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ÇOCUK ANSIKLOPEDISt 
MuaWmlertn " mektep talelııesinio en ıtuvvetll 1ar• 
dımcısı, çocutuo en ungfn kiJtQphanesld.Jr. Cocuğunu se
ven ber babanın '!Bvnısuna vereblleceğ! en C(lzel bediy.,. 
d.Jr. MQesseeemiz tarafından oeşredi~t!r. Evlnlıde btr 

· tane buhmdunmuz. 

Büyük Millet Meclisi, Dün 375 R.eyle 
Müttefikan Hükômete itimadını Bildirdi 

00 

ı ........................ Başvekilimizin 
: -

Beyanatı······· ............... . 
J Türkiye, Tek Vücut Halinde Vukuata intizar Etmektedir. 
! Ne Tahrik, Ne de Komşularımıza Taarruzu Düşünüyoruz. 

Biz, Hiçbir Zaman 
Y e96ne Gayemiz 

i Vatanımızın Mahfuziyeti, Milletimizin Selameti ve Zarardan Vikayesidir 
ı ............................................................................................................................................ . 

Türk - /ngiliz • Fransız ittifak muahedesini tasvip eden Büyük lJlillet 11-leclisi iç/imamda Başvekil ve mebuslarımız 

E/vf ebuslarımız, Milli Menfaatlerimizi 
_Heyecanlı Nutukllırla izah Ettiler 

ali 

,, T ass,, Ajansı Tekzip [diyor : 

n Dünya Hadiseleri Cevdet Kerim'in Sözleri: Rana T arhan'm Sözleri~ · 

"11" 
Karşısında 

al~ Türkiyenin 
kB(. v 
.Ü~ _ aziyeti 

-
. Yazan: lJI. Z. SERTEL 

syof İngiliz devlet d 1 
İn ·u a am an ve 

iclıt]ı büt•?ı z l'adyosu acı veya 
d1Jhi nını~:. hakikatlel'i olduğu 

'1°"'.ıaakta b" ın gözü önüne koy. 
d• ll'. ır an tereddüt etmiyor. 

d • liatta ba 1kki . :zan bi:zce askeri t 
edıiebilec k e.. 

e ılaneviyatını ; • v~ya halkın 
! andıracak o~cagı zannını 
ve • benim .bı;nalunıat verirler 
ı.t .ketlerde y~~i 1 ~ern?krat rnem-
oc • hayrete d .. ~ış bır adanıı bi. 

irıs' ııyor. uşurrnekten hali kal. 
d~ 1 ,.,, B ir gün b • n· d • uradakı İngiliz 

ostlanrnda b" . 
he' atin b k n ırıne hakL 
r. onrnası~ adar çıplak ortaya 
1s !rnek ist~~·Yanlış olduğunu söy. 
ti <=Ulnı. 

ıılt Muhatabını .. 1 k 

S•' evnbı verdi: gu du ve bana şu 
111 

- Hakik 
r Skate k atten korkulmaz Ha 

arşı ·· · • 'l<?cbu • . ~ozlerini kapamak 
, nyetını du . 
lnı kabul ea· yan mıllet zaa. 

aı~ Millet .. ı:o.: demektir. 
ik kursusunden b .. t.. h atleri old ğ u un a. 
atan Ba u . ~ g~b.i millete an. 
aıma ı ~;kılımızı dinlerken, 

ırt~ nü ngılız dostu n b .. 
ıiıı!•ilkrı hatırlarını. Refik· ~" so. 

1, ırncu d 1 ttilm 
tib· e, ngili~ h. h'füti 

ele ı Sık sık k"" .. . 
(lirô'r>ti tenvir ursu?'e çıkarak miİ. 
urııı edlıun.i et~eyı kendisine va. 
(59 ştır. Ve bu 'ıaycde 
6;I ... ile: 1 99; 1) 

r '·· 

" Bugün ve Yarın, Milleti, 

Milli Şef lnönünün Etrafından 

Hiç Kimse Ayıramaz .. 

• 
Feridun Fikri'nin Sözleri: 

"Hüklimetin Güttüğü Basiretli, 

Uyanık Siyaset, Yurdumuzun 

Menfaatine Uygun Siyasettir .. 
• 

Mümtaz Ökmen'in Sözleri: 

"Biz. Türk Evhitları, Şahısların 

ilham Ettikleri 

"Türk Milleti için, Üzerinde 

Tesiri Daima Yaıadığımız Torpaklar Kadar\ 

Nefretle Telakki Ederiz.. ,ı~ Prensipler de Mukaddestir .. 
·' 

l\f uzalfer Gök er 

Rumen Hariciye 

Nazırı Berline 
Davet Edildi 

Ankara, 12 (TAN Muhabirinden) - Büyük Millet Meclisi, 
bugün saat 15 te toplanmış, toplantıda mebusların kısmı azamı 
hazır bulunmuştur. İngiliz Büyük Elçisiyle kalabalık bir halk 
kütlesi ve Alman gazetecileri de içtimaı takip etmiştir. 

İlk sözü Baı;vekil Refik Saydam almış, Meclisten itimat re
yi istemiştir. Miiteakıben Hariciye Encümeni Reisi 'Muzaffer 
Göker (Konya), Parti Müstakil Grup Reis Vekili Ali Rana Tarhan 
(İstanbul), Mümtaz Ökmen (Ankara), Feridun Fikri (Bingöl), • 
Cevdet Kerim İncedayı <Sinop) söz alarak hükumetin siyasetini 
tasvip eden nutuklar söylemişlerdir. 

Bundan sonra Meclis, mevcut 375 azanın ittif akiyle hükCımete 
itimadını bildirmiş ve ruznamede bulunan l.8.yihaların müzake· 
resine geçmiştir. 

Başvekilimizin nutku şudur: 

"- Sayın arkadaşlarım., 
Avrupanın içinde bulunduğu vaziyet ve buna karşi 

Türkiye Cümhuriyetinin aldığı siyasi tedbirler hakkınd~ 
vakit vakit yüksek huzurunuzda ve bazen de radyo ile be
yanat yaparak Türk milletini tenvir etmek Cümhuriyet 
Hükumetinin başlıca vazifelerinden biridir. 

Türk Milleti, Milli Şefin Etrafında ••• 
Bugün de, yine bu maksatla huzurunuza geliyoruz. Beya. 

ncıtımın :sasını yalnız harici meseleler teşkil edecektir. Çünkü, 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde, size arzetmeğe değer 
herha~gi bir hadişe ve vaka yoktur. Türk milleti, vakur, sakin, 
gündelik işleriyle uğraşmakta, ve Milli Şefin etrafında tek vü. 
cut olarak nmsıkı durmakta ve Cümhuriyet hükumetine en 
yüksek itimadını her hareketiyle ve çalışması ile göstermek. 
tedir. 

Hükumet Siyasetinde Şaşmadan Yürüyor 
Sayın Arkadaşlarım, ' 
Cümhuriyet hükumeti, sizlerin de yüksek tasvibine mazhar 

olan siyasi yolunda hiç şaşmaksızın ihtiyatla yürümektedir. 
Türk vatanının selametini ve Türk milletinin refahını koruma
ya matuf olan tedbirlerimiz, emniyetle söyliyebilirim ki, müş
külatsız yürümekte ve Türk vatandaşı neşe ve imanla dolu 

~ 2öğsünü kabartarak vazifeye koşmaktadır. 
"' Son günlerin hadisatı arasında dikkat nazarını çektiğine 

aüpha Mat~ Wr ~_.indça M.btedoceiim. Bir ecnebi ajan· 
.......... 1) 

Almanya, Balkanlarda 

Hadise Çıkmasım 

istemiyor 
Londra, 12 - Berlin ve Mü. 

nih mülakatları neticesinde Al. 
manyanın bu sırada Balkanlar. 
da ve bütün Cenubu Şarki Av. 
rupada kavga çıkmasına taraftar 
olmadığı anlaşıldı. 

Ve esasen Alman nüfuzu altın. 
cia oldukları malum olan devlet
ler de Almanyanın bu işaretine 
göre hareket edeceklerini göster. 
c.iHer. 

Buna rağmen yeni inkişaflar 

veya inkişaf emareleri eksik ol
rr .ımaktadır. 

1 
RU~IEN HARİCİYE NAZiRi 

BERLİNE ÇAGRILDI 
Bunlardan biri Romanya Hari. 

ciye Nazırının Berline davet edil. 
mesidir. 
Bükreşten şu haber veriliyor: 

Sonu Sa: S SU; 3) 

~----------------------Yeni Tefrikamız 
'.Bugün Başladı 

* lsfiklci~ Uğrund.a ! 
~zan: /. Hakkı Başak 

2 nci Sayfada 

"Sovyetler 

Terki için 
Birliği, Türkiyeden 

Talepte Bulunmamıştır .. 
1 ~loskova, 12 (A. A.) - Tass ajansı bildiriyor: Y 
hancı matbuat, son günler zarfında, Sovyetler BirJiğin 
Türkiyeye, arazi terki talebinde bulunan bir ültimat~ 
gönderdiğine dair kesif neşriyat yapmaktadır. Tass aja 
sı, bütün bu şaiyaların uydurma olduğunu ,,e hakik 
hiçbir suretle tekabül etmediğini beyana mezundur. 

lngilterede Müdafa; 
Hazırlığı Iler:iyor 

Hava Kuvvetleri, Dün de Alman işgal 

Altında Bulunan Birçok Yerlere Taarruz Ett 
Londra, 12 - İngilterede harp hazırlığı mütcma 

yen ilerlemektedir. Yeni bir emirname ile Dahiliye ~aı1 
rına, düşmanın hücumunu geciktirecek tedbirlerin bizzt 
halk tarafından alınması için emir verebilmek salahiy 

verilmiştir. / .......... .. 
Dahiliye Nazırına yollarda 1 

vesaiti nakliyenin sureti istimal. 
leri ve yangın bombalarının ik3 
edecekleri yangınların yayılma. 

sına mani olmak için bundan 
sonra odalarda bazı eşyaların I 
bulundurulmasını men ve tan-
7.im saliıhiyetleri de verilmiştir. 

Bunlardan başka hapishane ve 
ıslahhanede mevkuflar bir şarta 
bağlı olarak Nazır tarafır\-lan 

serbest bırakılabileceklerdir. 

Sınai ihtilaflar yüzünden işe 
arız olabilecek her hangi bir t~. 
ahhuru önlemek üzere mesai 
nazırı da sınai ihtilaflan hallet
mek için husu~i bir mahkeme te. 
sis edebilecektir. 

İrlanda da 

.ıuaısky, Halitax 

İle Görüştü 

Londra, 12 - Sovyet Sef 
l\taisky, Lord Halifax ile gör .. 
mü \'e anlaşılan iki taraf al' 
sında Şarki A \'rupa JllCSelel 
mufe§sal bir surette tetkik olu 
muştur. 

• 
Bükre,, 12 - Romanya seı 

berli'1ni idame edecek ve h 
tarafta tahkimat yapacak 
Tahkimat in ası, tevakkufl 
devom ediyor. tngilterenin 1ralandavı koru. 

mak ve müşterek müda-faa ted. . • n d Jci 
birleri almak için tec:vik etmesi. Cene' re, 12 - Önnm 7. e 

:s T •· •· (Y ) f'Tlın§•"4 ne mukabil Alman gazeteleri İr. emmuz gunu arın ıil 
. !\lilli Banamı, .Milli ıateın 

l~ndanın bıtara!hğını memnu. olarak g~çirilcrektir. 
nıyctle karşılamakta ve bunun 

(Sonu Sa: 5 Sü; :?) 
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s't .iKLAL UGRUNDA! . 

Avcı Taburları 

-1 
ı-eşrutiyetin ilfı.nı üzerin-

den çok geçmemişti: 
·gün. Nuruosmaniyeden Ba
e doğru bir arkadaşla be
yürüyorduk. Servetifünu
ôşesinde {yani İstanbul vi

nin karşısındaki kah venin 
de) ikimizi de hayli düşün
ı bir manzara ile karşılaŞ-

sırada, sıcak ve rahat ikbal 
'klarından bir türlü ayrıla
n Abdülhamit vükelası, Ba_ 
e muntazaman devam ede
rlardı. 

~n, onların arabalarına rast 
halk, vükelaya hakaret 

rrıyordu. Hatta içlerinde cü.. 
laha ileriye vardırarak, ara
kilerin yüzlerine tükürenler 
vardı. İşin daha şayanı dik
:arafr, orada bulunan zabıta 
urlarının, bu manzarayı yüz 

e lakayt bir tebessümle 
işleri ve hiç karışmayışla-

adaşım, nedense, bu man
an çok hoşnut olmuştu. Bu 
üratı, halkın başarılan inkı
avramış bulunduğuna ham

ek seviniyordu. Fakat ben, 
{ıla ayni fikirde değildim: 
J- Bu, diyordum, gördüğü

manzara, bizi sevindirecek 
ağlatacak bir haldir. 

pıldığınt gördüğümüz bu 
ler, bize, o vükelanın gayız 
fretinden kin ve adavetin
aşka hiçbir şey kazandır-

yle zamanlarda, ciddi ve in-
~ bir halk kütlesi, böyle, 

lle çocukları gibi yaygara 
naz. Küfür ve tükürük, adi 
etler ve sefil isyanlar duyan 
ık mahlukların silahıdır. İn.. 

ve vakur bir halk kütlesi. 
dadı temsil eden bu mahltik
tükrük yerine bomba atar. 
• olur? Böyle, geçen bir ker-

1 n arkasından ürüyen malı.. 
ar gibi bağırıp çağıracakları

arabaya atlasalar ve şu miL 
vatan, ırz, namus hainlerini 
etseler ya?" 
kadaşım bana hak vermiyor 

u neticesiz sokak nümayişini 
buluyordu. 

'.'adan çok geçmeden, 31 mart 
sesi patlak verdi. 
diseyi duyup ta Ayasofya 
aanına akın edenler ;ı.rasm
en de vardım: Divanyolunda 

,,:,,.ı<tı"'H.üf beni Doktor Te~oyla 

di Romanya sarayı kralisin
} karşılaştırmıştı. O: 

- Ayasofyayı, avcı taburları 

ş. Ben iyi arnavutça bili
Şimdi onlardan birisile konu 
vaziyeti anlarım!" 

jyordu. 
raz sonra, Ayasofyada biz, 
taburlarına doğru yürürken, 
tor Temo: 
- Sen beni uzaktan takip et. 
.rla ben yalnız konuşayım!" 
ek adımlarını sıklaştırdı ve 
on '1dım attıktan sonra avcı 
çavuşlarından, birisile kar 

pya geldi. Ben, onların ha-
tmı büyük bir dikkatle takip 
rdum. Doktor Temo ile pa

nklı avcı çavuşu arasındaki 
•~·1t~ı.ı.:ırıırışma çok kısa sürdü. Geri dö

bana doğru yürüm.iye baŞ
zavallı Doktor Temo'nun 
e baktım: Alacağım habe-

enalrğı, bütün dikkatimle 
larını okumağa çabaladığım 
zün derhal göze çarpan sa
dan belliydi. Nitekim, ko
girdiğim zaman, tam yıkı-

p anda, bir destek bulmuş 

lar gibi üzerime yıkıldı. Ev
sadece: 

- Felaket!" dedi. 
biz oradan uzaklaşırken i

etti: 
Çavuş. selamımı, ağır bir 

ırle karşıladı. Ve: .tırJ .. 
- Yanıma daha fazla sokul
yakarım! Benim senden din
•ek hicbir sözüm yok!" diye-

ıı.---~8.o-::b:""!f~at söylemiye hazulandığım 

meler~e~~ri ağzım~ tık:ı·~ 
dilme lumsemek 1stedım: * Sen, en aksisine çatmış o.. 

• ısın?" 
kal SO!t, 'dd' tl . 

t 
cı ıye c cevan verdi: 

o uran H B 11' k.. . 
d- ayır.. e ı ı, hepsı de, 

darasbı~ dan tanımadıklan kimseler. 
e ır t k . . k • . 

yarala mas e meme ıcın atı emır 
r!" 

o ivanyoluna geldiğimiz za-
man, (Arifin kıraath::ıne

si) diye tanınan kahvenin önün
de, M\!Jkiye mektebi müdürü 
Celale (Sonradan Dahiliye Na
zın olan), ve Cavicle (.Maliye Na
zın) rastladık: 

Onlar da Ayasofya meydanına 
gitmek niyetinde idiler. Fakat 
bizden vaziyeti öğrenince vazgeç-
tiler. -

Artık, vahamet aşikardı. Fa
kat neticenin böyle olacağrnı an
lamak için, avcı taburları çavu
şunun küfrünü yeyinciye kadar 
beklemiye ne lüzum vardı? 

31 Mart vakasına tekad-
düm eden günlerde intişar eden 
bazı gazetelerin kullandıkları li
san, menfi ruhlu kimselerin ta
vır ve hareketleri, hele avcı ta
burlarının takındıkları eda. ko
pacak gürültüyü kestirmemize 
bol bol kafi değil miydi? 

Şimdi karşılaştığımız bu neti
ce, onlara devamlı ve gafilane bir 
müsamaha göstermenin mukad
der cezasından başka neydi? 

Fakat tenkidin sirası değildi. 

Eski gafletlerin cezasından kur
tulmak için yeni çareler :aramak 
lazımdı. O gece, bir bostanda 
saklandım. Ve ertesi gün Mühen. 
dis mektebi son sınıf talebesin
den Abdullahla (şimdi ::vraden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü mü
dür muavini ve mühendis) As
keri tıbbiye son sınıf talebesin
den Yakovalı Abidinle (sabık Ri
ze mebusu Doktor Abidin), ve 
Hüseyin le (şimdi İstanbulda dok
tordur), buluşarak trene bindik, 
ve Hadımköyüne hareket ettik. 

Hadımköyünde e v v e 1 a 
topçu Salimle (1) ve Talat Beyle 
(2) görüştük ve askeri hstaha
nede Resneli Osman Beyi (3) bul 
duk. Sonra da. Osman Beyin 
müfrezesile birlikte İstanbula 
geldik. 

O gelişimizin tafsilatı, hem ka
fi derecede mahimdur, hem de 
mevzuumuz haricindedir. Bunun 
için, o kısmı geçiyorum. 

Fakat bilhassa o 31 Mart facia
~ından sonra, hepimiz inandık ki, 
Ittihatçıların ilk büyük hataları, 
Abdülhamidi tahtında bırakmak 
olmuştur. 

Bu hakikatin anlaşılmasından 

sonra, evvelce: 

"-Biz, kansız bir inkılap yap_ 
tık! diyenler saçlarını yolmuşlar 
ve inanmışlardı ki: Kanla bes
lenmiyen inkılap kansız insan 
gibi, günün birinde ölmiye mah. 
kumdur! 

Olmıya ki, inkılabr yapan, a
dam, Atatürk gibi, tabii kanun
ları bile yıkabilecek kadar mu
cizevi bir kudrete, bir dehaya 
sahip bulunsun! 

H al~~karlar, _o zam~n mc-c-
lısm kendı kendıni fes_ 

hetmesini jstemişlerdi. Bu talep
te bulunurkeıi makamı tehditte, 
orduya dayandıklarını iddia ve 
işaa ediyorlardı. Fakat o sırada, 
onların bütün kuvvetleri, Topha
nede silah çatmış bir bölükle, 
meclisin karşısındaki ufacık ar_ 
sanın duvarı arkasında pusuya 
yatmış bir mangadan ibaretti. 

Bunlar haricindeki kahraman
lar da malüm kimselerdi. Ve mec 
lisin karşısındaki kahveden dı~a
nya çıkmıya cesaret edemiyor
lardı. 

Halbuki akılları başlarında o
lanlar, bu mahiyetleri malum 
mahtükların bir hükumeti değil, 
iki kazr bile idare edemiyecekle
rini çok iyi biliyorlardı Ve !tti. 
hat ve Terakkinin o ölmez çoruk
ları Galatadan mebusan m ·lisi
ne kadar hemen her kahveli, her 
dükkanı her köşeyi tutmuş bulu
nuyorlardı. Mimar ve mühendis 
Salim Beyle (Şimdi İstanbul Be.. 
lediyesi fen heyeti imar kısmın
dadır) ben de, meclisi mebusanm 
ittisalindeki arsanın karşısına 
düse..ı binaya yerleştirilmiştik. ! 

(Devamı var) 

(1) Bu zat, tayyare Albııylı~dan 
Emekli olarak vefat etmiştir, 

(2) M erhUl'll Talat Paşa. 

(3) Ha.ten, Kuleli Lisesi riyaziye 
muallimidir. Ve Jandarma ıabitlilin
den mütekaittir. 

Fiyatları n 

Kontrolüne 

Başlanıyor 

Yeni Manifatura 

Fiyatları Bugün 

Tatbik Edilecek 

Halk Ekmeği Çıkacak K~RAGöt_~-· 
______ ·___ Aga Davas~sızı~ 

Francala ile Has Okkalık Dün Bitti ·eriı 
Ekmek Fiyatlarına Bir Miktar 

Zam Yapılması ihtimali Var 

m:ö 
-0--

Yüz Yıllık Davanırınan , 
bir m\ 

Kararı Gelecek 11 h~hı 
hrel'ı,, 

Celsede Bildirileceie~:~~~ 
Tesbit edilen manüatura fiyat- Hükômetin, büyük şehirler için yüzde yüz sert\ daf eden bu c;cıınideki tip biraz esmer, fakat tam 

!arını havi broşürler, murakabe ?.uğdal'.'dan. ve bir asker t.~~ini çeşnis~n~e olmak manasiyle asker ekmeği tipinde olacaktır. 
komisyonu tarafından kabul edL uze~e ımahne ~arar. yerdıgı ekm~k tıpı ~akkı!1- Buna mukabil, buğday fiyatlarının icap ettir. 
lerek mühürlenmistir. Bu Lro- d~ktı. tezkyerel dunb vılayett~nt ]beldediyeye lgdo_?der_ıbl: diği zammı temin etmek için de halk ekmeği fev. 

Abdülhamit devrindenberi s:~ndeıı 
rüp giden Karagöz Abdullah P. uhrer 
veresesi davası dün neticclen!Jl ·ansa 
tir. Apliye üçüncü hukuk rrıs: l'ei~i ı 
kemesinde görülen bu dav:ıtı salah 
dün son celsesi yapılmış, iki ta~nın. l 
avukatları mütalaalarını sö~ 1 rc\~

111 

.. 1 b"t" -:f v mış ır. anız, azı gaze e er e yazı ıgı gı ı kindeki francala ve has okkalık ekmeklerin satısı 
. . . mevzuu a ıs o an arar care e a e ı ara ın- serbest hırakılaeaktır. Bunun ıçın de narha tabı şur er, u un manı atura maga- ı b h' ı k T' t v k·ı t• t f · · • " 

zalarr~a tevdı edı~ecektır. Halk, dan değil, Dahiliye Vekaleti tarafından ittihaz halk ekmeği çıkaran fırınlarla bu ekmeğin fev-
alacagı eşyanın fıyatlarından e- edilmiş, bütün biivük vilayetlere de bildirilmis. k'nde ek k k f l b' 'h' ı · d t f · ı b'l k · t ~ · K .. - · h il . f. . · ı me eı aran ırın ar ırı ır erın en e -
m:ı: 0 a. 1 me ıs erse, magaza tır. arara .gor~, Toprak Ma su erı ~ısı tara- rik edilecek, h·alk ekmeği çıkaran fırınlar has ek- mişlerdir. al 1 ~ 

. . "'a ına' 
sahıplerı bu broşürleri halka gös fından tevzı edılecek olan Anadolu bugdaylarına k k k II"k~ b k t . - . . . . me cı aramıvaca tır. u umet u ·ararı, mu -
terD~~ye mecbu~ olacaklardır. ~,25 :ur~ş za1mmed~mek A<;ure~ıylke./1y;tıar Y:~ı: lak sı:.rette ta.thik edilmek üzere alakadarlara 

Aynı cephede olan malıyc, • . . ' 
kaf ve Karagöz Abdullah Ağa '1~ ı~ırı 
resesi ehli vukuf raporuna itİ! pn 1' e 
etmişler, mukabil taraf olan ?ıl .t.,. < .a 

un de manıiaturacılar, Ti- en anzım 0 unaca hr: _nca .. 1 0 • aşına ' '1 tebliğ etmemektedir. Bunu bir mütalaa mahiye_ 
caret odasında toplanarak broşu"r kuru~luk zammın gem~ hır mustelıhk sınıfını ti d h.ld' k lAk d 1 b h ak' "t · d V• • .. .. •• d b ı d h" n e ı ırmc te ve a a a ar arın u usust ı 
!erin kiınlere tevzi edileceğini tes mkAu eetsshır lek ecegdını goz ohn~n e d') u uk11 ulranb ~- fikrini sormaktadır 

. d 1 ..ı!""rın 
nızs e er avukatları da rapol·:n 

bi+ etmi lerdir B .. 1 d k' urne , a ın gı asına ta sıs e ı ece o an ug- · 
~ l ş .. . ~o~ur er e ·ı fı- day fiyatlarının muhafazasını da zaruri görmiiş- Bunun için Belediye İktısat Müdürlüğü de bu- kabulünü istemişlerdir. , İl' 

0
j 

yat ar, bugunden ıtıbaren nazarı t" B .k. t b vd h t . giinden itibaren bu husustaki tetkiklerine başhya-
dikkate alın kt ur. u ı ı zarure ug ay arman arının yem-

Haklın, muhakemenin bitti~ yaş 
bildirmiş, kararın da bilahare Yaş aca ır. den tanzimini ve bu harmandan elde edilecek cek ve Pazartesi akııamı mütalaasını Dahiliye Ve. 

KONTROLLER BAŞLIYOR buğdayla, eski fiyatını tecavüz etmemek şartiy!e, kaletine bildirecektir. Maamafih Belediyenin bu hiın edileceğini söylemiştir. 

Koordinasyon heyetinin kara_ bir halk ekmeği imalini de icap ettirmiştir. Ha!ka husustaki kararının müsbct olacağı şimdiden be
rına intizaren şehrimizde fiyat tam bir gıda ve lezzetli bir ekmek vermeyi istih- yan edilmektedir. Müteferrik : 

--------

a ~·ii 

iki eri 
forek 
sa ad 
den 

tesbit ve murakabe komisyonu-
nun eşya fiyatları için tesbit et- Maarifte : 
tiği azami kar nisbetinden fazla-
ya mal satanlar kontrol edilecek
tir. Bu kontrolu Ticaret Vekaleti 
teşkilatlandırma baş kontrolörlü. 
ğü ile Ticaret odasından ayrıla
cak memurlar yapacaklardır. Pa.. 
zartesi gününden itibaren kon. 
trol heyeti faaliyete geçecektir. 

Poliste : 

iki Çocuk Ağır 

Surette Yaralandı 
Nişancı yokuşunda oturan Os

manrn bir buçuk yaşındaki oğlu 
Fuat balkondan, Vezir hanında 
~ numarada oturan 14 yaşında 
Ibrahim de ağaçtan düşerek ağır 
surette yaralanmışlar, her ikisi 
de hastahaneye kaldırılmışlardır. 

YANGIN BAŞLANGICI 

:.Memdarda sirkeci Rasimin 'clü_ 
kanından ve Beşiktaş_ta Gtirel si
nemasının kışlık makine dairesin_ 
den yangı~ 'Çıkmış, her ik:;i de 
sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. * Tramvay kontrolörü 122 nu_ 

Bu Ytl Ortamektep 

İmtihanlarında 1430 

Tcdebe Kazandı 
Maarif dairesi bu sene orta 

mektep mezuniyet imtihanına gL 
rip te muvaffak olanların adedini 
tesbit ederek Maarif Vekaletine 
bildirmiştir. Gönderilen rapora 
göre, bu sene İstanbulda 3092 ki
şi orta mektep mezuniyet imti. 
hanlarına girmiş, bunlardan 1430 
kişi haziran devresinde muvaffak 
olmuştur. Geri kalanların mühim 
bir kısmı de ey lıil devresine kal
mıştır. 

KAMPLAR AÇILIYOR 

Maarü idaresin'n K.ızıltopJ,"ak, 

Göztepe, Erenköy ve Pendikte 
açmak istediği talebe kamplarile 
Heybelide açmak istedi!i mual
liın kampına ait hazırlıklar bit
miştir. Kamplar 15 temmuzda a.. 
çılacaklardır. 

maralı Bahri 169 numaralı tram. Adliyede : 
vayın basamağında dururken ar
kadan gelen bir kamyonla tram
vayın arasında kalmrş, bacağın

dan ağır surette yaralanmış ve 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Aydında Kurslar 
Aydın, (TAN) - H:ılkevi 

kurslar şubesi, ikisi ceza t?vinde 
olmak üzere yedi okuma kursu 
açmıştır. Bunlardan beşi erkek
lere, ikisi kadınlara mahsustur. 
Bu kurslara 404 talebe yazılmış, 
226 talebe devam etmiş, 205 ta
lebe muvaffak olarak şahadet
name almışlardır. 

Halkevinde bir zehirli gaz, iki 
de pasif korunma kursu açılmış
tır. Pasif korunma kurslarına 

l 18 kişi devam etmiş, 70 kişi 
muvaffak olmuştur. Zehirli gaz 
dersleri devam etmektedir. Spor 
şubesi tarafından açılan boks 
derslerine 29 genç devam etmiş
tir. Bir subay idaresinde ı\meli 

atıcılık derslerine de dev;ım edi
lerek, her hafta ikişer gün 42 ki
şiye atış yaptırılmıştır. Bunlar
dan 20 atıcı tam muvaffak oL 
muşlardır. Güzel sanatlar sube
sinin keman ve piyano der;lcrL 
ne 19 talebe ve resim derslerine 
32 talebe devam etmiştir. Resim 
dersine devam eden talebelerden 
20 sinin resimleri (Halkevi re
sim sergisine) kabul olunmuştur. 

Bir Dolandırıcı Dün 

Tevkif Edildi 
Benzinci Mehmet, mebus Eyup 

Sabri ve Ziya isminde üç kişiyi 
dolandırmaktan suçlu emlak tel
lalı Nehabet Nehabetyan ::lört ay 
29 gün hapse mahkum olmuştu. 

Temyiz mahkumiyet kararını 

tasdik ettiğinden suçlu dün yazı
hanesinde tevkif edilmiş ve ceza
sını çekmek üzere tevkifh:meye 
gönderilmiştir. 
OLUME SEBEBİYET VERME 

Sürpik isminde bir kadının üç 
aylık çocuğunu düşürmiye uğra
şırken rahmini delerek ölümüne 
sebep olan ebe Nigarrn duruşma

sına dün birinci ağır ceza mahke_ 
mesinde devam edilmiştir. İddia 
makamı, suçun sabit olduğunu 
söyliyerek Nigann cezalandırıl
masını istemiştir. Muhakeme, ka 
rar tefhimi için başka güne kal
mıştır. * Narcisa, İrena, İstefanya, 
Sofya, Marya, Maçiyeslav ve İren 
isimlerini taşıyan biri erkek al
tısı kadın y edi Polonyalı dün i
kamet i;ezker esi almadıkları için 
adliyeye verilmişlerdir. 

Sultanahmet sulh b irinci ceza 
hakim i, bunlan on beşer gün hap 
se ve yirmi beşer lira para ceza

Piyasada: 

Teneke Tedarikinde 

Güçlük Çekiliyor 
Piyasamızda kutuluk teneke 

azalmış olduğu için bazı konser
va fabrikaları imalatını azaltmış_ 
lardır. İtalyadan gelmesi bekle. 
nen tenekeler bu ay içinde getL 
rilemiyecek olursa fabrikalardan 
üçü işlerine nihayet verecekler
dir. 

iHRACAT V AZIYETl 

Bir Sovyet vapuru lima;ıımıza 
talaş getirmiştir. Sovyetler tifCk 
almak için temaslarda bulunmak 
tadır. Dün Macaristana 50 bin kL 
Io palamut hulasası satılmıştır. 

İhracat gevşektir. 
--o--

Muşta Bir 

Öldürüldü, 

Kişi Ağır Yaralı 

Denizde: 

Yolcu Salonunun 

Kulesinde Bir Telsiz 

istasyonu Kurulacak . 

Dün Gelenler l calı 

Dün sabah gelen semplon e~ hak 
presi ile şehrimize dört $o'lı11 ç· 
hariciye memuru gelmiştir. • 

1 

Bunlardan başka bir Anıe 
kalı tüccar ile bir de İtalyan ~~s~: 
dım gelmiştir. Fransanın TaUjguru 
ve Helsinki konsolosları da a)ıııdan 
ekspresle şehrimize gelmişlerdil1 ve Galata rıhtımında inşa edilen 

yeni yolcu salonunun kulesine 
bir telsiz istasyonu kurulması ka-
rarlaştırılmıştır. Münakalat Ve- Küçük Memleket 
kaleti, bu hususta lazım gelen . Haberleri 
makamlara emir vermiştir. hıya 

Kurulacak telsiz istasyonu sa- d NEVŞEHiR - Şiddetli yağmurl.ısıhı.n 
yesinde limana gelecek olan va- an husule gelen seller, Keçeciler ç>: G 
purlardan verilecek telsizler za- şısındak:i lağınun menfezin! tık~' 

ve sular, yeni yapılan Belediye bi:ıın ~· 
manmda alınacak ve vapurların sının yanına kadar bütün çarşıyı 1'ıa~ a 
muvasalat saatleri kati olarak bi. _,.. h lamıştır. Bazı münhat dükkan ve b,... u r 
lineccktir. Yolcular da vapurlara ıar da su ile dolmuştur. 
teJsiz verip alabileceklerdir. Bu KIZILCAHAMAM - Çamlıkladısı7. 
inşaata yakında başlanacaktır. lunun tesviye! türabiyesi ikmal eÖ kur 

YENi VAPUR SEFERLER! miştir. "Sey" hamamına ve "Acı:te se 
Romanya ile İstanbul arasında h~v~zlarına giden yollar da bitif .. rans 

yolcu vapur seferleri dünden" itL mıştir. " rw1 ,. cağı 
haren açılmıştır r·ık I k R NEVŞEHiR - Say:ım neticesi h" . 

· 0 ara 0- · kazamızda 1439 kız ve 1950 er1' ut 
manya bandıralı Recel Karol va~J ıcak 
C.uPu saat 13.50 de ıı·manımıza kazaya bağlı köylerde 3371 kıt. 
P ı.. • 4590 erkek olÔıak üzere 11.350 ilk pl'e 
gelmiştir. Vapur yine dün ak~am sil çağında çocuk bulunduğu t~ında 

Muş, (TAN) _ Burada bir ki- Köstenceye dönmüştür. J edilm~tir. •eğini 
şinin ölümü ve bir kişinin ağır Bundan sonra da Romanyadan MENEMEN - İdris Tınaz'ın lı'aarhi 
yaralanması ile neticelenen bir haftada bir defa ve cuma günleri lediye riyasetinden ayrılması üze ihek i 
cinayet işlenmiştir. Tafsilfı~ şu- bir vapur gelecek ve ayni gün belediye azasından Ahmet Karada; 
dur: Köstenceye dönecektir. Vapurlar nın parti namzedi gösterilmesi kar •i, rııi 

· d'lik Akd · ık !aşmıştır. ,eki 
Zamanhan, Mehmet Şcdf ve ş1rn ı enıze c mıvacaklar KONYA AKSARAY! - cu btl er 

d m #ıarb' 
Ahmet isminde üç kişi arasında ır, , yet okulu talebeleri tarafından el~ 1 

l f d b . k leri sergisi açılnus ve büyük rıığ rs~ 
geçen sene er zar ın a ır av- görmüştür. Halkevine yeni Aza 1'°'~ag1 
ga çıkmış ve Zamanhan bu kav- Sof ya Elçimiz dına başlanmıştır, inek, 
gada bir gözünü kaybetmiştir. BAYBURT - Kazamızın ştııtlur, 
Bir müddet sonra Mehmet Şerif Anka raya Gitti köylerinden 6 sının mahsulü doıudlin 

zarar görmüştür. ./--
Zamanhanm kızını kaçırıp, DC'r. Ankara, 12 (TAN)_ Sofya ------ ---- ----
vi~ adında bir akrabasının oğlu- Elçi:niz Şevki, bu~ün mezunen Toplantılar, davetler : basıl 
na nikahlamıştır. Nihayet Za- bur:ıya geldi. he 
m~tnhan, Bitlise giderek s~u-ay --o--- ıı~Olnn Laborantlar Kurumu Ba1ka"lı11 G 
isminde bir kadınla evlenmis ve Ş • dan: Cemiyetimiz 1940 yıllık toplB. se l 
kbyüne dönmüştür. Adı geÇen- cır Fıtnat'ın tısını 6-7-940 Cumartesi günü saat ~e 
}erden Ahmet, bu kadını kaçır - de Şehremini Halkevinde yapara~ elırın 
mış ve bilahare Mehmet Ş~>:ifle Türbesi Yapllıyor seriyet gelmediğinden 14-7-940 pııfiır ~ 
birlikte Zamanhana müracaat günü saat 14 e tehir etmiştir. Gurllliind· 
ederek, bu kadını boşamasını Ankara, 12 (A.A.) - Haber nıeler 1unlardır: 1 - Senelik m7t. hi 
teklif etmiştir. Zamanhan d::ı aldığımıza göre, İstanbulda E- 2 - Yeni idare intihabı, 3 - "/. cıdi} 
Dervişin oğluna nikahlanan kız yüpte odun deposu içinde bulu. sene bütçesi. ıhiyc 
kardeşinin bilmukabele boşan- nan kadın şairlerimizden Fit. • J(l.tıal 
masını öne sürmüş, fakat kabul na tın harap türbesi Maarif Ve. ı · . G~lataaaray ~p,or klübilnden~ ~· ~htı 

· killiğinin tesebbüsü ile tahliye btlmüz atletlerının 18/7/940 per; ~gin 
ettirememiştir. Ötekiler, Zaman_ edilmis ve Vekillikçe tamiri~e be günü ~aat 18 de Beyo~lund'I ha) 
hanı tehdide kalkmışlar ve evle- , merkez bınamızda bulunmaları aziy 
rine gitmişlerdir. Bu işi hazmet. başlanmıştır. hcmmiyetle rica olunur. ıi de 
nıiyen Zamanhan, gece Mehmet J -o--- ~ -
Şerifi tüfekle öldürmüş ve ka. Maarif Vekili Şehrimize ~~~e 
rısıru kaçıran Ahmetli de ağrr Geldi p >=Fi,. •> •c ·~:<;s 
surette yaralamıştır. İşe zabıta • - - ·- - - .,... bJ ..... Ankara, 12 (TAN) - Maarif .. , 
el koymuş ve katil yakalanmış- Vek;li Hasan '.Ali Yücel, bu ak. Bugünkü Program; beti 
tır. şamki ekspresle İstanbula hare- 7.30 Program 1 ihti 

ket etmiştir. 7.35 Operetlerden seçme parç:ıl'aka 
CPW t~t 

8.00 Ajans haberleri hu YENİ NEŞRİYAT~ 
ACI BİR KAYIP 

ÜLK Ü - Her ayın birinde çıkan Mülga Harbiye Nezareti mensup-
ıu o Ev kadını - Yemek ııstesı :Ölür 
8.20 Hafi! şarkılar (Pl.) 

• Ülkil Halkevleri ve Halk Odaları der- larından Bay Mehmet Bedrettin Tu
gisinin 89 uncu sayısı intişar etmiştir. gay'ın kızı, tayyareci yüzbaşı Hikmet 

~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ Tupy~n kard~~U~~ğm~ İbrahim 
sına mahkum etmiştir. 13.30 

13,35 
Program 
Muhtelif şarkılar (Pl.) 

SUAL CEVAP 
S. - TDrkkuıuna glırmek isti· 

yorum. Şartları nedir? 

C. - Turkkuşu iki kısımdır. Bi
rincisi göı'ldhii )ıtısmıdır lci, buraya 
ortamektcp ıırııeiıWarı alınır. İkin
cisi muvazzaf tayyare zabiti ye
tiştiren kısımdır. Buraya lise me
zunları imtihanla kabul edilir. Gö
nüllüler, pilot olduktan sonra 12 se
ne hizmet ederler. Bunun için de 
velilerinden bir taahhütname alı
nır. Türkkuşuna girmek için, 17 
yaşını bitirmiş olmak lAzımdı.r. Da· 
ha küçükler kabul edilmez. Lise 

• 

mezunları şimdi müracaat ettikleri 
takdirde, derhal İnönü kampına 
gönderilirler. Burada 3 ay plAnör 
kullandıktan sonra, Etimesuttakl 
tayyare mektebine sevkedilirler. 
Muvazzaf zabit olmak istiyen ve 
fakat liseyi b ir sene sonra bitire
cek olan gençler de müracaat ede
bilirler. Bu gibiler, ilk sene ftç ay 
kamp gördükten sonra tekrar mek 
tebe iade edilir ve ertesi sene tay
yare mektebine kabul olunıırlar. 

• 
8 . - 1938 - 1tSt deN )'lhnda 

ortaokulu bitirdim. Bir sene talıalll 

bıraktım. Bu yıl lise tahsiline de· 
vam etmek istiyorum. Doğrudan 

doğruya glrebil!r miyim? Yoksa 
bu se"eki mezunlar gibi devlet 
olgunluk imtihanına mı tabi tutu-
turum?. 

C. - Eğer ortamektep devlet 
imtihanına girip muvaffak oldıı

nuzsa, doğrudan doğruya lisenin 
birinci sınıfına girebilirsiniz. Aksi 
takdirde bu seneki ortamektep son 
sınıf talebesi gibi devlet imtihan
larına t.Abisiniz. 

F:rkalır.'ın eşi eczacı mektebi mezun
larından Bandırma ortaokul biyoloji 
muallimi Refia Erkal, müptela oldu- ' 
ğu hastalıktan kurtulamıyarak dün 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. 

Cenazesi bugün Teşvikiye Sağlıke
v inden kaldırılarak öğle namazı Teş
vikiye camiinde kılındıktan sonra A
nadoluhisarındaki aile makberesine 
defnedilecektir. 

13.50 ,Ajans haberleri 
14.05 Muhtelif şnrkılar (Pl.) 
1-1.20 Rlyaseticümhur Bandosu 
15.00 Cazband (Pl.) 

• 
l B.00 Program 
18.05 Orkestra eserleri (Pl.) 
lll.30 Radyo caz orkestrası 
19.15 Alaturka müzik. 
19.35 Türküler 

Kederdide 
~·ildiririz. 

ailesine taziyetlerimizl 19.45 Ajans haberleri 
20.00 Fasıl heyeti 
20.30 (Günün Meseleleri) 

V E FAT 
20.50 Saz eserleri 
21.00 Alaturka milzik 

Esbak Van valisi merhum Tahir 21.15 
Paşanın refikası ve birinci ordu mü- 21.30 
fettlşl Orgeneral Fahrettin Altayın 21.45 
kayın validesi Bayan Bedriye dün 2?..30 
vı>fat etmiştir. Cenazesi bugün Sua- 22.50 
diyeden kaldırılarak Sahrııvıredlt !!3.10 
mezarlığına defnedilecektir. 23.25 

Müzik: Gitar havaiyen 
(Radyo gazetesi) 
Radyo salon nrkcstr11sı 

Ajans haberleri 
Radyo salon nrkestrası 

Cazband (Pl.) 
Yarınki program 

Ort 
Anı 
bon • 
lfta 
ikan 
li Ve 

lün 
ahın<! 
ikan 
tada 

lsve 
khol 
t 1s 
rlan 
§tir. 
ır . 
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~: ô. Rıza DOGRUL 

~an A" 1 . •. JBn.sı ve radyoları, 
ırb nıudd~ttir Mareşal Pe

~hsett.kçe "Fransızla. 
rerı ·· " unvanını kullanı. 

~~r~ al Pet_ain de. bu te-
. al ık oldugunu ispat et
. nden başlıyarak Fransız_ 
hreri oldu' p 't . b · e aın· u. 
ns.a. ~ümhurreisidi;, hü. 
reısıdır, ordunun f"d" 

1.h. şe ı ır 
sa a ıyetini haizdir. 
nın Du · .1 r . çesı ı e Almanya. 
erınden farkı yarı varı
altında Yasıyan, silahı e

' al_ı~an, hayat ve istikbali 
a r ı~ınde calkanan mağlup. 

p 'e şaskın bir memleke_ 
nd~ bulunmasıdır. Öteki 
er n · • neşesıyle sermest, 
ı Yere sermiş olmakla 
r. ol~~kları halde Marel\81 
~aş ıtıbariyle evlatları ~a
vaştak" • .. .. ı meslekdaşların1n 
il u~umek suretile ve ta. 
crı hattı harekette . t• 

erek - n ıs ı. 
~aglubiyet şartları. 

aadcsı nishetinde F 
en k ransa. 

1 
urmı~·a, Fransız ha. 

ca ısma ·ı 
ı ·k· 'a e \e vatan ta-
ıa ım kılmıya çalışacak. 

i Fransa: 

~.sayı miifrit sanayicili1'fo 
u ··1 .. .. 

ru tulü ve nizalı . k' da . ın ı-

t 
n ~ıraatçiliğin zahmet. 
\erımr ·ı 1 a emine çevire_ 

Yiik ve uz . m.. un mesaıye, çe-
ihtiucadelclere muhtaçtır. 

Yar Marecal d k"k ed F -;; ' a ı a 
ı . en ransa~·ı teşkilat. 
\a başlamıstır. 
ılnn l\'Jar ı·· 

G eşa ın ömrü vefa 
' eneraı Veygand d 
n lcr· er. 
n d ıne geçecek, bu yol 

U 
•• ha ımı· lan hızlandırmak. 

rer ,-. d 
gı eruhte edecek. 

ız F .. h 
k u rerini yen· b. 

urmak h ı ır 
e se, ked ususunda acele 
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AMERİKA 
25 Bin 

Tayyare 
Yapıyor 

Vaşington, 12 (A.A.) - Müda. 
faa istişare komisyonu, mecmuu 
yüz milyon dolar kıymetinde si
parişler vermiş olduğunu dün bil. 
dirmiştir. Bu sipariş, 25 bin tay • 
yareye aittir. Bu tayyarelerin 
yüzde yirmi beşi bahriyeye, geri 
kalan kısmı da ordu içindir. 

Reconstruction Finance Cor. 
poration teşekkülü. endüstri ~ir. 

ketlerine fabrikalarını genişlet
mek üzere lüzumu kadar tahsisat 
vermeği kabul etmiştir. 

DONANMA YENiDEN TAK. 
VIYE EDiLiYOR 

Ayan ve mebusan meclisleri, 
bahriyeye ait kanun layihasını ka 
bııl etmislerdir. Simdi layiha im
za edilmek üzere Roosev:lfe gön 
derilmiştir. Bu Jayihaya nazaran 
Amerika donanmasını takviye eL 
mek üzere hükumete 4 milyar 
dolar sarfetmek salahiyeti veril. 
miştir. 1947 senesinde Amerika 
donanmasında 35 zırhlı, 20 tayya 
re gemisi, 88 kruvazör. 378 des. 
troyer ve 180 denizaltısı ki, ce. 
man 701 harp gemisi bulunarak. 
tır. Hali hazırda Amerikan filo. 
sunda 369 gemi vardır. 

INGILTERE • AMERiKA 

- ARASINDA 

Yakında Malive Nann Mor. 
ganthau ile İngiliz Maliye miiS
teşarı Philips arasında vukua ge. 
lecek olan mülakatın mevzuunu 
Fransız hezimetinden ve Fran. 
sız - İngiliz münasebatınrn in
kıtarndan sonra bir İngiliz -
Fransız - Amerikan para itilafı 
akdi meselesinin tetkiki ,llacak. 
tır. 

İngiltere, İngiliz lirasının mü. 
dafaası hususunda Amerikanın 
müzaherette devam etmesini ve 
Fransa tarafından yapılmış olan 
esliha siparişlerinin kendi hesabı_ 
na geçirilmesini temine muvaf. 
fak olacağını ümit etmektedir. 

Amerikanın 

Almanyaya 
Bir ihtarı 

İngiltere de Havanada 
Toplanacak Konferansla 
Yakından Alakadar Oluyor 
Nevyork, 12 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesinin bildirdiğine 
gore, Hull, dün matbuat konfe. 
ransında Panamerikan meselele. 
rine müdahalelerde bulunmama. 
sı hakkında Almanyaya zımnen 
ihtarda bulunmuştur. 

Hull, Havana konferansının 
Amerikan milletlerile olan itilM 
mucibince sırf Amerikan millet 
ve Cümhuriyetlerini allkadar 
eden meseleleri görüşmek üzere 
toplandığını beyan etmiştir. 

HAVANA KONFERANSI 
VE İNGD.TERE 

Londra, 12 (A.A.) - İngiliz 
İktısadi Harp Nazın 20 Tem. 
muzda Havana'da toplanacak 0-

lan ve Amerikan fazla istihsalil.. 
tına mütedair bulunan Ameri. 
kan konferansı hakkında yaptığı 
beyanatta, Japonya bitaraf kal. 
dıkça, Büyük Britanyanm meşru 
ticaretini inkitaa ujratmak niye
tinde olmadığını bildirmiştir. 
Büyük Britanyanın bu konfe. 
ranstaki ali.kuı, gönderilen maL 
zemenin, Almanya, İtalya veya 
Fransanın işgali altında buY,nan 
arazisine doğru yol almasıba ma 
ni olabilmektir. Alınan haberler, 
bloküs hakkında hazan Japonya. 
nın ismini İtalya ile birleştir. 
mi~r. Bu nevi haberler, Japon. 
yanın bitaraf bir memleket ol
ması dolayısile, yanlıştır. Hava
na konferansı bloküs meselesile 
iştigal etmiyecektir. 

Nazır, düşman arazisine veya 
düşman tarafından işgal edilmiş 
olan araziye gidecek olurlarsa, 
Amerikadan gelen gemi ha.mu. 
!t-leri, kaçakçılık kontrolü ko. 
misyonu tarafmdan müsadere e
dileceğini ilave etmiştir. Alman.. 
ya tarafından Birleşik Kraliyet 
devletine karşı ilan edilmif olan 
biarnan bloküse nazaran, bizim 
de bloküs tedbirlerimizde gev. 
teklik göstermemize imkan yok
tur. Bilakis sebat etmekliğimiz 
icap eder. Kanaatimize göre, en 
ufak gev§eklik ancak harbin a. 
Z81'DaSIGa sebebivet verecektir-

TAN 

Fransada Yeni REJİM 
Başladı.MareşalP etain 
FransanınFühreriOldu 
Lebrun Dün, istifa Etti 
Geliyor • Martinikde 

- Başvekalete Laval 
,,. 

Filo Teslim Olmuyor 

JAPONYA 
Müdafaa 
Tedbirleri 
Alıyor 

Tokyo, 12 ( A.A.) - Domei a
jansı bildiriyor: 

1 Temmuzdan itibaren Japon
ya 4 askeri mıntakaya taksim e
dılecektir. Bu mıntakalar: Şimal, 
şark, merkez, garp olarak tesbit 
edilmiştir. Bu tedbir impuRtor
luğun karadan ve denizden mü. 

Cenevre, 12 - Mareşal 
Petain, dün akşam Cümhur
reisliğini ve Hükumet Şef
liğini deruhde etmiş ve bu 
sabah resmi Fransız gazete
si, Kanunu Esasinin şu fık
rasını neşretmiştir: 

Versailles'yı, Paristeki nezaret. Kurmak istediğimiz nizam: dafaasını temin ve yeniden tan. 
ler dairelerini Fransız hükümP. Her Fransız Fransa ile müftehir. zim edilmiş olan silahlanma pla
tinin emrine vermesini Alman dir. Fransa da her Fransızla nına tevfikan müstemlekelerin 
hükumetinden rica eylemiş bu. müftehirdir, düsturudur. Biz; müdafaası için üsler tesis etmek 
lunduğunu bildirmiştir. 1 kuvvetlerimizi buna tahsis ede. maksadile alınmıştır. Şark mm. 
Mareşal Petain sözlerine de. ceğiz. Siz de kuvvetlerinizi bu. takasınınki Osaka'da ve garp mın 

vamla demiştir ki: na tahsis ediniz. Kendimizi Fran takasınınki de Pukuoha'da ola. 
- Milli Meclis bana cok geniş saya verelim. Fransa milletinı j caktır. 

salahiyetler verdi. Hi.ikümet, hn zaman şerefle yükseltmiş. INGILTERENIN ÇINE YAPTI. 
"Biz, Fransa Mareşali Phılippe Pe

tain, 10 Temmuz 1940 tarihlı kanu
nuesaslye m\i.steniden Fransız devleti 
reısligını deruhte ettiğimizi beyan 
eyleriz.. Binaenaleyh, 25 Şubat 1875 
tarihli kanunun ikincı maddeslnın 

feshedlldığıni beyan ederiz.. 

Fransanın şimdiye kadar maruz tir.,, f;I YARDİM MESELESİ 
kaldığı vaziyetlerin en müşkü_ MARTİNİQUE'TEKİ FRANSIZ Birmanya yolu ile Çan .Kay 
lüne karşı koymıya mecburdur. DONANMASI Çek'e yapılan silah sevkiyatı hak 

Memleketin muvasala hatla. Vaşington, 12 (A.A.) - Mar. kında Hariciye Nazırı ile fngilte. 
rını yeniden tesis, herkese oca. tinique civarında bir Fransız • re sefiri arasında başlıyan müza. 
ğını ve işini iade, iaşeyi temin, İngiliz deniz harekatına mani ol. kerelere devam edilmektedir. 

İşbu vesika 11 Temmuz 1910 da 
Vıchy"dc tanzim cdılmıştir. 

sulhü müzakere bu meyandadır. mak üzere bir tedbir düşüniil. Japon gazeteleri ve bilhassa 
Fransa istikbal icin. tam ima. mektedir. Cordell Hull'un dün Kokimin ve Asabi gazeteleri Can 

nır.ı muhafaza ederek, cesareti. aksam müdahale e<'.~rek bir ı::u. Kay Çek'in ecnebilerin müzahe
ne yeniden kuvvet verecek yeni rcti hal derpiş ettiği bildiri). retine güvenerek harbe devama 
bir sebep bulacaktır. Nazırlara, mektedir. Varılacak itilafın karar vermiş olduğunu yazmak
umumi katipler muavenet ede. Fransızların gemilerini Marti. tadır. 

İMZA 

PHİLİPPE PETAIN .. 

İCRA SALAHİYETİ 
Mareşal ayni zamanda yeni 

kanunuesaside derpiş edilen A. 
sambleler teşekkül etmediği 

müddetçe icrai salahiyeti de haiz 
bulunacaktır. Bu Asarnbleler te. 
şckkül ettiği zaman bile devlet 
reisi dahili veya beynelmilel ger 
ginlik vuklıunda, yahut ta her 
hangi vahim bir buhran esnasın. 
da icrai salahiyetinı kullanacak. 
tır. 

cek ve Büyük Fransız vilayetle. nique'de muhafaza etmeleri ve. . . 
h t b.t f b" 1- d t ·ı Bınnetıce bu gazeteler, .Tapon. 

rinin başına valiler ikame edi. ya u ı ara ır ıman a ecrı b.. .. b"l . k 
d ·1 l · 1 d 1 • .. 't yanın utun ecne ı en ovması. 

Jecektir. Hükumet temerkiiz cL e ı me erıy o un a o acagı um1 ı Ç K Ç k'" k 
<l ·1 kted" nı ve an ay e ı erza ve 

tirilecek, idare; ademi merkezi. e ı me ır. ··h· t ed ik" d h 
REDDEDl0 LEN BİR TEKLl°F mu ımma t. ar ın -~n m.a. ru.m 

yete sevkedilecektir. Memurlar b k 1 ld - ı 
N k T . t . . , ıra ması azım o ugu muta aa-

dAha serbest olacak ve daha bti. evvor ımes gaze esının . 
Vaşı·ng~t F h f"l" d sını serdetmektedır. 

yük salahiyetle hareket edecek. on ransız ma a ı ın en 
ler. fakat hatalarından mesul o. öğrendiğine nazaran Fransa de. * 
lacaklardır. niz makamatı, şu sırada Marti. Asabi gazetesi, Şanghayda Ja. 

YENi KABiNE KURULDU 

nique sularında bulunan Bearn ponların milli prestijine karşı ya_ 
Fransız tayyare gemisinin yeni pılan hakarete karşı şiddetli neŞ

Amerika Sefirleri Orlean veya diğer bir Amerika riyatta bulunmaktadır. 
limanında enterne edilmesi hak. Bu gazete. bu hakarete kati. 

Cenevre. 12 - Maresal PP-tain 
yeni kabinesini teşkil etti. Kabi. 

Arccsında Görüşme kındaki Amerikan teklifini red- yen müsamaha edilemiyeceğini 
d0tmişlerdir. Ayni Fransız ma. yazmakta ve Birleşik Amerika
kıımatı Bearn vesair Fransız ge. nın Japonları aşağı ve hafif bir 
milerine Fransız sularından ay. ırk addetmekte olduklarını hatır_ 
rılmalarına müsaade etmemek. !atmaktadır. 

nede Laval Başvekil muavinliği. Madrit, 12 (A.A.) - Saint Se. 
ni ifa etmekte, General Veygand bastien'de bulunan Polonyadaki 
Harbiye Nazırlığını, Marke Da- Birleşik Amerika sefiri Anthony 
h_il~ye Nazırlı~ını ve Boudoin Ha. ı Biddle yarın Madride gelecektir. 
rıcıye Nazırlıgını yapmaktadır. Şehrin Almanlar tarafından iş. 

Petain radyoda söylediği bir gal edilmesine rağmen vazifesi 
nutukta, halledilmesi çok müs. l b:-.·nda kalmış olan Birleşik A
tacel bulunan bazı meselelerin merikanın Fransa sefiri Bullıtt'in 
daha kolayca hallolunabilmesi i. yakında Madride gelmiş olduğu, 
çin, hükumet merkezini işgal al. ve Biddlle ile Amerikanın Mad. 
tında bulunan araziye nakletme. rit sefiri ile görüşmeler vao~cagı 
yi düşündüğünü ve bunun için zannolunmaktadır. 

tedir. 
Beyan edildiğine nazaran, ya. 

pılmakta olan yeni Fransız • A.. 
merikan muzakeratı, Fransız ge. 
milerinin Martinique'de hareket. 
ten tecridini garanti edecek bir 
beynelmilel komisyon teşkili ih. 
timali üzerinde cereyan etmekte. 
dir. 

HADİSELERİN . İÇYÜZÜ 

• Sovyet Rusyanın Bal.kanlarda genif
leme ve emniyet mıntakalarını ifgal. 
hareketine devam edeceği hakkında
ki rivayetlerin aslı yoktur. 
SovgeUer tim.dilik Be81lrabgayı if· 
"gal. ile iktifa edeceklerdir. Çünkü 
Sovgetlerin geni bir tetebbüaü Bal.
kanlara harbin sirayetine se'bep ola
bil.ir. Ral.buki Alman.gamn prensibi 
bir cephl!de har'bederun, diğer cep
helerde sükUn ve emniyeti muhal a
za etmektir. Maear ve Bulgarlara, 
arazi emellerini, harp sonuna tehir 
etmelerini tavsiye etmesinin se'bebi 
budur. ~omanga Hariciye Nazırımn 
Berline davet edilmesinin sebebi de 
budur. Almanya, /ngiltereye taar
ruza ba§lamadan evvel Balkan cep
hesinde geni bir htidİ.81! çıkmasına 

meydan verllmemesini temine çalıı
maktadır. 

Alman.ganıın Sovget Rusyayı da ıim
dllik temin ve tatmin etmit ol.nuuı, 
ve onun timdllik Bal.kanlan karııtı
racak bir hareketten irtinabım te
min etmiı bulımmaaı muhtemeldir. 
Zaten M oakovanın verdiği teminata 
göre, Sovget Rusyamn Bal.kanlar
dan, ve Türkiyeden iatediği bir fell 
yoktur. 

* * • Romanya Hariciye Nazırından sonra Bul
gar Kralının veya Bulgar Hariciye Nazı
rının da Berline davet edilmesi ihtimali 
kuvvetlenmektedir. 

• * LGndrada dolafan bazı rivayetlere 
göre, Almanya • ltal.ya ve Japonya 
araıntla tekrar Sovyet Rusyaya 
karıı bir antikomintern paktın ih· 
yaı ihtimali vardır. Fakat ayni za
mamla bu ür deııletin /ngilterege 

kartı müşterek bir taarruza geçme
lerinden korkulmaktadır. 

* * 8 Londra Japon mahafilinin kanaatine ıö
re, yakında Japonyada bir kabine tebed. 
dülüne intizar edilebilir. Bu takdirde Ja
ponya, Almanya ile birlikte derhal İngil. 
tere aleyhine tecaviize geçecektir. 

• * * ltalyan gazetelerinin verdiği malu
mata göre, Reynaud kabinesi, 16 Ha
ziranda Cezayire çekllmiye karar 
vermitti. Bu hususta her türlü ha
zırlıklar gapı/.mııtı. Seyahat Mar
tJeille vapuru ile yapılacaktı. Oğlu ile 
birlikte Daladier, Dahiliye Nazırı 

Mandel, Maarif Nazırı Yvon Del
bos ve Parlamentonun bazı nü/uzlu 
uzuvları vapura binmiflerdi bile. 
Fakat o gün Reynaud dii§ürülmiif, 
Petain, hükumetin balJına geçmifti. 
Birkar gün sonra MartJeille vapuru 
Bordeaux'dan Şimali Afrikaga mü
teveccihen hare-Ut ettiği zaman, 
içinde bulunan sabık nazırlarla di
ğer l}Qlısiyetler, mütareu fllTtları
nın Bordeaux hükumetince kabul 
edildiğini, ve Fa Umumi Yal.isi Ge
neral Neguea'ye, Marseille vapuru
nun havzaı daldlindeki aahillere 
ganaımasına müsaade etmemesi em
ri verildiğini bllmigorlardı. 
Ondan sonra uzun müddet bu vapu
run ne ol.duğundan haller al.ınama
ml.§tı. Nihayet öğrenilmifti ki, va
pur, yoluna devam ederken durdu
rulm~ ve Bordeaux'ua .evkıetlil

miftir. 
Muhare'beye devam taraftarlannın 
Bordeaux'da bulunmalarının ve Pe
tain hükumetinin aldığı hazin ka
rarlar karşısında ses çıkaramamala

rının se'bepleri timdi anlal}ılıgor. 

Asabi gazetesi, netice olarak 
derhal mukabil bir taarruza ge. 
çılmesi lazım olduğunu yazmak. 
tadır. 

Filistine Suriyeden 

Kaçan Fransız 

Erkanıharbiye Reisi 
Londra. 12 (A.A.) - Filistin

Suriye hududunda bulunan Da
ily Telegraph gazetesinin muha. 
biri, General Mittelhauser'in er. 
kanı harbiye reisinin Filistine 
feci surette firar edişini, Suriye
den gelen şahısların ifadelerine 
atfen anlatıyor: 

Fransız mütarekesinden sonra, 
kaymakam olan mezkur zabit, Fi 
listine gönüllü ve malzeme geçir. 
mek üzere bir plan hazırlamak 

için emir almıştır. Planı ihzar e. 
dip te tevdi ettiği zaman general 
Mittelhauser, İngiltere ile birlik
te mücadele etmek için verdiği 
sö7den dönmüş bulunuyordu. 

Kaymakam tevkif edilerckŞam 
da kalebend edildi. Dostlarile 
muhabere etmiye muvaffak oJ. 
muş ve bir gün akşam üstü Gall'i 
nöbetçiyi çağırarak diğer bir za. 
bite verilmek üzere kendisine bir 
pusla tevdi etmiş, nöbetçinin gay 
bubetinden istifade ederek oda. 
sından ve kale kapısından gizli. 
ce çıkmıya muvaffak olmuş ve 
sokakta kendisini bekliyen bir o. 
tomobile binerek hududa gelmiş
tir. 

Ticaret Vekilinin 

Manisadaki 

Tetkikleri 
Manisa, 12 (A.A.) - Ticaret 

Vekili Nazmi Topcuoğlu şerefi. 
ne dün gece verilen ziyafette 
vali Faik Türel. General Tevfik 
Oge, Parti Müfettişi Galip Bah. 
tiyar Göker ve birçok davetli 
h':lzır bulunmuş. Ziyafette müs. 
tahsillerin dileklerile alakaların. 
dan ötürü duyulan memnuniyet 
ifade edilmiş ve istihsal madde. 
lerinin satış fiyatlannın, malın 
piy~aya arzından evvel tesbit 
edilmiş bulunması temennisi iz. 
har edilmiştir. Vekil, Manisalıla
nn kendisine karşı gösterdikleri 
samimt alakadan dolayı memnu. 
nivetini bildirmiş ve bağlardaki 
hastalık dolayısile teessürlü bir 
7.amanlarında gelmiş bulunma. 
c:ından müteessir olduğunu ve 
onların üzüntülerine iştirak et. 
tiğini söylemiştir. 

(ffl.fK 
250 Gram 

Çivi ihtikarı 
Yazan: B. FEtBll. 

D ünkü gazetelerde oktMlllk 

"Çh•inin kilosu 28 kurUf ikm-
45 kuruştan 250 gram yani 11 kurut 
on paralık çivi satmak suretile llıtl• 
klır yapmaktan maznun Agapyos'\m 
mevkufen muhakemesıne altıncı u• 
lıve ceza mahkemesinde devam edil
~lştir. Bu celsede okunan Ti 
MüdurlUğilnün tez.keresinde çt.l ~· 
tır.m 28 kuruş olduğu blldirDi1ontu. 
Mnznun vekilı çıv! küçilldilkçe ft· 
y.atı pahalılaştığını \ c muvekkmntn 
12 numara çivi satmış oldutunu Usl 
surmuş \'e bu cihetin tekrar Tic~ 
f.~udurluğilnden sorulmasına tl 
muhakeme başka gune bıraltıl.aııftU'• 

Bunu okudunuz. 
Geçende bir de tennos ,..ı 

sıcağı ve sovuğu ayni dene• 
muhafaza eden cam maa 
~·üzünden açılmış bir davan .... 
zetelerde takip etmiştik. O.. 
dan ev,•el de kalay ve nip4ır O.. 
tikirı maznunlan hakkında da ta
kibat yapıldığını öğrenmipl.k. 
En hücra, en akla gelmes ...... 
dır gibi, termos gibi • maddeı.. 
de bile en küçük bir ihtikin mU. 
saade edilmiyeceğini gösterm ita 
takibat ıüzel şeylerdir. 

11 kuruşluk çivinin hepsi Bati. 
kar olsa ne olur? Demeyip iti • 
kı tutmak da ciddiyetin ve ban 
teli.k.kisinin pek güzel bir 111. 
munesidir. 

Lakin bir nokta var. G..W.. 
re intikal eden ihtikar tüibetı 
ha\'Ddisleri hemen hemen Mıa .. 
kabil şeyler. 

250 ıram çivide ihtiklr ,.,.ı. 
dığından dolayı harekete p1-
bütün bir zabıta ve adliye ...a. 
nizmasının azameti, ika ..ultliil 
zannedilen cürmün sebebini .... 
kil eden maddi kinn ~ 
önünde nisbetsiz. bir mansara .. 
zediyor ve bu kadar ufak 1lıir pı.; 
~in bu mekanizmaya tevdii ...,_ 
onun vekarı önünde bir Winllt 
noksanı hissini veriyor. 

Gazetecilerin iJd işi var. B1t111 
hadiselerden karilere doiftl. DL. 
[:eri karilerden hadiselere 

Bugünkü yazımı ba ildMl WS. 
mete hasredlyorum. Bi~ kİİlf. 
lerimiz bu nevi şiddetli tdi1Mltm 
yalnız çivi - hem 250 pUI sJ.i 
nipdır, termos ve kalaya mi9't• 
!lır kalmasından • mustdtpildıll 
Sağ yağın kilosu 100 • Ut, •1• 
tin yağınki 58 • 65 pirineia tMI 
kuruş, hülasa yiyecek fiyat~• 
çiviye ve kalaya nazaran kat _., 
fahiş oluşunda acaba 11 k1Jl'8I 
on paralık çivideld kadar ftldElr 
yok mudur? Diye cidden tlpll8J
düşmekte ve falan yerdeki ltw 
köhne nalburun sattıjı zst sn• 
çivideki ihtikarı yakalıyan U. 
kin teşkilatın halkı asıl altk .. • 
eden yiyecek ve zaruri ... ...,... 
maddelerile de uğraşmaıım eQ• 
göniilden temenni etmektedirlH• 

Biz de · onların temenniıiee .. 
vesile ile tercüman oluyor& 

NOT: 

nuyor. 
Radyomuzd n bu neşrlyab 

buçuğa çıkarmasını rica etmekll clin• 
leylcılcrın umumt hır arzusud&. rer
ci.ıman olmaktayız. .. "· 

Amerikada Yeni 

Reisicümhur Seçini 

için Mücadele 
Nevyork. 12 (A.A.) - FJIMel

fiya'da cümhuriyet partilinin 
kongresi esnasında ikisi tçtıma 
salonunda olmak üzere 12 tane 
bomba bulunmuş olduğu için po. 
lis bir tethiş hareketinden kork
maktadır. Baltimore, Vaşingto!ıl, 
Nevyork ve Şikagoda polis Ulf' 
tırmalara devam etmekte Ye biJ. 
hassa demokrat partisi koııgre91. 
nin toplandığı binanın etrafmda 
tedbirler almaktadır. Bu kongre 
esnasında Roosevelt'in yeniden 
Reisicümhurluğa intihap edilip 
edilmiyeceği belli olacaktır. 

* Vaşington, 12 (A.A.) - Me 
san meclisinde 64 demokrat f/////11, 
dün neşredilen bir beyann.-.uıı'llL.l-.:w 
le Roosevelt'in Reisicümhur 
hababnda üçüncü defa de 
fırkası namzedi gösterilmes 
temişlerdir. Beyannamede 
veJt'in intihabının Amerikan 
nıokrasisini muhafaza etmi79 
dım edece~i vazıhdır. 
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Millet Meclisi Biiyiik 
Müttefikan Hükümete 

(Başı 1 incide) 

sı bir takım vesikalar neşretmekte ve aralarında Tiirkiyeye ta. 
allüku olanlar da bulunmaktadır. Bu ayın üçüncü günündenbe. 
rı hır takım ecnebi gazetelerinde vesika neşriyatiyle beraber bu 
vesikalara dayanan yazılar yazılmakta ve propagandalar ya
pılmaktadır. 

11 Dürüst Siyasetimizden Eminiz .. 
Vesikaların doğru veya yanlış neşri, Türk milletini ve hü

kumetini hiç hır veçhile endişeye düşürecek mahiyette degildir. 
Hukumetiniz, cok temenni ediyor ki bu vesikalar tahrife uğra. 
madan neşredılsin. Çünkü dürüst ve açık siyasetimizden emin 
olduğumuz için, neşredilecek herhangi bir vesika bu durüst si. 
yasete yeni deliller ilavesinden başka netice vermez. 

Türk Ricalini Zedelemiye Uğraşanlar 
Fakat, bu vesikalara istinat ederek Türkiyeye samimiyet. 

sizlik isnad edenlere ve bu arada hiç bir zaman maksatlarına 
hadım olmıyacogını bildikleri Türk ricalini zedelemiye ul:ra. 
~anlara vcrılecek bir tek cevap vardır: Nefretle baş çevirmek. 

Bugünkü Türkiye 
Sayın arkadaşlarım, 
Türkiycye isnatlarda nulunaral{ tesir yapmak istiycn

lerin unuttuklan birinci nokta, bugünkü Türkiyenin, öl
müş ve çi.\rümüş Osmanlı İmparatorluğu olmadığıdır. O 
devirlerde bu gibi tesirler muharriklcrinc fayda verirdi. 
Fakat, bugün1.-ü Türkiye, ondan çok uzak ve çok ilerivc 
doğru yol almış bir mevcudiyettir. 

Yakın Tarihten Misal 

l\luzaffcr Göker'in Beyanah 
Meclis heyeti umumiyesinin 

sık sık sürekli ve devamlı alkış. 
ları ve bravo seslcrilc karşılanan 
bu izahatı muteakıp söz alan Ali 
Muzaffer Göker, Avrupada har
bin başlamasını müteakıp millet
lerin harbi kendi topraklarına 

sirayet ettirmemek için zaruri 
gördükleri tedbirleri alırken, hü
kumetimizin de Türk milletinin 
yuksek haklarını korumak ve 
yuıdun bütünlüğünü muhnfaza 
etmek için icap eden tedbirleri 
almış olması kadar tabii bir şey 
olamıyacağını işaret ederek de. 
miştir ki: 
"- MilJetin yüksek menfa:;ıtlc. 

ri ile alakadar olan kararlar ve 
tedbirleri hadisatın seyrine bı. 

rakmak bir an için bile tasavvur 
edilemezdi. Sahası her gün biraz 
daha genişlemek istidadını gös-
teren büyük buhran karşısında 
siyasetimiz ve tedbirlerimiz ne 
olabiJirdi? Bu kadar büyük mil
let ve vatan menfaatlerinin icap 
ettirdiği tedbirlerin her seyden 
evvel milletin düşüncesine, duy. 
gusuna uygun olması lazımdı. 

Türk siyaseti icaplarını Türkün 
uzak ve yakın tarihinde aramak 
Milli Şefin etrafında bir kaya 
gibi birleşmiş olan milletin ira-

• desine mutabık olarak tayin et. 
Pek iyi bılirsiniz ki, bütün bir husumet cihanı, hatta köhne mek kadar tabii bir şey olmazdı . 

İmparatorluk başlarının da iştirakile Atatürk'e karşı koymak Hükumetimiz ancnk böyle bir yol 
istediler; ve Türk milletine "yalnız onu bırakırsa kurtulacağını,. tutabilir ve vüksek meclisimiz an 
&Oylediler. Fnkat Türk milleti onu tuttu, onun tarafını tuttu ve ~ 
ôtekilerl reddetti. Netice de malllm. Butün varlığı ile hür ve cak bu mahiyette olan kararları 
müstakil Türk milleti, bul{iin bu kürsüden her arzusunu söyliye- tasvip edebilirdi." 
bıliyorsa, o mücadelenin eseridir. Binaenaleyh, Türkiye Cüm- ".Milli Haklarımızın . l\lahfuziyc. 
huriyeti ricalinin kalması, gitmesi; oturması, kalkması ancak tine Aşıkız" 
Turkiye Bliyiik Millet ~1cclisinin kararile olur. Ancak onun tas. Hatip siizlcrine devam ederek, 
vibiylc tekemmül eder. Türk milletinin her şeyden önce 

Türk Siyasi Ricalinin Vasfı 
İkinci nokta da, bugünkü Türk siyasi ricalinin vasfı 

hakkında yanlış malCımat sahibi olmaktır. Bugünkü Türk 
siyasi ricali şu veya bu devlet politikasını takip eden ve 
onunla öğünen cinsten insanlar değildir. Türkiyeyi idare 
edenlerin veya idaresine çağınlanların yalnız bir vasfı ve 
bir programı vardır: Her işte evvela Türkün menfaati, 
Türkiye Cümhuriyctinin selameti. Bunun yanında, bu 
menfaat ve selamete uygun gelen dostluklar. 

İşte, sayın arkadaşlarım, bütün bu propagandalarda 
eksik düşünülen bunlardır. 

Tirkiyenin Vaziyeti 
Şimdi, bugün A'•rupanm içinde yuvarlandığı nu hal 

karşısında Türkiyenin vaziyeti ne olacak diye düşünen
lere cevap vereceğim: 

Türkiye, dostluklarına sadıK, keneli istiklal ve hürri
yetini müdafaaya karar vermiş tek bir vücut haliıidc \ 'U· 

kuata intizar etmektedir. 

"Ne Tahrik, Ne Taarruz Düşünüyoruz,; 
Biz, hiç bir zaman ne tahrik, ne de komşularımıza taarruz 

düşünüyoruz. Komşulanmızın da aynı hissiyatta • oldukların.m 
bariz delillerini memnuniyetle ,görmekteyiz. Yegane gayemız, 
vatanımızın mahfuziyeti ve milletimizin selameti ve zarardan 
vıkayesidir. Türkiye Cümhuriyeti hiıkumeti, Büyük Meclisten 
aldıgı direktif dairesinde çalışmakta, arzettiğim esaslar üzerin
de son derecede hassas bulunmakta ve günün icaplarına göre 
tedbirlerini almaktadır. 

Komşularla Dostluk Azmi 
Hükumetiniz o kanaattadır ki, şimdiye kadar aldığı tedbir

lerle, bir çok vakaların tahaddüsüne tekaddüm etmiş ve mem. 
leketin varlığını müdafaadan ibaret olan bu yolda yürümekte 
katiyetle musir bulunmuştur. 

ve her şeye rağmen milli hakları. 
nın mahfuziyetinc aşık olduğunu 
hiç kimse için bir sır olmadığını, 
Tiirk milletinin sulh içinde, re. 
fahmı, milli inkişafını temin et
mekten baska bir arzusu bulun
madığını ve macera arkasında 

koşmadığının da bilindiğini bil
hassa kaydederek demiştir ki: 
"-Vatanı herhangi bir taarruz 

dan korumak için icap eden bü
ti.in müdafaa ve emniyet tedbir. 
lerini almak ve yurdu elden gel. 
diği kadar harbin dışında bırak. 
mıya ç:alışmak; işte Türkiye ciim 
huriyeti hükumetinin tah:ıkkuk 
ettirmek mecburiyetinde bulun. 
duğu sjyasi hedefler bunlardır. 

lliikümctin Siyaseti 

Arkadaşlar, hükumetimizin si. 
yaseti tamamen bu hedeflere mü. 
tcveccihtir. Zaten Türkiye eüm
huriyeti dış siyasetinin seneler. 
denberi takip ettiği yol da hudur. 
Bu siyaset tamamen tedafüi bir 
siyasettir. Hiçbir veçhile, hiç kim 
senin aleyhine müteveccih de
ğildir. Ve ahdi mükellefiyetleri. 
mizin biitiin icaplarına uygun
dur. Ttirk dostluğuna güvenmiş 
olanların ve bunu temin etmek 
istiycnlerin hakikati böyle bilme
si lazımdır. 

Arkadaşlar, sizin de tasvip et. 
tiğiniz siyaset budur. Dlin oldu
ğu kadar bugün de doğru buldu. 
ğumuz siyaset budur. (Bravo ses 
leri, alkışlar.) 

Ali Rana'nm Sözleri 
Hariciye encümeni reisini taki. 

ben kürsüye gelen müstakil grup 
reisi Ali Rana Tarhan da şu be. 
yanatta bulunmuştur: 

Dünyanın bu kararsız vaziyetine rağmen, memleketimiz 
yakın bir tehlikeye maruz görünmemekte ve bütun devletlerle 
ve alelhusus komşulariyle iyi münasebetleri idame hususundaki 
azminde berdevam bulunmaktadır. " - Muhterem arkadaşlar, Tür 

kiye cümhuriyeti siyasetinin esas 
vasıflarından biri de açık olma

~ sıdır. Muhterem Başvekilimizin 
Türkiye Cümhuriyetinin istiklaline ''e Türk vatanı· daima alaka ile beklenen ve iti-

Vatan Müdafaası 

nın bütünlüğüne zarar verecek herhangi hir harekete matla dinlenen beyanatları son 
,.. ·ı,.. h 1 hadiseler üzerinde efkarı umumi. karşı Türk milletinin vereceği yegane cevap sı a a sarı • 

daf k 1 k yeyi tenvir etmiş bulunuyor. 
mak ve sonuna kadar vatanı mü aa etme o aca tır. Cümhuriyet hükumetinin takip 

ettiği siyaset, Türkiye Büyük l\Iil 
Yakın Şarktaki Sulh , Jet Meclisinin yurdun menfaatine 

uygun olarak tesbit ettiği veya 
edeceği siyaset olabilir. Yüksek 
kararlarınızı tatbik etmek ~erefi 
ve mesuliyetini deruhte etmiş bu 
lunan icra vekilleri, tek bir Hi
mat, tek bir teveccüh ararlar: 

Bunu, bu şekilde tebarüz ettirdikten sonra, Yakın 
Şarkta su1hün bozulmasına ve harp felaketinin buralara 
kadar yayılmasına hiçbir zaman taraftar olmadığımızı ve 
bugüne kadar da bu maksatla calıstımmızı bir kere daha 
tekrar etmek isterim. 

Takip Edilen Siyaset 
Sayn arkadaşlanm, 
Öyle zannediyorum ki, hüktimetinizin takip ettiği si-

1aset, sizin kendisine verdiğiniz direktife mutabıktır. Bu
nun öyle olup olmadığını reylerinizle izhar buyurmanızı 
rica ediyorum. 

Hükumetinize, itimat gösterecek olursanız, o, çok a'ğır 
«>lan işlerinde daha neşe ile çalışmak kuvvet ve kudretini 
bulacaktır.,, 

Ti.irk milletinin ve onun salahi. 
yetli vekillerinin itimadı ve te
veccühü. (Bravo sesleri). Hüku
metimiz bugün bunun teyidini 
arzu ediyor. 

Siyasette Basiret ve İsabet 

Refik Sayda-., hükumetinin için-
de yaşndığ vahim şartların 
istilzam e1 1siret, metanet, 
ve isabef •n selameti için 
çalışmr' edeceğine gru-
pumu·· ı beyan ederim 
(Era. _ , _ daima hayırlı 

muvaffakıyetler dilerim. (Şiddet. 
li alkışlar). 

l\lümtaz Ökmen'in Beyanatı 
Ankara mebusu Mümtaz Ök

men de Başvekilin her zaman ol
duğu gibi bugün de cümhuriyet 
hükumetinin dış siyasetini adet
leri veçhilc dürüsti ile, hulus ile 
izah etmiş bulunduğunu işaret e
derek: 

"- Arkadaşlar, demiştir, bili. 
yorsunuz ki, Avrupada harp baş. 
ladığı zaman, dünya vaziyetini, 
bu vaziyet karşısında Türkiyenin 
almağa mecbur olduğu emniyet 
ve korunma tedbirlerini hüku
met, parti ve meclis hep beraber 
mütalaa ettik. Şimdi Başvekili
mizin ana hatlarını tebarüz ettir. 
diği istikamete girerken daha tet 
kik safhasında temayül safhasın
da, müzakere safhasında hiiku. 
metle elbirligi yaparak ve niha
yet derin bir inşirah ile, haklı bir 
vicdan huzuru ile bu kararı hep 
beraber aldık. Bu karar, hür 
Türk millf!tinin, hür efkarı umu
miycsindc, hür matbuatında mü
nakaşa edildi. 

Milli Siyasetimiz 
Hükumetin tuttuğu yolun, miL 

lt menfaatin, milli bakanın kati 
zaruret ve icabı olduğunda te. 
reddüdü olan tek vatandaş çık. 

madı. Bu siyaset, hükiımetçe, par 
tice, Büyük Millet Meclisince ve 
nihayet Türk milletinin büyük 
şuurunca umumi bir tasvibe maz 
har o1du ve bu sebeple bu siyaset 
kelimenin en şamil manasile 
Ti.irk milletinin (milli siyaseti} ol 
du. Çünkü bu siyasetin tek isti
nat noktası miistakil Türkiye ve 
hür Türk milleti davası ~di. (A1ı . 

kışlar). Diin bu kararı bir vicdan 
huzuru ile almıştık, bugün hadi
selerin her çeşit inkişaflarını bir 
defa daha tetkik ettikten sonra 
millete ve tarihe karşı mesul a
damlar sıfatile ve ayni vicdan hu 
zurile bu isabetli yolda devama 
karar veriyoruz. Arkadaşlar, 
dost, düsman herkesin bilmesi 
15zım gele~, bilmelerinde fayda 
olan bir hakikatı yüksek huzuru. 
nuzda tebarüz ettirmeme müsa
adenizi dilerim." 

Milli Iradl'nin Tek MiimP.c;sili 
Miimtaz Ökmen sözlerine de

vam ederek Türk milleti için ü. 
zerinde yaşadığımız topraklar ka 
dar, bu topraklar üzerinde yaşat. 
tığı ulvi prensipler de mukaddes. 
tir. Bu değişmc7. hayati prensip. 
lerin başında Türk milletinin aS
la tesir ve miidahale kabul ctmi
yen irade ve hakimiyeti gelir, de_ 
miş ve ilave eylemiştir: 

"- Şimdi arkadaşlarım vaziye 
tin kısa hulasası şudur: 

Türk milleti, hükumeti, Mec. 
lisi, ordusu ile ve bütiin maddi 
ve manevi varlığı ile milletin 
hiiyük güveni, bliyük ümidi, bü. 
yük bir başı olduğu kadar müs
tesna bir kumandan olan Milli 
Şefin etrafında birleşmiş bir 
hakikat kayası gibi duruyor. 
fBravo sesleri, şiddetli alkışlar) 
Emeli ve iimidi, ne kimseye bir 
karış toprak vermek, ne kimse
den bir karış yer istemek. Sade. 
ce yurtta ve cihanda sulhün te. 
sis ve temadisine çalışmak. (Bra. 
vo sesleri, alkışlar.) 

Feridun f'ikrinin Sözleri 
Bingöl mebusu Feridun Fikri 

de Başvekil doktor Refik Say. 
dmnın yapmış olduğu beyanat 
ile Millet Meclisinin hissiyatını 
ve memleket siyaseti hakkında. 
ki düşüncelerini ifade eylediğini 
işaretle demiştir ki: 

"- Çünkü kendilerinin der. 
meyan ettikleri esaslar, daima 
bizim fikrimizde, gönlümüzde 
Büyük Millet Meclisinin kalbin. 
de ve şuurunda hakim olan esas. 
]ardır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi her şeyden evvel, sulh. 
ten evvel, her türlü medeniyet 
vasıtalarından, terakkilerinden 
evvel bir büyiik şeye ehemmiyet 
verir, o da Türk istiklalinin her 
türlii maddi ve manevi uzaktan. 
yakından her türlü tesirattan 
tamamile masun olması keyfi. 
yetidir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Türk milleti istiklal savaşına 
giriwıiş ve bu İstikltıl Savaşını 
§anr He, şerefi ile bütün imkan. 
hızlıklara rağmen başarmış ve 
muvaffak olmuştur. İstiklal o. 
nun kalbinde ebedi ve ezeli bir 
umde bir anane ve bir hakikati 
mutlaka olarak yaşamaktadır.,, 

Feridun Fikri (Bingöl) Türki. 
ye hük(ımetinin her hangi bir 
surette teşekkülüne, mevcudiye. 
tine, ın;aktan, yakından tesir 
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Dün 375 Reyle 
itimadını Bildirdi 
yapmıya temayül etmenin onun 
istiklaline, her hangi bir veçhile 
şu veya bu suretle müdahale e
debilmeyi tasavvur ve tahayyül 
etmek demek olduğunu söylemiş 
ve ilave eylemiştir: 
"- Bu ise Türk milletinin is. 

tikEll Savaşında vermis olduğu 
şehitlerin kanlarile milletine te. 
min ettiği ahdı peyman ile ebe. 
diyen yaşatacağı ve Türk mille
tinirı daima ve daima mevcudi. 
vetinin esasını teşkil eden istik. 
lalini ortadan kaldırmaktır. Hal. 
buki Türk, istikHilini her şeyden 
aziz ve mukaddes bilir. Bunun 
içindir ki, B. M. M. muhassalası 
olan hükumet ve o hükumeti 
sevk ve tedvir eden, Yüksek 
Milli Şefin ve Büyük Reisiciim. 
hurumuzun itimadına mazhar 
olrluğu Bü~ük Millet Meclisinin 
de tam itimadına mazhar olan 
Refik Saydam hükumetinin si. 
yaseti doğrudan doğruya Türki. 
ye Biiyük Millet :;\fcclisinin ken. 
di siyasetidir. (Bravo sesleri ve 
a1kıslar) Binaenaleyh Türkiye 
Bliy(ik Millet Meclisinin haricin. 
de her hangi bir siyaset tasav. 
vur olunamaz. 

Şahsi Politika Yoktur 
Şu ha1de her hangi bir suretle 

Alinin, Velinin şu. bu politika 
takip etmesi, şu tarafa, bu tara. 
fa mütemayil şahsi politika, teŞ
kilatı esasiye kanunumuzun çer. 
çevcsi haricinde, ve Türk demok. 
rasisinin tatbik hadlerinin ruhu. 
na aykırı bir siyaset mutasavver 
değildir. Binaenaleyh, Türk tc~ 
kilah esasiyesinin ve Türk Ci.im. 
hurivctinin evlatları olan bizler 
şa hı~ların vesairenin ilham et. 
mek istedikleri, varmak istedik. 
leri her hangi bir tesiri sayın 

Başvckilimizin beyan buyurdu. 
ğu veçhile nefratle telakki ede. 
riz. Türk milletinin asla bu oyu. 
na gelmiyeceğini, Türk milleti. 
nin baştan başa salim ve her 
Türk mikroptan muarra, zinde, 
tuvana azimli, ensali müstakbe. 
lesine tam bir istiklal tevdiine 
karar vermiş zinde, sağlam ve 
genç bir millet olduğunu tekrar 
saadet ve zevkle ifade etmeyi 
bir vazife bilirim. (Bravo seslerı 
ve alkışlar). 
Saracoğlunun şahsına karşı he

pimizin yüksek itimat ve se~g.i5i 
vardır. Çünkü bu arkadaş bmm 
nazarımızda nihayet bir şahıs de. 
~il doğrudan doğruya Türk siya. 
setini yapan bir Türk evladıdır. 
halis Türk oğludur. Şimdiye ka. 
ıfar kendisini takdir ederek sev. 
diğimiz gibi şimdiden sonra da 
daha büyük takdirle seveceğimi .. 
ze hiç şüphe yoktur. Binaenaleyh 
hulasayı maruzatım Başvekilimi. 
ze tam bir itimatla mücehhez ol_ 
duğumuzdan kendilerine muvaf
fakıyet temenni ederiz. Aziz Mil
li Şefimizin etrafında aziz mille
timiz yekvücut olarak her türhı 
tehlikeyi müttehit ve yekpare o. 
larak karşılıyacağız ve ne kadar 
ağır olursa olsun her hangi bir 
badireden muhakkak muvaffakı
yetle çıkacağımızı huzurunuzda 
tekrar etmekten ibarettir. "Bra
vo sesleri, alkışlar,.. 

Cevdet Kerimin Sözleri 
Sinop Mebusu Cevdet Kerim 

İncedayı da demiştir ki: 
"- Arkadaşlar, temeli oyna

mış dlinya nizamının bu karışık 
ve müzebzep ve beşeriyet için 
korkunç hal almış manzarası kar
şısında Başvekilimizin emniyet, 
insanlık esaslarına dayanan, va
kur ve sakin bir ruh taşıyan Tür_ 
kiyenin takati yettiği nisbette ve 
sahalarda sulhe bugüne kadar ol· 
duğu gibi hizmet ve nihayet mil
li kahramanlığımızın eseri olan 
Lozan sulbü Türkiyesinin hak. 
şeref ve tamamiyetini mutlakn 
ve behemehal mahfuz bulundur. 
mağa azim beyanatını bizimle 
beraber bütün dünya bir daha 
dinledi.,, 

Cevdet Kerim İncedayı sözle. 
rine devamla Tlirkiye Büyük 
Millet Meclisi bugüne kadar yer
yüzünde edebiyatile, nazariyelc
rile vücut bulmuş herhangi bir 
mebusan meclisi olmadığını bil. 
hassa kaydederek demiştir ki: 
"- Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Türk milleti adına haki
miyetini kullanan, Türkiye Bü. 
yük Millet Meclisi Partisi, hükli. 
meti, Reisicümhuru, Milli Şefi o· 
nun içinde mevcut olan yekpare 
bir vatan ve millet teşekkülüdür. 
"Bravo sesleri., Binaenaleyh Baş
vekilimizin bugün burada hepi
mizin gönlünün 've milletin kara. 
rının ifadesi olan hevanatı s:ınerr 

bir kabine beyanatı değildir. Ve 
Milli Şef İsmet İnönünün etrafın 
da bir tek adam gibi toplanmış ve 
birleşmiş olan Türk milletinin 
duygusunun muhassalası ve ifa. 
desidir. Bütün dünyanın bu be
yanatı bu ehemmiyet ve dikkatle 
isitmesi lazımdır. "Şiddetli ve 
sürekli alkışlar.,, 

"Politikanın l\fesulü Meclistir'' 

Arkadaşlar, bizim, yeni Türk 
devletinin kurulduğu ilk günden. 
beri iç ve dış politikamız, mutla-
ka ve yalnız Türkiye Büyük Mil. 
!et Meclisinin politikasıdır. (Al
kışlar). İç ve dış politikanın hata 
ve sevabının yegane mcsulü mun 
hasıran Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. (Bravo sesleri) O hal
de ta geçen sene, dünya ateşe 
bulandığı gündenberi Türkiyenin 
takip etmekte olduğu ve bugtin 
dahl o esas üzerinde yürüdiiğii 
politika, arkadaşlarımızın b:ah 
ettikleri gibi, Türkiye Büyük Mil 
Jet Meclisinin, yani Türk mille
tinin müşterek politikasıdır. Biz 
onun isabetine ve memlekete 
mutlaka selamet temin edeceğine 
ve bizim müessir olabileceğımiz 
yerlerde sulh havasını ve emnL 
yetini yayabileceğimize kani ol. 
muş bir milletiz. Bu, milli siya. 
setimizdir. Bunun vasfı, bütün 
dünya için hulhe hizmet etmek 
ve Türkiyenin bütün emniyet, şe 
ref ve istiklalini mutlak ve ka. 

vıtsız mahfuz bulundurmaktır. 
0

Bunun önünde hiç kimsenin şüp
he etmiye hakkı yoktur. Meğer 
ki kendi kanile, kendi azmi, ken. 
di iradesi ile bütün dünya husu. 
meti önünde bugünkü medeni ve 
insani varlığını yaratmış Türk 
milletine suikast hissile göniiller 
meşbu olsun veyahut dünya ni
zamını daha çok bozmak beşeri
yetin kalabilmiş istirahatini bü. 
tün bütün yok etmek azmile, sui 
niyetle meşbu olsunlar. 

Türk - Sovyet Dostluğu 
Bugünlerde dünya siyasetini, 

ahvalini bozucu bir takım haber. 
ler içinde iki komşu memleketin 
Türk _ Sovyet dostluğunu bozmı. 
ya matuf bazı şeyler sezmekteyiz 

Arkadıwıar, ta 1919 • 20 sene
lerindenberi biz dünya husumeti 
içinde tek başımıza kaldığımız 
günde, inkılabına yeni başlamış 
olan Sovyet Rusya da cihan yü. 
zünde ayni suretle tek başına kal 
mıştı. Bizim dostluğumuz o kötü 
günden şuurla başlamıştı ve bu 
giine kadar, bu, iki memlekete 
de mütemadiyen iyilik, ilerilik te 
min etmiştir. (Bravo sesleri). 

O şekilde ki bütün dünya Sov. 
yet Rusyaya karşı husumet için. 
de bulunduğu zamandan başlıyan 
bu dostluk geçen seneye !<:adar 
tek olarak mümtaz vasfile devam 
etmiş ve her zaman her yerde 
Sovyet menfaatlerini kendi men. 
fa:ılimizle beraber takip etmişiz.. 
dir. Biz iki milletin tarihi boyun. 
ca istikbaline hizmet edeceği 

mantıkile bu yüzden her husu. 
mete rağmen dost kalmışızdır. Ke 
za bugüne kadar da Sovyet Rus
ya. Türkiyenin bu candan ve gö. 
nülden şuurlu dostluğuna daima 
dostlukla mukabele etmiştir. Ar
kadaşlar bu iki memleketin hu 
büyük dostluğu en kötü günlerde 
dünyanın en büyük iki lideri o
lan Atatürk ve Lenin tarafından 
kurulmuştur." (Bravo sesl~ri) 
Politikamız, Atatürk ve Leninin 

Emanetidir 
Cevdet Kerim İncedayı bu dost 

luklarm bugüne kadar milletle. 
rimizin şuuruna mal olduğunu i. 
şaretle beyanatına şu suretle de. 
vam eylemiştir: 
"- Eğer bunun bugüne kadar 

tecrübe edilmiş feyzinden daima 
iki taraf istifade etmek istiyorsa, 
bu dostluğu böylece yürütür ve 
dünyanın yarın karartısının ne. 
ye varacağı belli olm\yan zulme. 
tine doğru bir dostluk meşalcsile 
yürümüş oluruz. (Bravo sesleri). 

Biz Atatürk, Leninin büyük 
halefleri olan İsmet İnönü ve 
Stalin devresinde de bu dostluk
lar bu şekilde samimiyetle hiç. 
bir şeyle bozulmıyacak şekilde 
devam etmesine emniyet etmek 
istiyoruz. Bu Sovyet ve Türk 
ricaline emanet bir politikadır. 
Bu karşılıklıdır. (Bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Arkadaşlar, yine son zamanlar 
da yabancı matbuattan ve ajans. 
lardan mülhem olarak şurayı işa. 
ret etmek istiyorum. Biz miitte
fiklerlmizle yaphğımt7. muahede 
ye 2 numaralı bir protokol imza 
etmisizdir. Bunu. sivasi bir ihti-

yat olarak koymuş ad 
rın tarih tesbit edecekt~ 
yasi bir şuurun ve siyıı 
lakın eseri ve vesikasıd 
sesleri ve şiddetli alkı • 
Türk Çocuğunun Hayatı •• 

Yine son zamanlard• 
hrda ve bazı radyo 
rinde Türk milletinin 
nin mahfuziyetini şur 
;ia gösterenler ve Tür• 
nun hayatını şunun, b 
ri altında korunmakta 
bildirenler vardır. Tiir• 
nun hayatının ne zaın ı 
neceğini, Türk çocuğu J 

nın ne zaman döküleCll· 
nının ne zaman feda ett} 
ni sadece onun adına Jı 
te bulunan Türkiye Biit 
let Meclisi tayin eder. 
alkışlar, bravo sesleri.) 

"Milleti, Milli Şefttll 
Ayıramaz., 

Arkadaşlar, sayın g 
mizin kıvmetli bevanll 
hcmmiye°"tıe ve bir. tari 
larak işaret buyurdu1d 
nasıl ki lstikliıl Müc 
başında bu milleti Atat 
rafından hiç kimse ayıt'.• 
sa. bugün ve bundan so 
milleti onun layık ve 
lefi olan İmnü'nün e 
hiç kimse ayıramaz. (S 
kışlar, bravo sesleri). 3 

Arkadaşlar, biz bu l< 
"Daima Aldanmış) 

Bu mukaddes kürsüd 
sile ile, bir defa daha 
tim, arkadaşlar, bütün 
perverliğimize rağmen 

kadar mesahai sathiye 
18 milyonluk bir millet, 
kadar, tayyaresi şu kad 
ınası bu kadar gibi, a 
iüsturlarını tatbik ile 
yapan milletler tarih 
daima aldanmışlardır. 

ve çok güzel sesleri, al 
hesaba gelmiyen mii 
milletiz. İstiyenler her 
rübe edebilirler. (Süre 
!ar). 

Hükumetin beyanatı, 
Jetinin politikasının bir . 
O bizim beyanatımız, b 
tikamızdır. Hükumete 
muhterem Başvekilin b 
ları veçhile neşe içinde 
itimatla vazifesinde Ô 
menni eder.iz. Büyük 
mize afiyet ve başımızd 
eksik olmamasını dileri 
tan bekçiliğini en kutsııl 
len, vatana tecavüz değİ 
kılmasına bile müsam 
yecek bir milletiz. (Şid 
kıslarL 

- Meclis itimadını Bil 
Bu beyanatları taki 

kerenin kifayetine ve i 
yine müracaat olunm~ 
verilen bir takrir üz~ 
müracaat olunmuş ve rj 
nift ara neticesi hükil 
rey ve mevcudun ittifa1' 
gösterilmiş olduğunu 
üzerine tekrar kürsü 
Basvekil Doktor Refik 
arkadaşlar demiştir: 

"- Bizim yegane ,·a• 
den aldığımız direktif 
çalışmaktır. Sizden i• 
maddi ve manevi en bil 
vct budur. Bize göste 
timattır. Buna layik ol 
gerek arkadaşlarım ve 
yine çalı aeağız. Yükse1' 
nıza teşekkür ederim. 
ve sürekli alkışlar, b 
ri." 

MecJis 24 TemJ1l 
Toplanacak 

Ankara, 12 (TAN M 
den) - Mecli:; 24 Te 
şamba gününe kadar 
yacaktır. Parti Grupu 
içtima etmiyecektir. 

24 Temmuzdan sonrf' 
cel işler olmadığı takd 
!is ikinciteşrine kadıat 
giinde bir toplanacaktıt 

Meclis l 2 günlük bir 
resine girdiği cihetle, bl 
buslar bu akşam burad 
bula hareket etmişlerdi( 

Mecliste Bir Perde 
Mecliste Başvekil 

söylerken, kücük bir Y 
disesi oldu. Matbuat 
yan tarafındaki pencer' 
konmuş bulunan art' 
500 mumluk bk ampU 
retl yüzünden kenard• 
lunan perde tutuştu. 
mek için tedbir ahnınc 
perde yandı. Bu yüzdt 
kil nutkuna iki dakika 
sıla verdi. 
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ya HGdiseleri 

arş ısında 

ürkiyenin 
Vaziyeti 

ğÜ 
ir (Bnşı 1 incJde) r hiçbir gün karanlıkta 
ıt~' karma karışık dünya 
ıı1 karşısında dalına ken_ 
tı~uzu gormeğe muktedir 

• ··ı 
'11 ~mizin dünkü nutku 
tn:~d~ettenberi ortalığı 
sik ıstıyen ecnebi propa. 
)c l karşısında vaziyeti ay 
J. ve hükumetin takip eL 
J~t ve açık siyasete mil. 
~ ?t ~aha miizaheretini 
af11ıştır. 

rı lf.. ... 
c . B. Ajansının ve Ber. 
t~. radyosunun bir müd. 
u'rı n~şr~tmckte bulundu
! edılmış vesikalarla ta. 
lrı gaye ne idi? 

) B. Ajansının iki hede!i 
Jl 

:e ngiltcre ve Fransanm 
Rusyayn karşı taarruz 

~ ?lduğunu gostererek, 

1 
ıle Londranın muhte. 

~l.a~~sının önüne geç. 
B\erı, Turkiyenin İngiliz 
tıt~ bağlı ve emperyalist 

tarafından Sovyetler 
::: kullanılabilecek bir a. 
~(ıu~u göstermek, bu su. 

S
e Turkiye ile Sovyetlcrin 

Çmak. 

J. İngilterenin Moskova. 
lrdiği fevkalade mümeS
;r. Cripps, İngiltere ile 
,ırın arasını düzeltmeğe 

~
:tadır So t R . . · vye usya ıse, 
~~ıyeye karşı dost bir 
~ ~p etmiş, ve Türkiye. 

t ugundnn daima emin 
d.,'f.unu göstermiştir. 
fışma ve dostlukları boz_ 
J ~.rtalığı kanştırmak ve 
ş~phe sokmak lazımdı. 

• .nJansı, Fransada elde e
/Ikaları bilhassa tahrif e

·J. maksatla neşrediyordu. 
,.,.an da Türkiye hükume
.~~azı devlet ricaline hii
lliiyor ve h"k' u umeti zanfa 
fe çalışılıyordu. 

~i~im~.z, dün Büyük Mil
~~b~ursüsünden bu hai
Ab use en açık lisanla, en 

ib~. ~nı verdi. Ve hatta da. 
~,..ı .erek D. N. B. ajansını 
d sıkaJan tnhrif etmcksi

davet etti. Çünkii bu 
d/tn ~eşri Türkiyenin dü. 
'4lsetıne y . d . 
ır'b enı elıller ver. 
l aşka bir işe yaramıya. 
ı 

ıt: vesne ile Başvekilimizin 
dlıu~.kun_da temas ettikleri 

ıt .uzerınde bilhas d 
ilAı ısteriz. Bu nokta sa d u: 

rnüstak'l şu ur. 
·~tt· ~ ~iyaset sahibi 
ı ır. liıçbır devletin a. 
s' ~ağlı değildir hi b' · ..ı sıy . • ç ır 

eJ' .. asetı arkasında 
"f surükl n ŞU-

lakk" e:ıen bir vasal 
iittur ı ~dılmesine tnham_ 

1' • Bız şu veya bu d 
~t ve ın"t ev. 

.ıı .. u tefik olabiliriz 
,•ugunıuz • . · 
• iıleketinı: .ve ıttifakrmız, 
:ıin b' . ızın menfaat ve 

ır ıcabıd r B' . • 
~· ı • ızım s1-
d"1~~f gayesi sadece mem. 
~ ~at ve selametini k0-

!.du ınudafa~ etmektir. Bu. 
- ..... klar ve ıttifakl 1 
~ı. kendi kuvv ar a ol-
,.-raaya h etlerimizle 
... ı,.ta er zaman hazır 
iT' yız B' . .,1yen1 . ızımle anlaş. 
.. er, evvela T'· . 
l'iYetin. urkıye 

ı4b d~n b~ istiklal rubu_ 
tcburi st. sıyasetini anla
:'t'\ Yetındedirler 
ı~ a· . 
(i~~a~sını idare edenler, 
ta:&~t Türkiyesini 

~?nparat an köhne Os
~Ptıkl orluğuna benzeL 
tdtıerdı' arı hatayı tashih e_ 
Ja r ve dar .. ·-P"Üyiik . goruşleri. 

sebebı budur 
tz k" B • 

''1tu ı, aşvekilimizin dün_ 
it'\;inin oknlara Cümburiyet 
t İste arakterini ve oy_ 
t·kt] nen oyunun Türkiye 
"--- arı ne d' • ,'.badı .. ı z ınde hiçbir te_ 
1}ir. g nı anlntmıya kiıfi 

' it~ 
'(lLIK.=J=ŞL=E=R=J =. == 
t;-:----_:_• 
Şubeye Davet 

.. •keruıc im Şubeainden: re diye knd . 
.-.,nl . nr hıc askcrlıP.: t-
ıyr ı, cezasız ve e 
ıl ı bırakılan 316 gcı:ıen celpte 

lu (nakl· - 33Ş (da-
tcfi. n •t'rc ıyc) sınııına men-
~.IUbede i sevkcdileccktır. 
~J' t sabah ı::~ına gUnu l 8/7 /940 
e unctc at (9) dur. Tayin 

uıun rnukell<'flcri'l liUbcdc 
al.arı ilan olunur., 

TAN 

lngilterede 
Müdafaa 

Rumen Hariciye Nazırı Dün 
Berline Davet Edildi 
(Ba~ı 1 incide) 

(Başı 1 incide) "R. Manoi1csco, yapılan davel 
Almanya lehinde olduğunu söy. iizerine ::\fönih'e gidecektir. Ru
Jemektedirler. Berliner Börscn men arazisinin hiç bir zaman Rus 
Zeitung gazetesi, bitaraf İrlan- yaya ait olmamış olan kısmının 
danın bir korkusu olmıyacağını Romanyaya iade edilmesi için

1 

söylüyor ve ilave ediyor: Almanya hükumetinin Rusya nez 
"Serbest İrlanda devletinde dinde teşebbüsatta bulunmasını 

h~r makul insan, bunu bilir ve talep edeceği tahmin edilmekte. 
eger bu memleketin korkacağı dir. 
bir Be~inci Kolon varsa, b.u De 1 BALKANLARDA KAVGA 
Valera nın. bir gün serbest Irlan. ÇIKMAMASI i(.'İN 
danın yegane düşmanı diye tav-
sif tt 'ğ' ml k t· t lli Muhasamatın Balkanlarda da e ı ı me e e ın en e cens • . . . 
Serv. ·d · patlamasına manı olmak ıçın Al-

ısı ır.,, 1. d 1 h · D. · . manyanın e ın en ge en er şeyı 
enız Harbı yapmakta olduğunu ahval gös-

İtalyanlar bugün Malta civn. 
nnda vukubulan bir muharebe. 
den bahsediyor ve bir İngiliz ge. 
misini batırdıklarını, bir muhri. 
bi tahrip ettiklerini, tayyare ta
şıyan bir zırhlıya tnm isabette 
bulunduklarını, bir sürü İngiliz 
avcı tayyarelerini duşürdiıkleri. 
ni bildiriyorlar. 

İngiliz Amiralliği bütün bun. 
ların uydurma olduğunu, bir 
tek avcı tayyaresile bir deniz 
tayyaresinin tahrip olunduğunu 
bildiriyor. 

İngiliz Amiralliğine göre, Şar
ki, Merkezi, ve Garbi Akdeniz. 
de İngiliz donanmasının son giin 
lerde faaliyete geçmesi. İngiltc
renin Akdenizdeki hakimiyeti. 
nin en kati delilidir. 

Hava Harbi 

İngiltere ile Almanya arasında 
hava harbi şiddetini muhafaza 
ediyor. İngiliz tayyareleri Alman 
işgali a1tındaki yerlere taarruz 
etmiş, Fransada Boulogner tay. 
yare meydanında beş tayyare talı 
rip olunmuştur. 

18 hazirandanberi Almanların 
102 tayyareleri imha olunmuş ve 
34 tayyareleri üslerine dön~miye 
cek hale getirilmiştir. 

Harp başındanberi Almanların 
İngiltereye yaptıkları taarruz1ar 
neticesinde 173 tayyare zayi ey
lemişlerdir. Bunlardan 99 u bü
yük mikyasta ilk hava hücumu
nun yapıldığı 18 hazirandan son
ra imha edilmişlerdir. İngiliz av
cı tayyarelerile cereyan eden mu 
harebele:rde mühim miktarda bir 
çok Alman tayyarelerinin de ha
sara uğrayarak üslerine döneme. 
dikleri tahmin edilmektP-dir 

Afrikada 

termektedir. Avrupanın bu kıs
mında Almanlar, orduların terhis 
edildiğini ve isçilerin hasad ir.in 
seferber edildiklerini görmC'k is
temektedirler. Almanya aynı za
manda kendi stoklarını takviy<' 
etmek arzusunrladır Bulgaristan 
dan 600 ziraatçi getirmiştir. 

''Fakat Sovyet Rusya, meçhul 
bir unsur olarak kalmaktadır. 
Her taraftan beklenilmiyen ha .. 
diselerin zuhur etmesi muhtemel 
bulundukça, Almanya Balkan 
memleketlerinden ordu1nrını ter. 
his etmelerini talep edemez.,, 

"Almanlar tarafından mm. 

hem olup Berlindek~ ecnebi mıı. 
habirler tarafından gönderilen 
hsıberler ingiltercye karşı acil 
bir taarruz ihtimallerinin ikinri 
pıtına bırakılmış gibi olduğunu 
göstermektedir. Mukabil ckono. 
mik bloküs ihtimallerine karşı 
Almanya, evvela A~:rupayı teŞ

kilatlandırmayı tercih ediyor. 
Ac;keri harekatı da, tamamen 
yckdiğerinden ayrılmış bulunan 
iki dünyaya münhasır kalacak 

yük bir taarruzdan bahsetmeleri 
Mısırda İngiliz kuvvetlerini zer -
re kadar rahatsız etmemektedir. 
Sebebi Mısırla Libya arasının c;öl 
olması ve bu çölden geçmenın 
güçlükleridir. Bu sırada hararet 
tahammül edilmez bir vaziyette
dir. Bu harekete geçen kuvvet 
Sçeceği suyu da birlikte taşımıyıı 
mecburdur. Bu vaziyette olan 
kuvveti sudan mahrum etmek 
çok kolay olduğu için İngiliz kuv 
vetleri huzur içinde her inkişafı 
bekliyor. 

Kenya - Habeş hududundaki 
Voyale mevkii bütün kuvvetiyle 
mukavemet ediyor. İtalyanlar 
buraya bin kadar mermi atmış
lardır. Fakat mukavemet kırıl

İtalyanların Libya yoluyla bü- mamıştır. 

Motopomp Allnacak 
Siverek Belediye Reisliğinden : 
Yangın ve kuyulardan su çekmeye mahsus olarak ıs gün müddetle 

Siverek Belediyesince açık eksiltme suretiyle bir adet ve son sistem Mo_ 
topomp alınacaktır. Şartlar şunlardır: 

1 - Makine gaz veya benzinle isliyecektir. 2 - En aşağı sekiz met. 
reden sıı çıkaracaktır. 3 - Motorda yağlama ve yangına mani olmak ter_ 
tibatı bulunacaktır. 4 - Motör iki kişi ile kabili nakil olacaktır. 5 - Em. 
me ve baama hortum ağulan altı santimden aşağı olamaz. 6 - Manomet. 
re irtifaı en aşağı 100 metredir. 7 - Yedek parçalar ve mühim aksamın:ı 
ait ikişer yedeıc bulunmak llznndır. 8 - 10 metrelik birinci kalita keten 
hortum, lansa bulunur. 9 - Makine monte edilmi:i olmalıdrr. 10 - Be_ 
deli muhammeni 1400 lira üzerindendir. 11 - 105 liralık pey akçesile ıa_ 
zrm gelen izahatı verip almak için 1ıtanbul Vilayetine müracaat olunur, 
12 - İhale Temmuzun 29 uncu Pazartesi günü Siverek Belediye Eneli. 
meninde yapılaraJrtrr. "60S6. 

Muhammen bedel 
Lira Knru1ı 

1400 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Sivil liscll'rde ikmale kalnnı talebelerin Harp 01tuıuna gırennmtıeri_ 

ni temin maktadile kayıt ve kabul muamelesi, Ey!Ql nihayetine kadar 
uzatılmıştır. ikmali olup Harp Okuluna girmeğe istekli olan talebelerin 
ıimdiden mensup oldukları askerlik şubelerine müracaat ederek muame_ 
lelerini ikmal ettirmeleri ve ikmalde muvaffak olduktan takdirde evvel_ 
ce tekemmül ettirecekleri evrakı ile okula almacaklan ilin olunur. 

(293) (5996) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
\ 

1 - Sartname ve nümnnesi mucibince 300 adet reğlis uç bobin açık ek_ 
ıiltme usutiyle satın alınacaktır. 

II - Muhammı:n bedeli aif ı ı 79 lira muvakkat teminatı 88,42 liradır. 
111 - Eksiltme S/VIII/940 Pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Le_ 

vaznn ve Mubayaat Şubesınrleki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamc ve ı.iimune sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin tayin olunan giın ve saatte % 7,5 güvenme parala_ 

riyle birlikte mezkur komisyona müracaatları. "6051,. 

Belgrad, Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden: 
1 - B--üyükderede Belgrad Devlet Onnanınm Kurtkemeri mcvkiınde 

mevcut "100,, metre miklp "434,, desimetre mikap muadili (171) adet 
dort kö~c meşe ağacı bir ay ic;inde kaldırılmak üzere 15 ,un müddetle 
açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - Arttmna 29/7/940 tarihine müııadif Pazartesi günü saat 10 da Bel_ 
grad Devlet OM'!an 1ıletmesi Revir 9.mirliği binasında yapılac:aktll'. 

3 - Her mamul metre mikabın muhammen bedeli "2Z,. yirmi iki 
liradır. 

4 - Muvakkat teminat "165,, lira "75,, kuruştur. 
5 - Sartname ve mukavelename projclerile kereste çaplarını r;ör. 

mek istiyenler bu müddet içinde Belgrad Devlet İşletmesi Revir imirlici 
mek istiyenler bu müddet içinde Belgrad Devlet Orman İşletmesi Revir 
lmirligi ile İstanbul Orman Çevirge Mtldurlüğüne müracant edebilirler. 

"6004,, 

bir iktısadi harp lehine olmak ii. vekil Kont Teleki tarafından Al. 
zere durdurmak ister gibi görii. manlar üzerinde biiyük tazyikler 
nüyor. yapılmış olduğu tecyyiit etmek. 

RU:\IEN _ MACAR tedir. Kont Ciano da mezkıir dev 

M ÜNASERETLERİ 
"Romanya ile Macaristanın 

m~inasebatı meselesi, ~üniin me. 
srlesini ieşkil etmekte ise de, 
Münihtcki Hitler, Kont Cinao ve -~facar Nazırlarının konferansın. 
dırn sonra, Macarlar tarafından 

müsbet hiçbir talebin vaki olma. 
ması, Romanyada vaziyetin bL 
raz gevşemesine sebebiyet ver. 
mistir. Bitlerin Romanyaya bi
raz ?.amaıı geçirmelerini tavsiye 
ettiğine mütedair şayialar ve 
General Antonesco'nun scrhC'st 
bııakılmış olması, havRyı dRhn 
sakin kılmıya hizmet etmiştir.,, 

lTAT ... YANIN FAAJ,İYETİ 
Roma mahafili Giornalc d't. 

t ılia'nın makalesine işaret e'. 
mPktedir. Bu makaleye göre, 
Macar meselesinin tehiri. İngil. 
tereye yapılacak harp yiiziindeıı 
değildir. Yeni nizamın icapların. 
dandtr. Yoksa Almanya ile L 
tnlya, Cenubu Şarki Avrupada 
sulhün idamesi lehindedir. Fıı. 

kat bu sulhün adilane olması 

lazımdır. Ve onun icin eski sulh 
muahedelcrinin tadili icap et. 
mck1edir. 

YUGOSLA \'YADAKi 
ISLAHAT 

Ayni gazeteye göre, mihver 
devletleri Yugoslavyamn siyasi 
hnrekctlerini ve Avrupa hadise. 
]erile alakadar bulunan idari 
mt'kanizmasındaki değişiklikle. 
ri altıka ile takip etmektedirler. 
Yugoslavya matbuatınm. şimdi
ye kadar İngilizlerin yalancı pro. 
pagandalarına az çok tabi olıın 
maltımatın, daha iyi kontrol e. 
dilmesi hakkında vermiş olduğu 
knrar kavrle<lilmektedir. 

Sovyctlcr Hudutlara Asker 

Yığıyorlarnuş! 

Londra, 12 (A.A.) - Daily Te

legraph gazetesinin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

Londradan alınan maltımat, 
son Münib görüşmelerinde Bari. 
ciye Nazırı Kont Csaky ve Baş-

let adamlarını takviye etmiştir. 

Maamafih, Almanya, Macar mc. 
talibatının kabulü halinde RaL 
kanlarda bir harp zuhur C'debilc
ceğini de sarih bir surette kabul 
etmektedir. 

Yine Londraya gelmekte ol:ın 
malumata nazaran, Sovy"t Rus. 
yanın Bukovinadan Ruthene hu. 
duduna mühim kuvvetler nnklet. 
tiği de teeyyüt etmektedir. Sov. 
yctler daima Rutenyanın, Ukray. 
nanın bir cüzii olduğunu iddia 
etmişlerdir. Son günlerde Mo~~ o. 
vanın, Slovakyamn da Rusynya 
iltihakını talep edcbilece~ine da. 
ir emareler mevcut bulunmclkta. 
dır. 

Rumen Kabinesindeki htif,,Jar 

Bükreş, 12 (A.A.) - Rador a

jansı bildiriyor: 
Ekseriya fena niyetle hareket 

eden bazı yabancı ajanslar, Ro. 
manyada siyasi vaziyetin karıştk 

ve istikrarsız olduğu iddialarına 

bir hakikat şeması vermek mnk. 
sadile, ~on giinlerde, kabinenin 

yeni azasından bir çoğunun isti
fa etmiş olduğunu haber vermiş. 
lerdir. Bu haber tamamile uydur. 
madır. Kabinenin bir tek azas1, 
profesör Horia Sima, hükiımet

ten çekilmiştir. Fakat profcsörlin 
yerine, ayni nasyonalist fikirlere 

sahip bulunan Radu Budishteanu 
tayin olunmuştur. Hükumet, :nor 

mal surette ve tam ahenkle va. 
zifesine devam etmektedir. 

l\loskovada Jt'aaliyct 

Moskova, 12 (A.A.) - Yüksek 
Sovyet meclisi riyaset divanı rei
si Kalinin, dün Yugoslavya el~isi 
Gavriloviç'i kabul etmiştir. F:lçi, 
reise itimatnamesini ~dim eyle. 
miştir. 

Bulgar ~elçisi Moskovada 

Moskova, 12 (A.A.) - Bulga. 
ristanın yeni Moskova elçisi Sta
menof, dün Moskovaya gelmiştir. 

Öksürenlere : KATRAN HAKK• EKREM 

Bronşitlere pek faidelidir. 

/ Sıhhat Ve içtimai 
Vekaletinden : 

Muavenet 

Çorum Leyli ve İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurları mekteple. 
rine alınma 5artları şunlardır: 

Türkiye Cümhuriyeti tebaasındıın olmak ve ya$ı 18 den aşağı ve 26 
dan yukarı bulunmamak (Yirmiden yukarı olanlarm askerlikle iliıiii kaL 
mamıs olacaktır), 

2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise sı. 
nıflarmda bir veya iki sene fazla okumuo olanlar tercih edilecektir, Bun_ 
larla kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de alınır.), 

3 - İstekliler, bütün evrakını tamamlamıı olduiu halde, dilekçelerini 
ıs EylUI 1940 tarihine kadar Çorum mektebi ic;in Sıhhat ve İçtimai Mua. 
venet Vekaletine, İstanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve 1. M. Müdür. 
liisiı vasıtasile mektep müdürlüğüne göndereceklerdir. 

Gönderilecek evrak şunlardu: 
A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mektep şahadetnamesi aslı, (Daha fazla okumuş olınlarm 

şahadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vesika). 
Ç) Basılmış örneğine uygun ve üstünde taııdikli fotografı bulunan 

bir sıhhat raporu. (Bu raporu hastane baştabiplikleri zarflıyarak üstünü 
mühürlıyecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olarak gönderi • 
leccktir.) 

Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Ntlmu. 
ne hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastanelerin 
bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İı;;timai Muavenet müdıirhiklerine bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları mektepten veya mahalli polisinden alınmış hüsnühal kli. 
cıdı, 

E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotograf (Cepheden alınmış ve ince ki. 
ğıda basılmış olacak) 

4 - Çorumdaki Leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan baş. 
ka bir de aşafıda örneii yazılı, Noterlikten tasdikli ve kefilli taahhüt ıene. 
di vereceklerdir. 

TAAHHÜT SENEDi ÖRNEôt 
V:··Ii küçük Sıhhat memurları mektebine alınarak tahsil edip mezun 

oldugumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tayin edeceği vazife_ 
de beş yıl hizmeti kabul etmediğim veya kabul edip te, muayyen müddeti 
bitirmeden bıraktıfım ve sıhhi sebepler dışmda mektepten daimi olarak 
çıkarıldığım takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen ödeme-. 
yi ve bu taahhiit senedi mucibince benden istenilecek para iı;;in, ödemek 
mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini kabul ve 
tııalıhüt eylerim. 

SARİH İKAMETGAH ADRESİ 

Yukarıda adres ve hüviyeti yaZTh olan ın bu taah. 
hütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her derp yılı için 
iki yiıı: lira olmak üzere butün tahsil müddeti ic;in ceman 400 liraya ka. 
dar parayı, faizile beraber, borçlu ile birlikte 
müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borı;;lu ııfatile ödeyeceiim. 

(5828) Kefilin adresi 

Siimerbank Pamuk İolii?i ve Dokuma Fabrikaları 
l\f üessescsindcn: 

Fabrikalarımızın gümrük tahmil, tahliye ve nakliye İşleri kaP.ah zarfla 
1 !:ene iı;in münakasaya konulacaktır. 

İsteklilerin bu işe ait şartnameyi, Bahçekapıda t inci Vakıf han 1 ci 
k:ıltaki müessese Ticaret servisinden alabilecekleri ılan olunur. (5940) 
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Divler Harbının Arifesinde .. 

Douvres ile Calais 
Arasındaki Sükiit, 

F ırtınalai·a Gebedir 
GAZETfE DE LAUZANNE'DAN 

R oma ve Bcrlinde çıkan 1 rn'er'.ne mütc~akk~Ctır: ':e onla~ 
mihver gazetelerinde o. harbın umumı netıcesını alma 

kuııduguna gore, şu anda Manşın azmi katisile hareket edecekler
Fransa sahilinde mevzi almış bu- 1 dir. Ve İngiliz topraklarına çıka
lunan Alman ordusu, İngiltereye rak dava.yı. kazanacak .o~an Al; 
kadar emsalsiz bir taarruza geç- ınan motorıze kuvvetlerını, onla 
miye iunade bulunmaktadtr. himaye edeceklerdir. 

Gazeteler, bu muazzam hare. * * 
1 ketin lıazırlumşının teferru:ıtına ngı 17. ere gC' ınce. · 1 ·1· 1 r · On ar· 

dair hiçbir malı."ırnat neşretmi. "- Almanya, ayı~·ı vur. 
yarlar. Çünkü, ufacık bir maltı- ınadan derisini satıyor" dıyorlar 
matın sızması, düşmana çok mü- ve ilave ediyorlar: _ 
fit olabilir. '"-Filhakika, Fransanın mag_ 

Fakat taarruzun biiyiik ve l(ıbiyetinden sonra, İngiltere yaL 
muhtelif vesaitle yapılacclğt mu. nız kalmıştır. Fakat bu suretle 
hakkaktır: biz, o müttefikimize yardım va. 

Kara, deniz, ve hava kuvvetle- zifcsinden külfesindcn de azat ol 
rile tahtelbahirlerin nyni zaman- muş bulu~uyoruz. Bugün İn~il
dn harekete geçirileceginde şüp. tere, bütün kuvvetlerini k~ndı va 
he yoktur. tanında teksif etmek imkanına 

Yine hiç şiiphe yok ki, müda- sahiptir. İngiliz ordusunun ku
faa da ayni şekilde olacaktır. İ- mandası bir ele geçmiş bulunu. 
ki taraf ta, olanca silahlarım ha- yor ve İngiltere gerek siyasi, ge
rekcte geçircccklenlir. Çüııklİ, rck askeri vaziyetini tasfiye et. 
bu harp, ingiliz im3laratorluğu- miştir. İngilterenin iptidai ~ad
mm rla, Avrupanın da istikballe. de menabii sonsuzdur ve lngılte
ri iizcrine oynanmaktadır. Bu re diinyanın en biiyük donanma. 
yüzden, bu harp, bir devler hrır- sına sahiptir. 
bi olacaktır. Gerek Alman erkanı Fakat, Almanya, İngfüercyi, 
harbiyesi, gerek İngiliz erkanı sırtını sade denize dayamı~ sanı. 
harbiyesi, sayısız miışki.iHit onun. yor ve bunda tamamile yanılıyor. 
de bulunmaktadır. Almanyanın Çi'inkii, bugiın, İngiltere, milyon
esaslı davası, denizi aşmak, in. larcn insanı silah altına çağırmış
gilterenin esaslı davast ise, bir ih. tır. Siliıhlanm kuvvetlendirmiş.. 
raç hareketine mani olmaktır. tir. Yani bugün, bir donanması, 

Rayşh, l\1anşı aşabilmek için, bir ordusu ve müthiş bir hava 
bir çok yollara, usullere maliktir. kuvveti vardır ve İngillerenin za. 
İngiltere ise, topraklarını koru- fori, bu iiç sütun iizerine daya~-
mnk için her tedbiri almıştır. maktadır. Filhakika, Alman hu-

lf.. lf.. cumu çok sıkı olacaktır. Fakat 
Almanların tatbik ettikleri bütün 
harp usullerinin artık vakıfı bu: 
lunan İngilterenin mukavemetı 
de ayni derecede şedit olacaktır. 
Çiinkii bütün Alman harp ~ile}e. 
rinin tarafımızdan öğrenilmış bu
lunması, tedafüi tedbirlerimizi 
büsbütün kolaylaştırmaktadır. İn 
giliz topraklarına çıkacak Alman 
askerlerine, kadın, çocuk, bütün 
İngilizler ateş açacaktır. Her ev, 
bir kale o1acaktır. Bütiin İngilte
re müstahkem bir karargah ha· 
!ini alacaktır. 

A lmırnya, znfcrden emindir. 
Polonyayı yenmiş, Nor. 

veçi istila etmiş. llolandayı ve 
Belçikayı ezmiş, Fransaya boyun 
eğdirmiş olan ~ayşh, İngiltere L 
le yapacağı harbin neticesinden 
şüphe etmcmc>ktedir. Harbin ilk 
ndımı atılmıştır. Bugün, Manş a
dalarından Jersey ve Guernesey 
Üzerinde, gamalı haçlı bayrak 
dalgalanmaktadır. Hitler, bom. 
bardımancıları, bugün, İngiltere. 
nin sade garp sahilleri ii7.erinde 
değil, şark sahillerinin limanları 
üzerinde uçmaktadır ve nih:ıyet, 
Şimal denizi ve l\fanş üzerindeki 
bütiin Avrupa iislerinden istifa
de eden Alman tayyareleri, Bri. 
tanya adalarını, cehennemi bir 
çeııber içine almış bulunuyorlar. 

"Alman gazdclerine göre, İngiltere 
bugun yalnızdır. Ve o, Fransız donan
mnsllc, Fransız müstemlekeleri üzc
riı deki iimıUerini de kaybetmiştir. 
,\yni zamanda, Brilanya adaları, ab
loka iı:indedir. Dugun, bu adalara, ne> 
Rumen petrolıi, ne Rus manganezi, 
ne İlıılyan ci\•ası. ne Yugoslav bakı
r•, odunu, ne İskandinav scllulozu 
girebilir. Ne de Avrupa gıda madde
si gönderebilir . 

Dugun, Avrupayı İngiltere değil, 
ingil!er<'yi Avrupıı abloka elmi:i va
ziyettedir. Ve bugün, İngiltere, Alman 
N.:ıpoleonunu yen!'bilccck kabiliyette 
bir Wellington ı:ıkaramaz. Bir Va
terlo iimldi yoktur. İmparatorluğun 
vaziyeti !aciavtdir. Her şey C\rvelden 
göriilup, dOşünulm(iş, pertevslz ııllın-

* * Kaldı ki, harp, nihayetlen-
mek ten henüz uzak bulu-

nuyor. 
Rusyamn vaziyeti, henüz es

rarlıdır. Amerikanın bu büyük 
boğuşmıya kavuşmayacağı mu
hakkak değildir ve Alman kuv
vetleri, namağ1ı'."ıp sayılmaktan 
henüz çok uzaktır. 

Hitler Almanyasının yenilmez
liği masaldan başka bir cey dl'
ğildir. İngiltere sonuna kadar dÖ
vüsmiye azmetmiştir. 

İngiliz gururu ve İngiliz milJe
tiııin kahramanhk insivakr heniiz 
seın sbzünü söylememiştir. Tarih 
şahittir ki, zamanı gelince, İngı
lizler, ümit vıkıcı bir mukavemet 
gösterirler. Bunun içindir ki, İn
giliz efkarı umumiycsi. istikbale. 
kendisine has emniyet ve silkıi
netile bakmaktadır." 

da kılı kırk yararcasına tC'tkik ve * * 
tahlil nlunmuş bulunuyor... s, ugi.in. iki hasmın hakti ru 

Yine Almanlara gi>re. biiyük hiyesi ve kanaati bu hal-
Alman erkanı harbiyesinin Hit- drdir. Ne olursa olsun, harp bir 
ler;n doğrudan dogruya nez.\reti giin. Manşı aşarak Britanya top. 
altında bulunan hususi büroları, rağına girecektir. Almanyada da. 
bu vaziyeti, bütün inceliklcrile İngilterede de motörler yağlan. 
hesaplamışlardır. makta, toplar temizlenmekte. si-

Fransada olduğu gibi, bu harp- Iahlar bilenmekte, zırhlılar, omur 
te de en büyük işi görecek olan galar hazırlanmaktadır. Ve Douv 
Alman tayyareleri, gerek kalite, res'le Calais arasındaki ağır sü
gerek adet itibarile, İngiliz tayya 1 kuııet, müthiş fırtınalara ~ebedir. 

~ ...................................... "'. 
ISMAIL HABiB 

AVRUPA EDEBİY A Ti 
VE BİZ 

" GARPTEN TERCÜMELER ,, 
Birinci Cild: 

Yunan - Latin edebiyatları ve tercümeler. Orta Zaman
ia Avrupa ve HıristiyanlıJC. 

İSLAl\ıl MEDENİYETİ VE TÜRKÜN ROLÜ 
Avrupa Rönesans edebiyatı ve tercümeler Orta Zamanda 

ıre 16 ıncı nsırda Türk edebiyatları. 

600 Bih iik sahifo .•• 200 Kr. 

REMZİ KİTABEVi 
Sonuncu ve ildnci ciltte basılmaktadır. 

1 
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- Suadiyc Çınardibi Tramyay durağında _, 

BUKET P ARK 
BUGÜN SAAT 20 DE AÇILIYOR. 

Mükemmel Caz - İçki - Yemek - Dondurma 
Bugünden itibaren Kadıköy tarafının en mühim 

ihti ·acı BUKET PARKIN a~ılmasile temin olundu. 
Harikulade servis. 

................................... .,, 
Sıhhat Ve İçtimai 

Vekaletinden: 
Muavenet 

Bu yıl, Leyli Tıp Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartlan 
111nl1rdır: 

1 - a) F. K. B. sınıh için: Tam devreli liselerden veya lise derece. 
sinde olduiu Maarif Vekiletince tasdık edılmiı mekteplerden pek iyi ve 
İyi derecede mezun olmuş, olgunlulı: imtihanlarmı verm·ş olmak; 

b) Difcr sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ılc gcc;miı,, 
nbancı dil ve askerlik imtihanlarmı vermiş olmak. 

2 - İsteklilerin, bütün evrakmı tamamlamış olduğu halde 30 eylul 1940 
tarihine kadar dotrudan dofruya Sıhhat ve !c;timai Muavenet Vekaletine 
muracaat etmeleri ve dilekçelerinde sabit ve sarih adres vermeleri lıiznndır. 

3 - İsteklilerden evrakı tam ve ,artları haiz olan (75) talebenin ka_ 
bııl muameleleri, müracaat tarihine göre alacakları sıra numarası üzerin. 
den derhal yapılacakır. Üniversite ikmal imtihanları neticesinde Yurt 
Jradrosunda yer açıldıiı takdirde. miıracaat etmi, olanlar arasından evra_ 
in bm ve şartlan haiz olanlar, yine muracaat sıra numarası gözetılerek a. 
lmacaklardır. 

Gönderilecek evrak şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hü_ 

Yiyet cüzdanı aslı, 
B - Mektep ıahadetnamesinin aslı (lmtihanlannı tamamen bitirdik. 

leri halde şahadetnamelerinin tasdık muamelesi gecikmiş olanlar mektep 
mUdurluiunün - ayni zamanda mezuniyet derecesini de gösteren - fo_ 
toıraflı ve resmi mühürlü bir vuikasmı göndereccklerd·r .) 

C - Okudukları mekteplerden veya mahalli polis idaresınden alınmış 
hüsnühal varakası, 

D - Mutchassısları tam bir hastane heyetinden, basılmıı örneğine 
aYR"Un ve üstünde tasdikli fotografı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu 
ltaıtane baştabiplikleri zarflryarak üstüniı mühürliyecek ve istekli tarafın. 
dan mtihürlü zarf halinde olarak gonderilecektir.) 

t,bu muayeneler Ankara. Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaı;a 
Niimune hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Ada_ 
na, Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve buralarda muayene e. 
d ilmek için bu hastanelerin bulunduiu vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai Mu_ 
avcnet mudürlulı:lerine istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

E - Örnefi aşafıda gosterilen, Noterlikçe tasdikli bir taahhut senedi 
(ba ıenet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edılecek ve altı, orne. 
tinde cörüldüiü veçhile, kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazıla_ 
zli imzalanacaktır.) 

F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotografı (Cepheden alınmış ve ince 
klftda basılmış olacak) 

4 - Yaşları 22 yi geçkin bulananlar, yurtta okumıya ve ileride mec. 
bari hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalığı veya arızası olanlar. 
ev!iler kabul edilmezler 

S - İsteklilerin cBnderdiii dilekçe ve vesikalann V ckaietçe alındığı 
adreılerine bildirileceii cibi, kabul edilip edilmedikleri de vinc adresleri_ 
ae anıca bildirilecektir. 

T AAHHÜT SENEDİ ÖRNECt 
Leyli Tıp Talebe yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıp Fakülte. 

sinden tabip olarak çıktıimda, 2000 sayılı kanun mucibince yurtta geçir_ 
dilim .tamaıun (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Veklletinin lüzum görecefi mahallerde hizmet ifasını 
bbal etmediiim ·~ ım.yyen müddeti bitirmeden hizmeti terkeyledi. 
sim takdirde, yurtta benim için sarfolunan paranın iki katını öd<"meyi ve 
fttt talllii!irri tcrkettiitm Ye,.. nhhl ıebepler dı~mda Fakülteden daimi ola 
nk ç:ıkarıldıiım, yahut yurtta bir ıeneden az bir müddet kalarak yurd~ 
tıerke7lediiim takdirde. benim için urfedilmiı olan parayı tamamen öde. 
m eyi Ye ha .taahhüt Senedi mucibince benden İstenecek paralar için öde_ 
melı: mecburıyetinde olduium tarıhten itibaren 'O 9 faiz yunitiılmesini ve 
2000 sayılı kanunun diicr cezai hükümlerinin de hakkımda tatbikini kabul 
ve taahhüt eylerim. 

SARİH İKAMETGAH ADRESt 
Yukanda adres ve hüviyeti yazılı olan m bu 

~üt~e .mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
içın. ~ç yuz lı~a olmak fizere butün tahsil müddeti için ceman 1800 liraya; 
Te ılri kat.~ı odcmck mecburiyeti hasıl olduğu takdırde 3600 liraya kadar 
parayı, faızile beraber, borçlu ile birlikte müteselsil ke 
fil Ye müıterek müteselsil bordu ufatilc ödeyeceğim. -

(5824) Kefilin sarih adresi 

lktısat Vekaletinden: 
Diy~rbak~r. vilayetinin Çermik kazasmda hududu muayyen 26 hek_ 

tar arazı dahılınde Çermik namill" maruf kaplıca; 

~ - Kapl.ıcanı.n iıletilmesi için asgari 10.000 liralık sermaye vazı ile 
bir ıı:ket ~tŞlııl edılmek ve ba para ile sıhhi şeraiti haiz otel ve banyo da. 
irelen tesıs etmek ve kaplıcanm tcalimi tarihinden itibaren bir sene zar_ 
f~a 7~pıla~r tesisat projelerini vekalete ita etmek ve projelerin tasdi. 
kind en ıtıbaren de azami üç sene zrfmda bilcümle tesisatı ikmal etmek; 

2 - Kap~ı~arun .imtiyaz sahibine tesliminden itibaren üç sene zar_ 
fmda kaplıca ı~n ta~n olanan hududu çevreliyen sahanın 1/5000 mikya_ 
nnd~ topoirafık harıtaımı tanzim ile iki nüsha olarak İktısat Vekfi.letine 
teTdı etmek: 

3 - Hissei temettü olarak hükumete senevi "100., lira ita etmek: 
4 - Yukarda yazılı taahhütlerin Hasmı tcminen milli bankalardan 

~Jmmıı ... ~~00,. .liralık teminat mektubu verilmek ve teahhutler yerine ge_ 
tiril?'edıfı t:ıkdirdc teminat mektubu irat kaydedilmek şartları He talibi 
ne ih~le edileccfinden istiyenlerin Ankarada İktısat Vekaletine bir isti~ 
ile muracaat etmeleri luzümu ilin olunur, "3636,, "5976., 

' BU AKŞAM: MAÇKADA _, 

Küçük Çiftlik Parkında 

MÜNİR NURETTİN 
Konseri - Çigan Orkestrası - Vanctc 

Sürprizler - Duhuliye yoktur • Vesait lemin 
edilmiştir. Tel : 81992 ··-------------' İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 

Riyasetımirc ait bir ~amandıra pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
Taliplerin "' 15 teminatlariyle birlikte 16/7/940 Salı günü saat "10., 

c!a Rıyaşete ve izahat almak ıstiycnlerin İdart Şefliğine müracaatları ilan 
cılunur. "6083,. -

İstanbul Elektr ik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

- Muh:ımmen bedeli 4050 lira tutan 30 adet üç kutuplu ı;urgülü tip 
ı:esicı ac::ık ~ksiltmeye konmuştur. 

2 - El.$ihme 9/8 940 Cuma günü, saat 15 de Metro Han binasının 
S ınc katında l'anılacaktır. 

3 - Mu .. akknt teminat 303.75 liradır. 
4 - 1K•cıcı lcrin parasız olarak verilmekte olan şartnameleri Leva_ 

2l"1dan almalan ve kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilin edı_ 

TA~ 

~ ............................ , ................................... , 
Kızılay Kermesi 

BU AKŞAM SABAHA KADAR 
(Şişli Kızılay Şubesi tarafından) 

Tepebası B E L E D i Y E Bahçesinde 
Alaturka kısmı : 

1 - Büyük SAZ HEYETİ 

'Alafranga kısmı : 

1 - Caz kralı Gregor ve arkadaşları 
2 - NAŞİD ve arkadaşları 2 - Yeni ve büyük VARYETE 

3 - NAŞİD ve arkadaşları 
4 SAFİYE ve arkadaşları 

3 - LEBİBE, MERİ ve arkadaşları 
4 Yeni ve büyük varyete 

Mehtab ve Fişenk eğlenceleri - Vapur ve otobüs tem in edilmiştir. 

' ---- Duhuliye serbesttir. , 

DiKKAT! DiKKAT! 

Boğaziçinin incisi: KUÇUKSU PLAJI 
Bu sıcak gUnlerde: Boğazın berrak seması albnda, mavi denizi lçind e.~- Güzel manzaralar karşısında 

KÜÇÜKSU PLAJINDA N denize girmek fırsatını kaçırmayınız. Fiatlar çok ucuzdur. 

Vapur, Banyo, P!Aj lokantası. Mükemmel sabah ve akşam yemekleri için (Kombine) müşterek tenzilli 
bileUcr vardır. 

Plaj iskelesine her Vapur uğrar. Müşterilerin istirahaUeri için hiçbir ledaklırlıktan çekinilmemiştir. 

Cumartesi ve Pazar Çalgı ve Caz Mevcuttur. ~ .. ___________ ... 
------------------------------, Bu akşam Büyükdere B E YAZ P A R K 'ta 

Bayan S A F İ y E ve arkadaşları 
ROSEL Kadın Orkestrası • Sabaha kadar KIR BALOSU 

2000 Büyük demir sikke. 
4000 Küçük ,, ,, 
Yukanda miktarı yazılı 6000 adet 

demir sikke alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 15/7/940 Pazartesi gunu 
saat 14,30 da Tophanede Lv. ATl!irli
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 5900 tlra ilk 
teminatı 442 lira 50 kuruştur. Nümu
neleri komisyonda görülür. isteklılc

rin kanuni vesikalarile belli saatte 
' komisyona gelmeleri. (93) {5784) 

• 
500 kilo Baryomin veyahut Radyo 

barite alınacaktır. Pauırlıkla eksilt
mesi 17-7-940 Çarşamba gunü saat 
14.45 de Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedelı 1300 lira, kaU teminatı 
19.i liradır. İsteklilerin belli saatte ko
m~yona gelmeleri. (96) (5852) 

• 
2000 kilo Arap sııbunu alınrı('aktır. 

P:ızarlıkla eksiltmesi 17-7-940 Çar
şamba günü saat 14.30 da Tophıınedc 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1000 
Ura, kati teminatı 150 liradır. istek-
111crin belli saatte komisyona gel
meleri. (95) (5851) 

Kilo 

300 ih tiyol. 
1000 Amldon. 
100 Antipirin. 

• 

100 Bizmuthe nltrate. 
100 Phenacetin. 
Yukarıda yazılı beş kalem· ecza 

17-7-940 Çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirlıği salın alma 
kcmisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 5700 lira, 

VARYETE numaraları. Masalarmızı evvelden tedarik edebilirsiniz ilk teminatı 855 hradır. İsteklilerin 
DİKKAT: Bayıtn SAFİYE, Tcpebaşındaki seanslarında da bulun.acaktır. ı belli saatte komisyona gelmeleri. 

--------------... --------- (94) (5850) • 
Bolu Orman Koruma Talimgah Tb. Sahnalma Komisyonundan : 

Kutu ampuı 

MOnııkuanın 

)apılacağı mahal 

Bolu 
rııma 

tabur 
hında 

orman ko
talimgfıh 

karargfı

Mün'aklt 
satın alına ko
misyonunda 

Erzakın clnıl 

Ekmek 
Sığır eti 

M iktarı 

Kilo 

180000 
39000 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

1485 00 
731 2~ 

MCnakau 

23-7-!HO 
24-7-940 

ııu n Ha ti 

Salı 16 
Çarşamba 9 

MOnakııaanın 

au retl icraıı 

kapalı zarf 
kapalı zarf 

10,000 Huile de Camphre. 0.20 
2500 .. " 0,10 
2,500 " " 0,25 

15,000 l\lorphıne. 0,01 

Şerait ve evsaf hakkında daha mu rassal malılmat Meyenlerin Boludaki satın alına komisyonuna mürecıs-

Yukarıda miktarı yazılı dört kalem 
ecza alınaccıktır. Pazıırlıkla eksiltmesi 
17-7-940 Çarşamba günü saat 15 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılncaktır. Tahmin 
bedeli 9062 lira 50 kuruş, ilk teminatı 
679 lira 69 kuruştur. isteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. auan. ..._. ... ., ....J.ın5) _ 

Deniz' Levcnım Sotınolma 
Komisyonu tıvıarı 

2 adet koşcbcnt 8 Mt. X75X75X7 m/m 
2 " " 6 Mt. XlOOXlOOXIO m/m 
4 " " 6 Mt. X 80 X 80 X 8 mim 
1 " siyah saç 2440 X 1220 X 8 mim 
1 '' " " 2440X 1220 X 6 m/m 
R Roda 7 Rurgrıtalık lir halat 
1 adet Kuzine 

Yukarda cins ve mfktan yazılı mal

zeme 16 - Temmuz - 940 Salı günü 

akşamına kadar pazarlıkla alınacak

tır. isteklilerin KaSJmpaşada bulunan 

komısyomı her giln müracaatları. 

(5966) 

"·-----~ Satılık Arsalar 
Haydarpaşada Denize pek yakın 
olan Nemli zade sokağında satı
lık arsalar vardır. Sirkeci Nem
liwde Han 12 No.yıı mıiracaat 

Telefon : 21788 

------------
Askeri Liselere Öğretmen 

Yetiştirilmek Üzere 
Talebe Alınacak : 

l - Askeri liselere askeri öğret
men yetiştirilmek üzere Harp Okulu 
kadrosuna altı talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; Harp Okulu ta
lebesi olarak Ankarada Dil - Tarih -
Coğrafya fnkültesinde yabancı dil 
tahsili görecek ve asker! öğretmen 
yctişUrilecekJerdir. 

3 - Kabul şartları. 
A - Harp Oukuluna giriş şartla

nnı tamamen haiz olmak. 
B - J,,ise olgunluk imtihanını ver

miş olmak. 
C - Yabancı dil bilgisi yukan de

recede bulunmak. 

_ \:-.h.1..:1 ı Lıbı ik..al...ıı S.tlıııalmil Komisyonu İlauLu ı 

117 kalem mu ht elif zımpara 

taıı alınacak 

Tahmin edilen bedeli {18.000) lira 
olan 117 kalem muhtelif zımpara tası 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satınalma komisyonunca 22/ 
8/940 perşembe günü ııaat 15 te ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan veri
lir Taliplerin muvakkat teminat olan 
{ 1350) lirayı havi teklif mcktuplannı 
mezkOr günde saat 14 de kadar ko
m!~yona verrne1eri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklanna ve bu işle al!ıkadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret O
dası vesikas!Je mezkO.r gun ve saatte 
komisyona mfiracaaUarı. (5738) 

• 155 ton Be nzin Alınacak 

70 Ton Petrol Alı nacak 

Tahmin edilen bedeli (15.659) llrn 
olan 70 ton petrol askeri fabrikalar 
Umum Müdürlüğü merkez satınııl

ma komisyonunca 2217 /940 pazartesi 
günü saat 16 da kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname parnsız olarak 
komisyondan verilir, taliplerin mu
vakkat teminat olan (1174) lira 43 
kuruşu havi tekli! mektuplarını mez
kiır günde saat 15 şe kadar komis
yona vermeleri ve kend '-""ınin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaiklc komisyoncu ol
mc;dıklarına ve bu işle allıkadar tüe
<'ardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasile mezkür gfin ve saatte ko-
misyona müracaatları. (5660) 

• 
10 Ton Zeyti n Yağı Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (57.350) lira Tahmin edilen bedeli 5200 lira olan 

(97) (5853) 

• 
21,000 kno kaşar peyniri alınacak-

tır. Kapalı wrfia eksiltmesi 23-7-940 
Salı gıinü saat 15,30 da Tophanede 
İst. Lv. Amirliği Sa. AI. Ko.da yapı
lacaktır. Tnhmın bedeli 14175 lira, ilk 
teminatı 1063 lira 12 kuruştur. Şart
name Ko.da görilli.ır. isteklilerin ka
ııunt vesikalarile beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel Ko.na \ ermelf'ri. (98) ({;854) 

• Adet 

40,000 
50,000 
40,000 

20 mılımt>lrelık köpril. 
27 " 
20 

70,000 27 
10,000 50 

120,000 Kapsol. 

.. 
" 

20,000 Çanta çengeli. 

başlık. .. .. 

Yukarıda yazılı yedi kalem malze
me alınacaktır. Pazatlıkla eksiltmesi 
lli-7-940 Salı giınü saat 15 de Topha
nt>de Lv. Amirliği satın alma komls
yonıında yapılacaktır. Tahmin bedeli 
7365 lira, ilk temimıtı 552 lira 37 ku-
rustur. Şartname ve niimuncsi komis
vonda görülür. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (106) (5900) 

• 
3000 kilo sirke alınacaktır. Pauır

lıkla eksiltmesi 23/7 /940 salı günü 
ı;aııt 14,30 da Tophanede: Lv. Am. Sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 270 lira kaU teminatı 50 bu-

olan 155 ton bt-nzin askeri fabrikalsr 10 Um zeytin yağı askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merke7. satınalma Umum Müdürlüğü merkez sntınalına 
komisyonunca 2217/940 pazartesi gil- komisyonunca 20-7-1940 Cumartesi 
nü saat 15 te kapalı zarrtn ihale edi- gılnü saat 11 de kapalı zarfla ihale e
lecektir. Şartname 2 lira 87 kuruş dilecektir. Şnrtnııme parasız olarak 
mukabilinde komisyondan verlllr. Ta- komisyondan verilir. Taliplerin; mu
liplerin muvakkat teminat olan \'akkat teminat olan (390) lirayı hfıvi 

(4117) lita (50) kuruşu havı teklif teklif mektuplarını mezkur günde sa
mektuplarını mezkur günde saat 14 at 10 na kadar komisyona vermeleri 
de kadar komisyons vermeleri ve ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik- ('Uk Uradır. İsteklilerin belli saatte 
2 ve 3 maddelerindeki vesafkle ko- le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş- Ko. na gelmeleri. (120) (6077) 
mlsyoncu olmadıklarına ve bu işle a- le allıkadar tüccardan olduklarına • 
ltkadar tüccardan olduklarına dair dair Ticaret Odası vesikasilc mezkO.r 2500 adet aleminyom kılıfsız ma-
Ticaret Odası vesikasnc mezkOr gun gün ve saatte komisyona müracaat- tara alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
ve saatte komisyona müracaatları. lan. (5739) lll/7/940 perşembe gi.ınü saat 16 da 

(5661) Tophanede Lv. Am. satın alma Ko. 
e • da yrıpılacaktır. Numunesi Ko. da 

10 t on 5 - 5,5 Mm. k utr unda ve 640 150 ton T oleol a lınacak (!ÖrıiHir. İsteklılerin teminatlarile 
Mm. tOIUnde cıva çellöl Tahmin edilen bedeli (45825) lira belli saatte Ko. na gelmeleri. 

Tahmin edilen bedeli (50.000) Ura olan 150 ton toleol askeri fabrlkalnr (117) (6074) 

92.400 Çift nalça ma. çi~ 
9240 Kilo kabara. 

462 " 9 milimetre 
1386 .. 10 " 
462 .. 14 .. 

1388 .. 18 .. 

2772 " ı o X 28 başlı 
Yukarıda miktan ya:z:ılı 

viler 18-7-940 Perşembe~ 
de Tophanede L·ır. Amirlili 
komisyonunda pazarlıkla 

Tı>hmin bedeli 11,805 lira 
885 lira 39 kuruştur. Şartııı 
munelerl komisyonda g6 
lilcrin belli saatte k 
lerl. 

• 500 adet su fıçısı 

zarlıkla eksiltmesi 15-7· 
ı:r::.nü saat 11 de Tophaned• 
liğJ satın alma komisyon 
caktır. Tahmin bedeli 18 

namesi komisyonda gö 
lerin belli saatte komis 
!eri. ( 

• • • • 
46 ton sığır etine ait ıf 

gazeteslle çıkarılmadığı Ki 
ihaleden sarfınazarla yeni 
ğa konulmasına mecburı1' 
duğundan pauırlıkla 

16-7-940 Salı günü saat ıs; 
hanede İst. Lv. Amirliği 
komisyonunda yapılacaıctıt 
bedeli on altı bin yüz lirll 
1207 lira 50 kuruştur. Ş 
misyonda görülür. İstekli1' 
vcsikalarile belli saatte 
gelmeleri. ( 

• 20.000 kjlo oeyaz peynir 
Kapalı zarfla eksiltmesi 2" 
gunü saat 15 de Tophaned• 
!iği satın alına komisyoıt 

lacaktır. Tahmin bedeli 
teminatı 637 lira 50 kuru$ 
mesl komisyonda göriılilr• 
kanuni ı:esikalarlle bert' 
mektuplarını ihale saatinıl' 
evvel komisvona verme! 

• l 65,000 kilo yünlü kı 
t, niye yaptırılacaktır. pa 
"ıltmc"i 22/7 /940 pazartc-
14 ,30 da Tophanede İst. ll 
saın ı:ılmn Ko. da yapıJııc 
yenin tahmin bedeli 1320 
minatı 99 liradır. Şartnııııf 
g5rülilr. İstcklılerin milli 
hibi veya mümessili oJ.nı 

( 116) ( 

• Iki adt>t arabasile 
terniat 1-'işer marka mo 
nacaktır. Paz.arlıkla cksıl 
940 Pazartesi günü saat 
hanede Lv. Am. Satın al 
yapılacaktır. Tahmin bed 
ilk teminatı 148 lira ıs 
Şartruımc ve katalogu I{o 

f ,.•eklilcrin kanuni vesıkll 
her belli saatte Ko. na 

• 1ı8) 

• Atlası ciheti askcriyedell 
iizcre 20 adet alay sancıı.'1 
caktır. Pa:ı:.arlıkla eksııtrn 

pazartesi günü saat 11,30 
nede Lv. Amirliği satın ' 
ynpılacaktır. Tahmin bed 
kati teminatı 315 liradır. 
ri Ko. da görıilür. İsteld1 

saatte Ko. na gelmeleri. (l 

40 adet 
JOOOO ,. 

3 .. 

• çorap makin~ 
.. iğnesi 

makini! 
5 ., ütü masası 
5 ., muhtelif masıı 

42 ,, iş~i iskemlesi 
7 kalem yedek parç• 

11 tamirat ak 

makine ve salrenin pazar 
mesi 24/7 /940 çarşamba 
de Tophanede Lv. Am. 
Ki"'. da yapılacaktır. HepS 
bedeli 3791 lira 50 kuruŞ 
mcsi Ko. da görülür. İlk t 
lira 36 kuruştur. İstekmer 
ntte Ko. na gelmeleri. (11 

• 175 ton lavamarfn 
caktır. Pazarlıkla eksntırı 

pazartesi gUnü saat 15,30 
nede Lv. Am. Satın alınll 
pılacaştır. Tahmin bedeli 
('uk lira ilk teminatı 177 
n:ştur. Şartnamesi Ko. d> 
İ<ıteklilerin belli saatte fCO. 
leri. ( 115) ( 

4 - İsteklilerden seçilmek sure
ti}(; alınacak talebeler ingilizce, fran
su:ca, almanca bran5larına taksim ve 
fakOltcnin 940 : 941 tedrisatına işti

rak ettirileceklerdir. 
5 - İsteklilerin evrak ve vesikala

rile Harp Okulu komutanlığına ve 
fazla tafsilfıt almak istlyenlerin de 
askeri liseler müfettişliğine müracaat 

olan yukarıda ya:ı:ılı 10 ton civa çeli
ği merkez satınalma komisyonunca 
23/7/940 salı günü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 
lira 50 kuruş nıukabiUnde koınis

yondan verilir. Talpilerin muvakkat 
teminat olan 3750 lirayı havi teklif 
mektuplannı mezkOr (ilnde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 

umum müdürlüğü merkez satın nlma 
komisyonunca 29/7 /940 pazrntesi gü
nii saat 16 da kapalı zarfla ihale edi
lt>cekir. Şartname (2) lira (30) ku
ru~ mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

(3436) lira (88) kuruşu havi teklif 
mcktuplannı mezkur günde saat 15 e 
kodar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko-

Çocıık bahçeleri için yaptırılacak 50 adet 

nulmuştur. Keşif bedeli 3162 lira 50 kuruş ve 

Kanepe açık eksil~; 
ilk teminatı 237 li 

etmeleri ilan olunur. (5470) komisyoncu olmadıklarına ve bu işle misyoncu olmadık larına ve bu işle 

alAkadar tüccardan olduklanna dair alakadar tüccardan olduklarına dair 
ZA vl - İstanbul Sanayi mekte- Tkaret Odası vesikasile mezkOr gün Ticaret Oda!!ı vesikaııi le mezkiı r gün 

binden 927 - 928 senesinde almı~ ol- ve saatte komisyona müracaatlarL ve saatte komisyona müraraatlan. 

duğum diplomamı :ı:ayl ettim. Yeni- <5662~ .. _,.. .... (5960) 

sini alacağımdan eskisinin h!ikmü 
yoktur. - 349 numaralı Necmettin 
Önder. 

Sahip ve Neşriyat Mild!lru f:.I,~~u~~Köp!~~5~~~~iııl 
'-- 11,50 • 12,30 • 13,15 • 15,45 • 19,10 dadır . • -. C 

ruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelat Müdürluğü kale 
riılebilir. ihale 29/7/940 Pazartesi saat 14 de daimi encümeııd' 
caktır. Taliplcri•ı ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tııfl 
ııün evvel Fen işleri Miidürliığıine müracaatla alacakları fenni 
940 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü muayycıı 
imi encumendc bulunmları. (6032) 

Kilis Gümrük Muhafaza Tabur Komutanlığıfl 
1 - Müteahhidi nam ve hesabma olarak 2490 sayılı kan. st c 

«İne göre 3450 kilo kuru Fasulye açık eksiltmeye konulmu$tur• 

2 - Muhammen bedeli (862 lira 50 kuruş) tur. Muvakk'' 

'64 lira 69 kuruş) tur. 

3 - Eksiltme 8/8/940 pe~cmbe ~ünü saat 10 da tabur ~ 
da yapılacaktr. 

l.n ı: n "e ı<aattc Kom isyanda hazır bulunmalan. "5950., 
1 ~~---- Şartnamesi bcdch.lz verilmekto:dir. 
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Emir. Uzman - Gazetecilik ve Nesrtyat 

T. L. Ş. - TAN Matbaatı 


