün Vilayet Daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. (3512) 13506 

B uz makinası alınacak 
Manisa Belediyesinden: 

günü saat 11 de Maliye Vekaleti le- Manisa Mezbahası için; günde en 
v~zım müd~rlüğünde müteşekkil ek- aşağı (6) ton buz çıkaracak bütün te-
sıltme komısyonunda yapılacaktır. f t · b" ak·ne ı·le sog·uı-• . . errua ı camı ır m ı A 

tsteklılerın 2490 savılı kanunun 2 l h t · t ı akt r ava esısa ı a ınac ı . 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge- Bunların her ikisi birden teklif e-
ler muvakkat teminat makbuzu veya dilebileceği gibi ayrı 2yrı yapılacak 
banka kefalet mektuplariyle birlikte teklifler de kabul olunacaktır. 
muayyen gün ve saatte komisyonda Tekliflerin 20. 7. 940 tarihine ka-
bulunmaları. {3l49) 13174 dar gönderilmesi ilan olunur. 

MAARİF VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 

Maarıl Vekiiletınden: 

Y o l inşaatı 
lstanbııl Beledıye J<eisliğinden: 
Üskudar, Beykoz, Akbaba, Poy -

raz köyü yol inşaatı 2490 numaralı 
kanunun 46 ıncı maddesinin L fıkra
sına göre pazarlıkla yapılacaktır. Ke
şif bedeli 59444 lira 85 kuruş ve te -

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. 

Kati ihalesi 15 temmuz 940 pazarte
si günü saat 15 te belediyemiz daimi 
encümeni tarafından yapılacaktır. İh
t1'sas vesikası musaddak taliplerin mez 
kur gün ve saate kadar belediyemiz 
ır.üracaat etmeleri ve bu işe ait şart
nameler Vezirköprü belediyesinden 
para:;ız verileceği. 13462 

A N KARA B ELEDiYESi 

Satılık h ayvanla r 

Ankara Bclcdıyesinden : 
Sokakta zabıtai belediye memurları 

tarafından başı boş olarak bulunup At 
pazaraında emanet hanında muhafaza 
edilmekte olan iki kuzu ve bir merke
bin sahibinin belediye levazım müdür
lüğüne müracaatları. 

9 7 /940 salı günü saat ona kadar sa
hipleri zuhur etmediği takdirde mez
kCır hayvanların emanet hanında ha
z:r bulunan memurumuz huzurunda 
satılarak parasının emanete alınacağı 
ilan olunur. (3515) 13502 

Vekılllk btnruıının bazı yerleri keşif ve 
ı rtnamesıne gore pıı.zar!ıkla tamır ettiri
l c ktir Keşif bedeli 1377 !ıra 76 kunııı · 
t ır Pazarlık 8. 7. 1940 pazartesi gUnU sa
at 10 da vekfJ.lette müteşekkil komisyonca 
y pılaı:'aktlr. Muvakkat teminat 103 lira 
otuz bC'ş lrunıştur. Taliplerin muayyen ı:;Un 
ve saatte komisyona mUracaatlan lllı.n o-

minatı 4223 liradır. Keşif, şartname, 
zabıt ve muameliit müdürlüğü kale- Satılık Ev - Bahçeli E v ler 
minde görülecektir. İhale 13. 7. 940 Koo p e r atifi mahalle s inde C. 

lunur. f310G ı 13071 

VİLAYETLER 

Muhtelif yol inşaatı 

cumartesi günü saat 12 de Daimi en-· 2 tipi v e sonradan bir h ayli 
cümende yapılacaktır. Taliplerin te- ı masraf edilmiş güzel b ir köşk 
minat, makbuz veya mekt_upları ve 1 satılıktır. T alip olanların a y -
Nafıa müdürlüğüne müracaatle ala - ni m ahalle d e 72 numaralı e -
cakları fenni ehliyet "e 940 yılına ait 

1 ~ veya U lus muhaseb eci!'in e 
Ticaret odası vesikalariyle ihale günü :• .. acaatları. 

1 Dil öğrenmenin id e a l yolu ! 111\ 
i Bir yabancı dil öğrenmenin ideal ıl 

1 
ııekli hiç şilplıe.qlz bu dilin konuşul- • 
dıığu memlekete gidip bir müddet o
turmaktır. Fakat sırf bu maltsatıa 

; bunu yapacak vakit ve parası mUsalt i: 
! içimizde kaç kişi vardır? 

i Halbuki LİNGUAPHO!lrE meto- ; 
du ile yolu tersinden sökUyor ve siz f 

ı oraya gld<'ceğlnlze orasını ayağ"ınıza i 
: (gramofon plAklan şeklinde) getiri- i 
: yorırunuz.. Hayatiyet dolu dersleri, : 
: : : dilediğiniz zaman, evinizde, koltuğu- ı 
i nuza oturmtı§ vaziyette, dtinyanın en i 
• kuvetll profesörlerlnde.n dinlersiniz: ı 
! hocalarınız ne yorulacaklar, ne sinir- : 
i lenccekler, ne de bıkacaklardır. ı 

i Kltabevlmlze mllracaat ederek J. 
LİNGUAPHONE'u bizzat gorllnllz 

1 
ve p!A.klanmızı 8 giln evinizde tecrll- if• 
beye alınız. Hiç bir ücret vermlyeeek. J 
hiç bir taahhlide girmlyeceksinlz. is
tlyenlere parasız olarak nıufnssnl 

i broşUr gönderilir. 21391 i 
, ... - HAŞET K itap e v i._ ... _ 

11 

M . M. V . Hava Müsteşarlığ~ 

288 kalem çelik alınacak 
M. M. Vekiletı Hava Satın Alma Ko.: 
l - 288 kalem çehk kapalı zarfla ek• 

siltmeyc konulmuştur. Muhammen bedeli 
(80.000) lira olup ilk teminat miktarı 
(6000) liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
30/71940 salı günü sn.at 11 de hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

iuari ve fenni şartname her gün öğleden 
sonra 4 lira mukabilinde mezkur komis
yondan alınabilir. 

İsteklilerin kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını muayyen 
saatten bir saat cveline kadar komisyona 
makbuz mukabili vermeleri. (2817) 12828 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ 

Çadırlık v e sedyelik b ez 
alınacak 

M. M. Vekiletı Satın Alma Komisyonµn. 
'fan: 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 114 
kunıli olan mahruti çadırlık bez evsafında 
yinni bin metre sedyelik bez satın almaca
iiından isteklilerin 1710 liralık ilk teminat
ları ile birlikte teklif mektuplarını kapalı 
zarfla eksiltme yapılacak olan 11-temmuz 
- 940 perşembe gunü saat 11 den behema -

Hatay Vilayetinden 
muayyen saatte Daimi encümende bu- _ , 

~ ... •••••••••••••• hal bir saat eveline kadar Ankara'da M. M. lunmaları. (8516/ 3553) 13523 ' V. satın alma Ko. na vermeleri. (3001) 
1 - İskenderun - Payas yolunun 

(7x296) dan (21x713) Km. leri arasın 
da (14x417) Km. tulunda yapılacak 
t esviyei turabiye, menfez ve şosa in
şaatı kapalı zarf usuliyle ikinci defa 
olarak münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26 temmuz 940 cuma 
günü saat 15 de Antakyada Nafia mü
diırlüğü odasınra müteşekkil komis -
yonca yapılacaktır. 

3 - İstiyenler fenni ve hususi 
şartnamelerle evrakı keşfiyeyi (477) 
kuruş bedel mukabilinde Nafıa Mü
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Bu işin keşif bedeli (Doksan 
beş bin üç yüz yetmiş bir) lira (Yirmi 
dokuz) kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat (Altı bin 
on sekiz) lira (elli altı) kuruştur. 

6 - Taliplerin ihaleden en az se
kiz gün evel bu işe benzer inşaatı ba
şardıklarına dair evrakı müsbiteleriy
Je birlikte Vilayete müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını (2490) sa 
yılı kanuna uygun olarak hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ve bunlar
la birlikte teminat mektup veya mak
buzlarını ve ticaret odası vesikasını i
hale günü saat 14 de kadar komisyon 
riyasetine makbuz mukabilinde vere
cektir. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dılmez. (3306) 13328 

Kanal iıı§aatı 

Antalya Su işleri 16 ıncı Şube Muhen -
dislığınden : 

Telgraf direği alınacak 
Denizli P. T. T. Müdürlüğünden: 
Tavasın Kara yayla devlet orma-

D E V LET DEMİR YOLLARI 

nından kesilmek ve 1627 adedi Deniz- Köm ür tahmi l v e tahliyesi 
Ii istasyonunda, 260 ~alda, 185 adedi-
de Tavasta teslim edilmek iızere şart- D. D. Y. 8 inci işletme Komisyo-
namede ebadı gösterilen 2072 adet ar- nundan 
dıç telgraf direği kapalı zarf usulü i- Muhammen bedeli (20400) liradan 
le on beş gün müddetle 4. 7. 940 tari- ibaret Alsancak ve Halkapınar depola 
hinden itibaren eksiltmeye konularak rına bir senede gelecek tahminen 
18. 7. 940 tarihine müsadif perşembe (40000) ton kömürün şartnamesi veç
günü saat 16 da Denizli P. T. T. mü- hile tahmil ve tahliyesi kapalı zarf u
dürlüğü binası içinde toplanacak ko- suliyle eksiltmeye konulmuştur. 
misyonca ihalesi yapılacaktır. Beher İhalesi 16. 7. 940 salı günü saat 16 
direk için bedeli muhammen (910) da Alsancak da İşletme binasında ko
kuruş takdir edilmiş olup muvakkat misyonumuzca yapılacaktır. 
teminat (1414) lira {l4) kuruştur. İsteklilerin (1530) liralık M. Te-

İsteklik . teklif mektuplarını iha- minat makbuzlaryile teklif mektup -
le s.:ıatinden bir saat eveline kadar larını aynı gün saat 15 e kadar komis
Denizli müdürlüğüne makbuz muka- yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
bilinde vermeleri ve fazla izahat isti- Şartnamesi İzmirde 8, Ankarada 2 

ve 1stanbulda 1 inci işletme kalemleyenlerin müdürlüğe müracaatları i-
lan olunur. 4. 7. 940 13524 . rinden bedelsiz alınır. (2335/3107) 

13172 

ADLiYE VEKALETİ 

Bir m ima r v eya müh e ndis 
aranıyor 

Adiliye Vekaletinden' : 
Adliye Vekaleti Ceza ve tevkif ev

leri umum müdülüğü kadrosundaki 
90 lira asli maaşlı (mühendislik veya 
mimarlık) münhaldir. 

B a las t münakasası 

Devlet Demiryo/ları Beşinci işletme 
Mudurluğünden: 

1 - Fevzipaşa - Diyarba•cır hattı üze
rinde Sallar • Geyik istasyonları arasın
da Platform üzerinde 11000 M3 balastın 
ihzarı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (15950) ve mu
vakkat teminatı (1197) lirıı.dır. 
binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 19 71940 tarihine müsadif 
cuma günü saat 11 de Mıılatyada işletme-

4 - Taliplerin, ticaret odası vesikası, 
muvakkat teminata ait makbuz veya ban. 
ka mektubu ilC' teklif mektuplarını 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde olmak 
üzere mühürlü zarf ic;irıde tayin edilen i

13025 

P ijam a alınacak 
M. M. Vekiletı Satın Alma Komisyonun-

dan: 
Beher takımına tahmin edilen fiyatı iki 

lira olan on bin takım pijama 10-temmuz-
940 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf u
suliyle satııı alınacağından isteklilerin 1500 
liralık ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden behema -
hal bir sa1t evelirıe kadar Ankara'd<ı M. M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. (3002) 

13026 

Elbise dolabı ve s aire alınacak 
M. M. Vckiilcti Satırı Alma Komisyo -

nundan : 
Hepsine tahmin edilen· fiyatı: 435 lira 

olan 4 elbise dolabı: 3 masa ve 6 sıra pa
zarlıkla sa.tın alınacaktır. Paurlığı: 817/ 
940 PlZartesi günü asat 11 dedir. Kati te
minRtı: 65 lira 25 kuruş olup şartnamesi 
~omisyonda görülür. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları; (3490) 13504 

Q
Daktilo kursu 

Uncu devresi kayıtlarına baş
ştır. Belediye sıra.cıı Hanef a-

P ~o. 4 Telefon: 3714 268!! -
Alôka katı 

Ankar a memur lar kooperatif 
şirketinden 

Tahsildarlarımızdan Salih Boyacı 

oğlunun, istifaen ayrılmış olması do
layısiyle Şirketimizle bir alakası kal 
madığını ilfin eyleriz. 2690 

1- 1· 
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---------- Sığı r eti fiyatı 
---- Beled iye Re isliğind en : 

§ Sığır eti fiyatlarında yapılan değişiklikler aşağıda gösteril 
=:niğer et fiyatları aynen ipka olunmuştur. Sayın halka ilan olıı~ 
- Kuntf 

= Sığır eti (kemiksiz) 36 = Sığır eti (kemikli) 31 = Dana eti 38 
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Yeni 
. 

mevsı m 
. . 
ı çın 

KOK KÖMÜRÜ 
Satışlarına başladığımızı sayın müşterilerimize a rz 

FİYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( asgari bir va 
Depoda teslim tonu 24. - lira. 

V ehb i Koç ve ortağı; Ulus meydanı. Ankıua. Tel 
3450, 3451 , 3452. 
Ankara M emu r lar Kooperatifi; Anaf arialar cadd 
kara. T e le fon : 1428. 

BiHimum evlere ve kaloriferliklere teslimat yaparız. Satı 
=: pqin~~ 2 
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Sen elerdenberi 
Istanbul'd a müesses ve muhtelif fabrikaları temsil eden , t 

hüt işleriyle meşgul bir firma Ankara için 

BİR VEKİL ARAMAKTADI 
Taliplerin Vekaletler nezdinde dürüstlüğü ile tanınmış 

şarttır. "Müteahhit" rumuzu ile İstanbul 176 Posta kutusu a 

yazılması. 6184 

.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ----
----------------------------------

Kömür satışı 
Balıkesir : Eti Bank Garb Linyitleri lşletmeıind~ 
Bundan böyle her kim isterse parası peşin verilmek, siparı 

ğari onbeş gün evel yapmak ve istihsal merkezinde vagonda 
edilmek, bir vagonda~ aşağı sipariş yapmamak şartiyle şagıd 
atlar üzerinden kömür alabilir. 

SOMADA 
Parça 30 Milimetreden büyük 

Ceviz 10 - 30 
Rekompoze % 40 parça % 60 cevizden mürekkep 
Tozlu Fındık 0/10 
TAVŞANLI VE DEôiRMİSAZDA 

Parça 40 milimetreden büyük 
Ceviz 15 - 40 

Rekompoze % 40 parça % 60 cevizden mürekkep 
Tozlu Fındık 0/15 -=: Ayda elli tonu mütecaviz temadi eden siparişlerin bir• 

- bildirilmesi lazımdır. 2483 
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Kirahk ev \ 
Eski Erzurum Yeni Sümer mahallesin-

Vakıflar Umum MÜaorlil 
1 - Alanya kasabasrna Dim çaymdan 

ı;ctırilccck sulama kanalının 21 ..... 161 
27 842 kilometreleri arasındaki 66Sl met
relik kanal kısmı.nrn hafri ve bu kısımdaici 
imalatı sınaıyc işi talıp çıkrnadıgından ye
n den kapalı zarf usuliylc eksiltmeye çıka

Memurin kanunun 4 üncü madde
sindeki vasıt ve şartları haiz olan ve 
inşaat işlerinde ihtisası bulunan yük
sek mühendis veya mimarların evrakı 
miisbiteleriyle birlikte Adliye Veka
leti Ceza ve tevkif evleri . .ı mü
dürlüğüne müracaatları. (3551 ı 13522 

hale saatinden bir saat evci Malatya işlet- !lllllllllllllllllllllllUllllllllllllll! 
me müdiırlu~une vermeleri veya gönder- = Boş şı' ce satıcı = de Snn Kadıoğlu sokağında 44 No. lu altı 
meleri lazımdır. Postada olacak gecikme- ::f ::f Gdalı elektrik ve suyu mevcut olan mtista-
ler kabul edilmez. -

Peşin ve taksitle satıŞS 
mız zeytinyağı ile sabun!•' 
mamı ordu emrine tahsis e 
duğundan başkaca satış y• rı 'Tlıştır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele : Depodn teslim edilmek şRrt!yle 10, : kil bir ev kiralıktır. Taliplerın Vehbi Koç 
projesi Aı•kara. HaydarpaşR garlarında Di- - 15, 25 sarıtllltrelikler yetmiş para ~ : ticaret evinde Osman Aslan'a müracaatları. 

2 - İşin keşif bedeli 16391 lira 89 ku
ru ur. 

yurbakır, Elazığ istasyonlarında isteklile· : S. L. relllre Uç buçuk kuru§tnn c;ok : 2707 
re bedelsiz verilir. (32GS) 13271 - mlkd:ırdıı. beyaz şişe vardır. İstıyen- : 

D. HAVA YOLLARI 
ğı ilan olunur. f" • 

3 - Eksiltme 29 temmuz 940 pazartesi 
gı 1u saat 11 de Antalya'da su işleri Hı 
m ı şube muhendıslıı;i binasında yapıla · 
c •ı· 

4 Bu ışe ait şartname, proje ve plan 
.ıı Anta ya'da şube muhendisliğinde H 
A. ara la su ışleri reısllginde gönilebilir. 

:ı - Bu işe ait teminat miktarı 1229 lİ· 
ra J9 kuruştur. 

6 - İsteklilerin eksiltme gününden se· 
kiz gun evci şube muhendisliğine miıracaat 
ve evelce ynpmrş oldukları işleri gosterir 
ve '<alan Jbraz ederek bu ışe gırebilecek
lcrine dair ehliyetname almaları lazımdır. 

B ir kam y on şasesi alınacak 
A sfalt yaptırılacak Devlet Hava Yolları Umum Mudurlu-

ğunden : D. D. Yolları Satın Alma Komısyonun-
1 - ldarc için açık eksiltme suretile bir dan: 

adet kamyon şasesı alınacaktır. Sirkeci gnrı meydanı ile p!Mda göste-
2 - Muhammen bedeli 3.650 lira olup rllrn yolların tııpcka sistemi asfaltlanması 

muvakkat teminatı 276 lira 25 kuru5~ur. işi 28819.20 lira muhammen bedelle ve ka· 
3 - Eksıltme 2217/ 940 tarihine müsadif palı zarf usuliyle mlınakasaya konmuştur. 

pazartesi gtinu saat 11 de devlet havo yol· Bu işin muvakkat teminatı 2161.44 ııra
arı tayyare meydanında kain umum mli· dır Münakasa 20. 7. 940 cumartesi gilnü 

durluk binasında toplanacak komıs;,on ta. saat 11 de Sirkccldr. ıı. işletme binasında 
rafmdar. icra edilecektir. A. E. komisyonu tarafından yapıla<'aktır. 

1 

4 Bu işe ait fenni ve hususi şartna· İsteklilerin aynı giın sıınt 10 a kadar kn _ 
mele ile mukavele projeleri parasız alı- nunl vesaik. teminat ve ehliyet vesikala. 
nabilir. rını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin mu- komisyona vermeleri ıtızımdır 
a:ı.yen gun ve saatta tayyare meydanınd.ı Şartnameler l·H kunış mukabilinde Sir-

: lerin Dayıbey rakı fabrikasına mU- : 
: racRatları. Ti. 2563 26Sf : 
1111111111111111111111111111111111111111111 

KiREÇ.. K~'M.. ÇAKIL 

* .\ttOZA Yİ K 

Kömür nakli 
Zayi - İstanbul Be$İktaş Sererıcebey 

yokuşunda Cevri usta nümune mektebinden 
1333 senesinde aldığım şehadetnameın yan-1 
dıgından yenisini çıkartacagım jllin olunur A k El kt ·k ve 

1315 doğumlu Hasankızı Bo.kiye Armay 1 T n şara e rı 

1 

. A . .rket inden . 
... ıııııı111111ııııııı11ıı ıı ııı 111ıııı ı ıı L. Şirketimiz ic"n avda..; 
- - .ı 10 : 5 I k d : gelmekte olan 1600 t .n o 1, § atf f ra yo ve anten:ıtinde taş ~~mÜrÜ ~:ı11ir)'O~! 

Kütahya namındaki kRymak kirec;lerı 

scde.f parlaklığ'ı veren yıldız marka mu~ 
yık. topraksız e.n temiz MALIKÖY 
v< çakılları. 

- Hareket münıısebetiyle gayet kuvetli : 
1 
ıarından gostereccgımız fı ,e 

: bir çelik anten ile 8 limbah Tclefun- : 1 ye işi pazarlıkla ihale c~1 e, 
' : ken markalı bir radyo satılıktır. Ye- : zarlık 12. 7. 1940 tarihll t' 

: nişehir Kazım Ö7.alp caddesi Onovluk : saat 15 de şirketlerimiz id•t 
ı : sokak No. 9 üst kat snğ kapı. Tele- : da yapılacaktır. Fazla !ı.ııtı• Sanayi caddesi Ali Rıza Ap No. ı 

!ll'Yln Orak ticarethanesinde bulunur 

7 - lstekllıerın yukarıda yazılı mıktar
da temınat mektubu veya makbuzunu, ti
caret odasına kaydolunduklarına dair ve. 
sika ve ehliyetnameyi teklif mektubiylc 
birlikte ihale saatından bir saat eveline 
kad'lr Antalya'da su işleri 16 ncı şube mü-

kiin umum mödürliık binasında hazır bu· keci veznesinden verilmektedir. 
1 unmalırı ilin olunur. (3517) 13SOS (5!121/3318) 13428 2078 21.ı : fon: 3011 : I ti yenler Başmühendisıığe 

':t ı 11111111111u11111111111111111111111 ır edebilirler. 

Satılık ev 
VakıfJar Umum Müdürlüğünden : 

Satışa esas olan Muvakkat Cinsi Mevkii Vakıf numarası Paft a Ada Parsel Mesahası 
Muham. bedeli teminatı 

Lira Lira Kr. 
500 37 50 Harap üç Ankaranın iç-

odalı ev kale gençkapı 
maa arsa sokağında 469 104 375 4 303 metre murabbaı 

Yukarıda evsafı Iazımesi yazılı ha rap evin mülkiyeti peşin para ile satılmak üzere 25. 6. 940 gününden it i
baren yirmi gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. Kati ihale 15 temmuz 940 pazartesi günü saat 15 de 
ikinci vakıf apartmanında vakıflar umum müdürlüğü emlfik ve arazi müdürlüğünde yapılacaktır. 

Satış şartlarını görmek istiyen tal iplerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. {3159) 13155 

' 

' 
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ULUS - 21. inci yıl. - No. 6798 
İmtiyaz sahibi 
l skender Artun 

IJ•numi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

'v!tiessf'sP \1iıdllr0: Naşıt IJl.Ut; 

ULUS Basımevi ANKARA 

Buz dolaplarımızın bütün çeşitleri gelmiştir KAZIM 

YENİ SİNEMA HALK SINEMASI 
llııg!in bu gece 

Saat: 12 - 16,30 - 21 
seanslarında 

ÇIKMAZ SOKAK 
Mevsimin en güzel 

flllnılerinden 
Saat: 10 - 14.30 - 18,30 

sennslnrında 
SA.MİMi ANLAŞMA 
HamanıönU açık hava 

sineması 
ALLAIJIN CF.NNl!:Tİ 

TUrk filmi 

Bu gece snat 21 de 
lki yeni filim hlrdcn 

1 - Kanunsuzlar treni 
2 - Masum katil 
Baştan başa heyecan ve 

kahramanlık 

Saat: 10 - 12,30 - 1:; -
l 7,30 seruıslnrındıı. 

ı-.ıarlc - Antuanı:'tte 

Muazzam dekorlu 
ttirkçe sözlU 

ıııı 
sugUıı ı~· 

ıo - ~· Saat: ıırıll"'" 
s~ansl f)' . ,, c 

ALLAHI•' I 
ıııı\t TUrk sıına ıı 

eseri. S~~5ı'11 ... 
20,30 se• ... ]'16 " 

BATAKJIJ\ 
reııi 

Cebeci ı•J.t 
GULNAZ Sıııl 

TUrkce ti 

RÜ~TÜ Adliye Sarayı caddesi Gençağa a 
numara 6 da arayınız. Telefon : 


