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itler, Dün Söylediği Nutkunda, Tekrar 
klı Selime Müracaat Ediyorum, Churchill 
uSözlerimi Bir Daha lşitmiyecektir, Dedi 

• 

.......,iz, Sovyetlerle Her Şeyi Konuştuk. lkı 
arafınNüfuz Mıntakalarını Tayin Ettik, 1 

~vget-Alman Gerginliği Bir Hayaldir.,, 2 

NUTKUN ESASLARI: 
. . 

Harici siyasetimiz, İngiltere ve İtalya dostluğuna aa~ 
yanıyordu. Fakat demokratlardan daima muhalefet 
gördüm. 
Faşizm ve Nazizm ihtilalleri tamamile beraberdir. İki 
milleti birleştirdi. İtalya ile aramızda kan rabıtası 
teessüs etti. - --o-..,. __ _ 

kont Ciano 
Dün Tekrar 
Berline Gitti 
~r1!:1, ~9. (A.A.) - (D N B ) 
a oarıcı N · · · 
an h "" k• ye azırı Kont Cıano 

. u umetinı d . . 
hır ... n avetı u~erıne 

.. ıyaret ir>" b 
Beri" 'Jın ugün ög1 ed~n 

ıne gelmi t' on Ribb ş ır. Nazır gar. 
iyetıer t entrop ile d ğer Ol'1ZI 

V arafında k on Ribb n arşıianmış-
an Nazır1~ntrop otele kadar t. 
ftp Nazır a refakat etmiş ve 
r. M · ' otelde Ftihrcr namı. 
ıştır. eıssner tarafından sclitm-

ont Ciano . 
" emes· ' Hıtlerin nutkunu 

---o---
Hitler, ltalya 
İle de Kan 

Kardeşiz, Dedi 
Berlin, 19 - Rayşhtag'ın 

bugünkü toplantısında Hitler 
aiikeri ve siyasi vaziyet hak
'.kında uzun bir nutuk söyledi 
ve nutkunun başında kendisi
ni söz söylemiye sevkeden a
ry.illeri şu şekilde hulasa etti: 

ı - Eşsiz mahiyetteki tarihi ha
diseleri ınemlekete anlatmak, 

ı sırasınd R 
utku dini a ayştagda idi 

eınekteydi. 

2 - Kahraman Alman askerleri. 
ne minnetlerini bildirmek, 

Kont Cianonun geçen sene Genera 1 Franco ile görüşmek maksaclile 3 _ Son bir defa akli selime hi. 
ispanyaya yaptığı ziy aretlerine ait bir intiba tap etmek. 

V 
-- Hitler, bu mukaddemeden sonra, R U p A 1 har.bin nasıl başladığını, niçin baş. Y A R it ı D ladığını anlatmıya çalıştı ve hula. 

erilecek Yen·ı oosev~ ' ç ve iŞ saten ş~~~;~:ı:y~~~EFİ 

S T E 
"-:- Nasyonal sosyalizm hareke. 

İZQ M • tt k • t k tinin hedefi, Versailles muahedesi. ftl eseles•ı ıyase e a ıp m e nin tadiliydi. Bu da sulh yolile ya. 
l' pılacaktı. Versailles, Alman milleti. 

azan: M. z SE ni her haktan mahrum ediyor, AL 
tıf • kid . • RTEL' ı t d• v • y il A ı tt man milletini tahakküm altında ya. 

e hır gerek bu süt d s e ıgı o arı n a. 1 şatıyor. ve en hayati ihtiyaçların. 
gerek ''liad· . un a ve dan mahrum ediyordu. Alman miL 

nunda, Alın ıselerın İçyüzü,, letin!n protestoları, itirazları kar 
ek iste<W· an~an~n Avrupaya • v . • • etmedi. Milletler Cemiyetinin bü-
uruşumu:1 Yenı nızam Üzerin- Roosevelt Tekrar Namzethgmı Kabul E 1 tün bu pürüzleri bertaraf edeceği 
larınııza Un sebebi, hem oku- iddia olundu. Fakat :Milletler Ce. 
bal hazırı~vr~pa için nasıl bir Şikago, 19 - Demokrat Partisinin Kongresi dün de top- miyeti de, yers~ill~s'ın ~ir ~ser~ydi. 

ve ndıgı hakkı d b. l R · · ·· h . 1. ~ · . · . t B Ve o da galıplerın ıradesı daıresınde 
1 rmek, hem d . ~ a ~ ır anmış, eısıcum ur muavın ıgı ıçın seçım yapmış ır. u mev- hareket ediyordu. Galipler Ver. 

5 eı°~a ç~ğa layık ~ar ın~~nlıgı.n kie, muhtelif namzetler arasından Roosevelt'in tercih ettiği saillcs'ı, beynelmilel kanun mü,-
evrıne girmek ··anı hır Ziraat Nazırı Wallace'ın büyu""k bir ekseriyetle seçildigyi anla-ı messili sayıyo!, ve on~ güve~iyor. 

~.nlatrnaktır uzere oldu. . . .. . . ,.. !ardı. Halbukı o, en kustah bır ta. 
'- ugu~ d_e size· Al şılmıştır. Reısıcumhur Roosevelt, Şıkago Kongresı azalarına (Sonu Sa: 4 Sil: 1) 

Y~nı nızarn etr ~an ~atbuatı- hıtaben söylediği bir nutukta 2 inci 1 
a~ bahsetme: ında~.ı .. neşri. defa Cümhurreisliğine seçildiği za. ı•• ••k ,. • ı f ı • 

1mılletıeri için hve kuçuk Av. man dört sene bitince hükumet me- UYU ersanenın nşaa 1 Çin 
atmak istiyor azırlanan pla- suliyetini başka ellere tevdi etmek • 

nı8!1 liariciye ~z. . . h11susundaki kararının kati olduğu. Haz rl ki T a 1 k u· · 
be.tı malum ola~zaretı. ılP. mü. nu, hatta geçen Eylülde harp başla. 1 1 ar am m anma zere 
~ıtung gazet . . Berlıner Bo. dıktan sonra dahi ayni noktai nazarı 
arı Megerıe esını~ başmuhar- muhafaza ettiğini, fakat sonradan 

ının ana hatl' Yenı Avrupa ni- bu kararını resmen ilan etmenin! 
bir rnakaled a~. hakkıpda yaz. memleket için muzır bir hareket ola 
nakıı vasıtal e ıyor ki: cağını düşündüğünü çünkü; bitaraf-

lar~nın hAkl~rı~ın ve modern harp lığı muhafaza etmek, müdafaa prog 
:~ılir ki Avrupo dkuğu bu devirde, nmını hazırlamak, süratle tebeddül 

d'·ltabiltyetlnd:n endi vasıtalarııe eden ahval tebeddüllerine ve yenı 
ıya~:an kilçük c~ıı.·hrum ve bir- harp usullerine karşı koyabilmek 
nkn a kadar küı;Uk~~ a~lnra ay- hıyanet ve casuslukla miicadele e~· 
k. ka~:tçal nrnıs şekli~! v~pıı.nın !emek ve nihayet milli birlığin idn 
lehıııte:f harpleri içinde";;: ~fa~ mesi gibi mtihim "vaziyetler kr r ı

'1laleyh 
1
ne 

1 
ka.tıanmak de~e~~i - sında bulunduğunu söylediktf~n son 

an Yeni b~n ! hır lktısadl tesanüdr. ra yalnız memleketin iyıliğini \'f' 

le kıtalar ra vrupa kurmak ve mil~ beynelmilel siyaset sahasını goz ri
tan değistır:s~dakı mlinasebeUe- nünde tutarak kendi arzusuna raf!. 
Vrupad~ lktısa~ı ~~rureti ;ardır. men "demokrat ko~gr~si topl~nma . 
tal>ek kUçUk cUzUta VVeUerı, kliçük 1 dan evvel namzet ıntıhap edılmev· 
ı:~nı geçrnlıtir. rn~n~a parçalama- ı kabul ermiyeceğine dair .. beyanatı;, 
~nı lnkl§a!ına ve Parçalanma, hulunmıya hakkı olmadığı netıccsı-

olrnusıu onların refahı d ~ . 1. . 1 
ııyatı r. - ne var ıgını ı ave etmıst r. 

hsuıı':r~ddeler için başka kıtal MİLLi MÜDAFAA ' 
ç ne ve h a-

QJ.rnanın Av arn maddelerine Milli müdafaa programı üzeritw 
e 0 ldutu anı rupa için büyük bir memlekette kadın ve erkek binlerce 
rnıııetıer bUaşılınıetır. Bu harpte kimsenin yuvalarını millete hizme• 
hın • Yük rn· ıı inanın veya 1 eUer arasın- için terkettiklerini hatırlatan Roo 
, "e kadar biıyu:nıara muhtaç ol- ~evelt sözlerine devamla demiştir 
nlarnı,lardır. bir tt-hlike oldu- ki: 

<Sonu Saj 3 Sü; GJ Bana verdiğiniz şereften dolayı 
'Sonu Sa: 4 Sü: 4) 

Dün Şehrimize Gelen Münakalat Vekili, Muhtelif 
Meselelere Dair Mühim Beyarıatta Bulundu 

Münakalat Vekili Ali Çctinkl!~· a kendisini lcarsıhyanlar arQsında 
Vekilin mühim beyanatmı 2 iııd sayfamızda bulacaksını?.. 

3 

4 

5 

6 

Yaptığım beş yıllık plan naıresinde cok uzun sürecP.Jc 
harbe hazırız. 
Daima, biz isabet gösterdik:, karşı taraf yanılih. s;maı 
biz, müşterek zafere doğru ilerliyoruz. 
Halbuki, İngilterenin işi kraliyetsiz krallan, ordusuz 
generalleri ve milletsiz siyasileri toplıyarak atıp tut
maktan ibarettir. 
Güvendikleri Alman - Sovyet munaseoeuerını oozmaıc 
boş bir hayaldir. Biz, Sovyetlerle herşeyi konuştuk, 
nüfuz mıntakalarını ayırdık ve birbirimizin nüfuz 
mıntakasına da tecavüz etmiş değiliz. 

7 - Bir aralık, Ukraynaya göz diktiğimizi, Finıandayı ıs
tila etmek biediğimizi, Romanyayı zaptetmeyi tasar
ladığımızı ve nihayet Türkiyenin selametini tehdit 
eJtiğiınizi .s.öyleçliler. Bunlar da, bos hayaldir. 

8 - Her defa sulh teklif ettiğim zaman beni korkaitllKla 
itham ediyorlar. Halbuki ben, harp değil, hakkaniyete 
müste~it sulh istiyorum. 

9 - Churchill, sivillere harp ilan etti. Ben, lienüz mulCa
bele emri vermedim. Fakat bu emri verirsem, İngilte
re halkı sonsuz sefalete uğnyacak. O zaman Churchill 
Kanadaya gitmiş olacak, İngilterenin kanını emip, 
İmparatorluğu yıkacaktır. 

10 - Netice olarak, bir kere daha aklıselime müracaat edi
yorum, Churchill bu sözlerimi bir daha işitmiyecektir. -

Bulgar -Rumen 
Münasebatı da 
Gerginlesiıor 

Bükreş, 19 (A.A.) - D. N. B. ajansı bildiriyor: - Bulga
ristan Elçisi bugün Hariciye Nazırını ziyaret ederek Dobrica
daki Bulgarlar hakkında alınan tedbirleri protesto etmiştir. 
Rumen makamları son günlerde Bulgar ileri gelenlerinden 
bazı kimseleri tevkif etmişlerdi. Bundan başka Bulgar köylüleri 

harp tekalif ine tabi tu.tulmuş ve ı-.-. •• -•••••••••• 
bu yüzden mahsullerini de kaldıra- · 
mamışlardır. Keza Buigar Sefiri, 
Rumer. matbuatının Bulgaristan a. 
leyhindeki şiddetli neşriyatını da 
protesto etmiştir. Hariciye N~zırı 
Mc.ır.oilesco tahkikat yapacağını va
adeylemiştir. 

Londra. 19 - Romanya - }~ulga. 
rıstar. münasebetlerinin buhr&nlı 
b r safhaya gırdiği haber verıliyor. 

1 Tımes'in Bukreş muhabirine güre, 
Bulgörlar. Romanya ile doğrudan 

dog;-uya müzakerelere girmek is
temişler ıse de. Romanyalılar bu 
teklifi kabul etmemişlerdir. Diğer 

taraftan Romanya kuv\•etlerinin 
Bııleaı hududunda tahşıt .1lunduğu 

bildiriliyor. Bulgarlar Bes:ırnbya 

bulıranı sırasında takip ettıklerı 

dürüst hattı hareket dolayısile, Ru
me>nlerin doğrudan doğruya müza
kereyi kabul etmelerini hek!iyor. 
laı rlı. Rumenlerin müzakereyi ka. 
bul etmiyerek. tahşidat vapm.aları 
ve Dobrucadaki Bulgarların mu-
haceret etmeleri vaziyeti buhranlı 
bir safhaya götürmüştür. 

. 
EN SON 
DAKİKA 

. . . 
Lunara, ı~ - tuueran uuaı..u 

hakkında salahiyettar mahfJllerln 
ilcr! sürdüğü mütalaa, Mister Chur 
chill'in birkaç gün önce, bu nokta .. 
~·a en sarih cevap vermiş olduğu 
merkezindedir. Bu bakımdan nut-
kun, vaziyeti değiştirmiyeceğine; 
ve harbin devamına inanılıyor. 

• Atlantikte Almanların akın ya. 
pan bir gemisi bulunduğu anlaşıl
mıştır. Bunun silahlandırılmış bir 
ticaret gemisi olduğu hlldiriliyor. 
İki İngilİ7 ticaret gemisini bst:rran 
bıı akıncıya karşı tedbirler alan-
nuştır. 

• Bitlerin bugün Görin;{'e verdiği 
rüt1'4- Super • Mareşal'hktır. Daha 
başkalarına da alelade mare~.lllik· 
iN tevcih edilmiştir. 

• 
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YAZAN: ISMAİL HAKKI 

Cemiyetinin 
Umumi Vazifeleri 

BAŞAK 

Teşkilat Karakol 
Ve 
-8- i~in mahallin en büyük memurini mülkiye 

ve siyasiye ve askeriyesi: 
:Madde 5 - "Karakol,. un hariçteki 

Polis, jandarma ve fırakı siyasiye ve 
faaliyeti ikinci maddede mczkiir desa_ cemiyatı mutelire ile temas ve rabıta te
tiri insaniyeye imtisal ve tevfiki hare-
ket eden bilcümle kuvvayı hariciye ile 

sis olunur. Bu husus için ayn ayrı znatı 
müteaddide tayin ve tavzif edilir. Aynı bır 

teşriki mesaiyi istihdaf ederek te:jek. zatın yekdiğerilc sıkı irtibat ve alAkuı o. 
külab mevcudeye müzaheret eyler ve . 
nnlardan da mütekabilen yardım bekler. lan makamat ile aleddevam teması, daiı 

K k 1 C · t" h 'ht' 1. .. 1 şüphe olacağından temasların zevatı mlİ-ara o emıye ı, er ı ıma ı goz 
teaddideye tevdii ve bunlarca müb-ıhe~a. önünde tutarak, mensubininin, ancak 

ve yalnız rehberini tanıyabilmesine mü. tın hasbihali vatanperverane şeklinde , e 
mahiyeti şahsiyeyi haiz bir tarzda idare 
olunması lazımdır. 

saadc etmiştir. Bu suretle, aşafı kadc
nıclerin, yukarı kademeleri tananasının 
önüne ıed çekmiştir. Fakat, asıl dirr.af 
vazifesini gören, en yilksek kademede_ 
kiler, yani umumi meı:kez: icabınd:ı. ve 
yüksek heyetin müsaadesi istihsal olun_ 
mak ııartiyle; bütün alt kademeleri ve 
ıncnsuplannm hüviyetlerini, bilmekte 
:ve kendilerini tanımaktaydılar: 

Umumi merkez izalannın şahısları, 

itdetleri, mahal ve tarzı içtimaları, stt
rcti intihap ve tavzifleri, sureti mutlaka. 
üa hafi ve mektum tutuluyordu, bran'}. 
lan da, aşağıda 7azılan ıekiz kısma ay. 
nlmıştı: 

:ı - Siyaseti umumiye1 istihbarat, u. 
tnura hariciye. 

2 - Propaganda ve karakol eubeleri
llin tesis ve teşkilatı. 

S - Milli ordu ve muharebe çete? eri 
teııkilit, seferberlik ve harekatı harbiye. 

& - Kuvvci umumiye, esliha, mühim_ 
"lat. malzeme tedarik ve ihzan. 

5 - Umuru maliye ve hesabiyc. 
G - Nakliyat ve sevkiyat. 
' - Muhabere, muvasala. 
8 - Muame1itı zatiye, mahakim ve u. 

muru cezaiye. 

K arakol Cemiyetinin vezaifi umumi. 

ye talimatnamesi de şudur: 

4 - Makamat ile temasa memur edile
cek ıevatm o makamca hiisnii kabul ve 
hiirmete mazhar olabilecek ashabı kifayet 
ve haysiyetten bulunmasına dikk/t olu_ 
nur. Fazla malllmat almak kastiyle temas 

rremurlarınm ifşaata ve şiiphe ilkasma 
meydan vermiyecek surette idarci bahis 
ve mekal etmesi ve her şeyi tecessüs ve 

tetkikte olduğunu hissettirmiyecek dere
ce likaydane,• bihaberane davranma'' 
muktazidir. Temas edilen makam, muhib_ 
handan ve hatta azayı amileden bile olsa, 

vazifenin icap ettirdifi mahremiyetten 
katiyyen inhiraf edilmemelidir. Temas 
memurları faal, soğuk kanlı, gayet ketum 
ve hissiyatına hakim zevattan intihap olu
nur. 

5 - Temas memurlarmm kimlerle te. 
mal edecekleri, neleri tahkik ve istihbar 
cyliyecekleri ve ne cibi bahislerden ka

tiyycn içtinap edecekleri işbu istihbarat 
ve ı:iyaset daire veyahut kısmmm reisi ta_ 
rafından tahdit ve teblii olunur. 

6 - Aynca dahili ve harici düşman 

prop:ıgandacılarını, gizli kuvvetleri ve 
te~kiliıtı takip ve tece!süs için sureti mah 
susada casuslar istihdam olunur. Bunla-

rın da tarzı hareket ve intihabı yukarı~;i 
' Siyaset, istihbarat ve umuru hariciye 

";erait mucibince olup yalnız bu casuslıır 
vezaifi: 

meyanında her sınıf ve tabakatı içtimai_ 
1 - Siyaset ve umuru hariciye merke. 

yeye mensup ve her süfli mahalle bile 
zi umumice idare olunur. Bununla bera-
ber merkezi umuminin muayyen ve sarih girmesi kabil kabadayı, mert, yiğit, fııkat 
talimatnamei mahsusu ile münasip ve mli_ ağır başlı, müccrrtp c;apkmlar dahi istih
him bazı şubeler, müstesna olarak umu- damı münasip ve lazımdır. 
ru hariciyede vasıtai irtibat ittihaz olu. 
nabilir. Bu halde bu gibi ııubelere mer. 
kezi umumiden ayrıca mütehassıs ve sa. 
lıihiycttar murahhaslar memur edilebi-
lir. 

O rdu teşkilatı, seferberlik, harekatı 

harbiye ve muzır ve hain anasırla 
mücadele vezaifi: 

7 - Milli ordu teşkilatı; hali hazırdaki 

2 _ Karakol şuabatı merkezi umumi_ kadro ve teşkşiliitı askeriye esası üzerine 
nln müsaadesini haiz olmadıkça mahafil icra edilir. Milli ordunun teşkilat ve ni. 

zam harbi elyevm mevcut ve mer'i kadro ve mümessilini ecnebiye ile ıiyaset ve u_ 
ve nizamnamelerine ve seferberliii de sernunı hariciye için tesisi münasebat ve 

irtibat edemezler. Ancak, cemiyetin ni. ferberlik nizamnamesi ahkamına tevfikan 
zamnamesl ahk5.mı haricine çıkmamak ve icra olunur. Yalnız nevakıaı mühimme ve 
cemiyet nam ve hesabına olmamak üzere cayri kabili tedarik ve telifi vesait ve 
şahst temas ve mübahasat caiz olduiu g;_ malztme itibariyle teşkilatta tadilat ve_ 

bi karakol için faydalı olabilecek istih_ yahut bazı te:ıkilatın ilga~ı mecburiyeti 
barat fçin temas husulü ve bunları mü- haJinde alelusul Büyük Erkim Harbiyeye 
tallintı ııahsiye tarı:ında göstermek lazım. tekl;fi keyfiyet ve istihsali rey ve mezu-

dır. niyet edilir. 
3 - İstihbaratı hariciye ve dahiliye 

Nöbet Tutacak 
Mahkemeler 
Tesbit Edildi 

Bugünden itibaren adliyede yaz 
tntili başlamaktadır. Tatil 6 Eyllıle 

,kndar devam edecektir. Tatil zama
runda müstacel işlere bakmak üze
re bo.zı mahkemeler nöbetçi kala~ 
caklardır. Yalnız sulh hukuk mah
kemeleri ile icra daireleri, sorgu 
hakimlikleri ve müddeiumumilik 
daire ve büroları tutil yapmıyacak. 
lardır. 

Nöbetçi mahkemeler şunlardır: 
C:EZA MAHKEMELERi: İkinci Ağır

ccza mahkemesi, asliye üçüncü, yedln~i 
ve sC'klzlnct cczn mahkemeleri. (COrmO 
me~hut işlerine 8 inci nsliye ceza mah
ktm l bakacaktır.) OskOdar asliye ceuı 
mahkemesi. 

TiCARET VE HUKUK MAHKEME
LERi: Nü!us i5lcri için asliye 11 inci, 
ahkAmı umumiye işleri için asliye ye
dinci, Beyoğlu da dnhil olduğu halde ah
ktımı ~::ıhslyc ve cvka! işlerine bakmak 
üzere asliyc sekizinci hukuk mahkeme-
1<'1"1 ve dordiincü tlcnret m:ıhkcmesl ile 
Ü<>kOdar hukuk mnhkemeı:i. 

SULH MAHKEMELERi: Sultanahmet 
b inci sulh ceza hlkiml Reşit, üçUncU 
rulh c zo hakimi MUnlp, Fatih ikinci 
su'lh hukuk hakimi Ekrem (cezaya ba
kac:ıktır), Beyoğlu lklncl sulh ceza hfı

klml Emin Ali, Oçüncü sulh cezn htıkiml 
K.ımil, Beşiktaş sulh ceza htıklml Avni, 
Kadıköy sulh ceuı hfıklml Şefkati, Ada
lar sulh ceza hfıkimi Niyazi, Sarıyer sulh 
ceza hAkiml Ferhııt, Eyüp sulh ccuı hfı
kiml Şevket, Beykoz sulh ecza hakimi 
C'ernı. Üsküdar sulh ceza htıkimi Veli. 
Bakırköy sulh ceza hlikiml Zeki, Kartal 
sulh ceza hfıklmi Naci. 

NÖBETÇi HAKiM MUAViNLERi: Hu
kuk mııhkemeleri hAklm muavinlerinden 

edim ve Mellhn hukuk mahkemeleri 
nezdinde, ikinci ceza muavini Saadet, 
7Mlnci ceza muavini Edibe, ve altıncı 
cc1.n muavini Muazzez ceza mahkemeleri 
nez~lnde nöbetçi Mıkim muavinliği ya
o:ıcaklnrdır. 

(Devamı var) 

Portsaitte Kalan 
Mallar da 

Getirtiliyor 
İtalyanın harbe girmesi üzerine, 

memleketimize mal getir'llekte o
lan bir kısım gemiler Portsaide sı
ğınmışlar ve şimdiye kadar da o
rada kalmışlardır. Bu gemilerde 
müstemleke mahsullerinden kop
ro., çuval, kanaviçe, baharat, çay, 
kahve ve kalay bulunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, Ticaret Ve
kaleti, bu malların bitaraf gemiler
le İskenderuna getirilmesi için te
şebbiislerde bulunmuş ve mıisbet 
netice almıştır. 1Iüstemleke malla. 
rı İskenderundan trenle İst.ml:>ula 
getirilecektir. 

A':\IERİKA İLE AKDENİZ 
Ll)IANLARI ARASINDA 

İtalyanın harbe giriştiğindenbe
ri Amerikan kumpanyaları A\'ru
pa limanlarına vapur seferlerini 
tatil etmişlerdir. Bu hal Amerika 
ile ticaret yapan memlek~tleri 
miişkül vaziyete sokmuştur. Yu. 
n~n seyrisefain idaresi, bu vazıyet. 
ten istifade ederek All\erlka ile .Ak
deniz limanları arasında V3pnr se
ferieri ihdasına karar vermiş ve İn
giltere hükumetinin muvnfakatini 
temin etr i ~tir. 

Bu hatta işliyecek Yunan vapur
larının, Amerika ile Türkiye ara. 
sındaki ticari mübadeleler için li
manımıza da gelmesi beklenmek
tedir. Yunan vapurlarının on hafta 
içinde Amerikaya hareket edecek
leri haber veriliyor. 

Romanyaya Satışlar 
Romanyaya yeniden bin ton t!f

tik gönderilecektir. Bu miktarı 
tüccarlar arasında taksim etmek Ü
zere bugün Ticaret Odasında Bir. 
lik Umumi heveti toplanacaktır. 

TA 1' 

Yeni mezunlara diplomaları teıızi edilirken 

PoJis Mektebinde 
--o-

Yeni Mezunlara 
Diplomaları 

Dün Verildi 
Polis mektebinin elli üçüncü 

devTf mezunları ile polis kursla
rını muvaffakıyetle bitirenl~rin 
diplomaları dün Yıldızdaki mektep 
binasında merasimle tevzi edilmiş
tir. Merasimde vali ve belediye re
isi Lutfi Kırdar, vali muavini Hü
dai Karataban, emniyet müriiirii 
Muzaffer Akalın, Beşikto.ş ve Be
y\.ğlu kaymakamları, emniyet şu

be müdürleri hazır bulu.ımuşlar
dır. 

İstiklfıl marşını miiteakıp, emni
yet müdürü Muzaffer Akalın, polL 
sin esas vazifeleri hakkında uzun 
bir nutuk söylemiştir. Bunu, bu se
ne mezunlarından bir gençin sözle
ri takip etmiştir. Şehit polislerin 
hatırası hürmetle yadcdildikten 
sonra, abideye çelenkler konulmuş. 
kurs ve mektep birinci, i-cinci \'e 
üçüncülerine vali tarafından muh. 
telif mükafatlar tevzi edilmiıo:tir. 
Dahil sonra davetliler hazırlanan 
büfede ağırlanmışlar, saat 17,30 da 
merasime nihayet verilmiştir. 

MEZUNLARIN İSİMLERİ 
Pollc; mektebinin bu seneki me

zunları şunlardır: 
J:ahmi Şengil, Faik Sabri Gültekin 

Ökkeş Aktı, Mehmet Bayın, Mehme; 
Porsuk, Rıfat Engür, Hasan Girgin, İb
rahim Uzun, Yahya Kurban. Şlikrü Ba
şer, Osman Giinay, Hasan Karaciağ, Ni
zametUn Duman, Tahsin Özpulat, Re
cep Knrabudakoğlu, Vehbi Paksoy, A. 
Avni Yılma:z, Asım Tumbul, Ari! Akgül, 
Osmtın Kutu, Rahmi Temoçin, Ali Mus
lu, Hnsan Önder, Sabri GüntUrkün, Me
sut Yalvaç, Adnan Kurtönal, Agüh De
mir, Abdurrazak Dokutucu, t.Tehmet Ez
gü, Silleyman Kalender, Bilt\l Bilgin, Sa
l!ıh:ıtfln Özçubukçu, İbrahim Açanlar, 
Tahsin Ön::ıl, Ömer Orbay, Ahmet Ak
gün, İbrahim Görgülü. İbrahim Kerse, 
'lfü~eyln BUyiikemir, Necip Akça, Nuri 
Alakır, Ahmet Eker, Talllt Batmaz, Meh
met Karadeniz, l\Iuzaffer Kuzin, Nlza
metltn Kul, Rıza $enocak, Nedim Çnka, 
Halit Gözler, Mehmet Fırıncı, İhsan Kas
tel, Mehmet Gürses, Beyağa Genç, İb
rahim Göksal, Ali Polat, Hilmi Ballı, 
Mustnfa Güncııy, HOseyin Kaptan, Ka
sım Oğuz, Hasan Uutanır, Tahir Atik, 
Mehmet Askllr, Sabahattin Sunay, $ük· 
rU Karncaer, Şevket Ünlü., İsl5m Yamıın, 
Abbııs Özel, Mehmet Altıparmak, Ab
dulloh T:wukçu, Mehmet Kulen, Şerııfet
tln Snfnklı, Taliit Akgilnay, Hasan Akar, 
fsmnil Ergün, Hasan Şahin, Cevat Kur
çeren, Seyit Gündüz, Ali Özkoçum, Şev
ket Gökcr, Reşat Önder, İrfan Çıkat, Sa
lih Toparlak, Halil Yalçın, Adli Damlı, 
A. Rıuı Bayraktar, Baki Kızar, Hilmi 
Aygen, ŞükrO Cengiz, Neşet Girişen, 

Mustafa Öztürk, Şükrü Güner, Fehmi 
Varsan, Hüseyin Ormanoğlu, Habip ö
çal, Muzaffer Çltırgl, Nuri Enoy, Ali 
ÖT.kan, Hüseyin YUzügOler, İsmail Kı
vlknya, Ramazan Çoşkunsu, Yusuf Se
ze'l, $UkH1 Holat, M. Nuri Durmuşsezer, 
Ahmet Cnnndrır, İsmail Özışık, Mehmet 
Beriş, HUseyln Tümer, Lisanı Akar, Tah
sin Erden, Haydar Sargın, A. Halil Kus
çuoğlu, Arif Çetiner, Ali Kuztıcu, Necip 
K'\c;Ukertan, Mehmet Tığlı, Osman Bü
yilk, Rıza Kır, Salih Şen, M. Ali Keski
ner, Beki Bozkurt, Ahmet Başer, İbra
him Başaran, Ali Şanlı, A. Rıza Kuralp, 
Kemal Sargın, KAr.ım Aydoğan, İbrahim 
nevecl, Ahmet Çetlnkaya, Niyazi Şahin, 
Ahmet Dağlı, Ahmet Öngel, Ahmet Yal
çın, Mehmet Özduman, Fııhri Özsııncak, 
Şerafettln Fayatoflu, Tevfik Yağcı, Ah
met Aras, Ht1mza Küçük, Nt1cl Dündar, 
Mehmet Atik, Fakir Pulat. Galip Aksoy, 
r.tem Hakan, Ahmet Derman, Durmuş 
Özkaya, Cemal Yalçın, Hultısl Özdemlr, 
Ulvi GundUzer, Ahmet Türe, Milmln Öz
türk, İhsan Gürtunca, Ferruh Sipahi, 
Cahlt Koray, Ahmet Gökçe, Osman Kur
taran. Osman Bilgin, İbrahim Doğruer, 
S:ı.bı1 Özen, Naci Ener, Ali Uzgur. En-

Büyük Tersanenin 
inşaatı Hazırlıkları 

Tamam1anmak Üzere 
Şehrimize Gelen MünakalCit Vekili, Muhtelif 

Meselelere Dair Beyanatta Bulundu 
Münakalat Vekili Ali Çetinkaya, Deniz işlerinin inkişafını, Milli Şe

dün sabah şehrimize gelmiş vt? mo- fimizin ne kadar candan arzu et. 
torle İstanbul tarafına geçerek ye- tiklerini size hatu-latırım. Bu hu. 
nı yolcu salonunu gezmiştir. Vekil, susta başta sayın Reisicümhurumuz 
Vekalete bağlı müesseselerde tet- olmak üzere, her halde büyük yar
kik ve teftişlerde bulunmnk ve is. dımlar ve alakalar göreceğimizden 
tirahat etmek için 8 - 10 gün ka- emin bulunuyorum. 
dar şehrimizi:ie kalacaktır. "Almanyadaki gemilerimizin va. 

Alı Çetinkaya, di.in kendisile gö- ziyetini sordunuz. A1manyadaki ge
rüşen bir muharririmize muhtelif. milcrimizin inşaatı bitmiştir. Yal
meseleler hakkında şu beyanatta 1 nız bunların teslim alınması işi 
bulunmuştur: kalmıştır. Bu da, fevkalade vaziye-

YENİ TERSAN'El\IİZ tin bertaraf olmasına bağlıdır .. 
"- Yeni kurulacak tersane ışı- ZAM HABERİ ASILSIZ 

ni ehliyetli bir komisyona tetkik 
ettirdik. Pendik civarında Pavli a
drısı karşısında istediğimiz şekilde 

b;r tersane inşasına miisait bir yer 
bulunduğuna dair bu heyetten bır 
rapor aldık. Raporun icap ettirdiği 
faaliyet yapılacaktır. 

"Heyetin münasip bulduğu bu 
saha, ihtiyaç ve maksatlarımıza ka
fi görülecek olursa, bi.iyük ve fa_ 
msmen modern bir tersanenin in
şasını o.rzu etmekteyiz. Yeni ter
sanemiz, yurdun, deniz ticar'?t fi
losuna olan ihtiyacını ve bu filo
ntın bütiin tamirlerini, yabancı hiç 
bir yere muhtaç olmadan yapabi
lecek evsafta olacaktır. Bu arada 
hnlen mevcut tersanemizi •le im
kan nisbetinde ıslah edeceğiz. 

"Çok geniş sahillerimiz \•ar. Bu 
geniş . illerimiz arasındaki mii
nnkaleyi temin için de kuvvetli bir 
ticaret filosuna muhtaç bulunuyo
ruz. İşte bütiin bunları gözöniinde 
tutarak bir taraftan bize muhtaç 
olduğumuz vasıtaları temin edecek 
olan büyük · tersaneyi düşiinürken, 
bu arada deniz ticaret mektchimi. 
zin a~ ıslahına teşebbüs etmi~ bu
lunuyoruz. 

ISLAHATL"" HEDEFİ 
"Mektebin ıslahı hususundaki te

şebbüsüınüze de talebe yetiştirme 
şeklinin, tamamen yüksek falısil 
derecesine tren olunması ve mual
lim heyetinin takviyesi esastır. An 
cak bugünün fevkalfıdeliği gozo
nünde tutulacak olursa, bu vo1daki 
teşebbüslerimizin hemen tatbık sa
hasına geçeceğini söylemek şimdi
lik erken olur. Münakale Vekale
tinin Devlet Demiryollan, posta, 
telgraf, telefon ve Hava Yolları 
işlerinde kafi derecede inkişaf a
dımlan atıldığına göre, deniz ışJe. 
rindE: de bu tasavvur ve teşebbüs
lerimizin her halde yakın hi:: istik
balde ve ilk fırsatta fiilivat ~nh~sı. 
na intikal edeceğinden Ümitvarrm. 

ver Karakaya, Zekeriya Tutuş, İbrahim 
Cengiz, Osman Bingöl. Hamdi Dönmez, 
Nlya1i Çlticl, Ömer Yarlığan, Emin Ö:z
kan, Hllmlt S:ıracoğlu, Salim Tokat, Ktl
mll Uslu, Kadri Kutsal. Mustafa BOlbQl, 
Zlyn Orkan, Yakup Özgör, Reşat Taner, 
Hilmi Tunçel, Abdullah ErgUler, Bay
ram GOvenç, Hüseyin Celebi, KAzım 
TanyolAç. Halil Mol, İbrahim Batur, Ah
met Kaftan, Hasan Çubuk, Osman Gür
tekin, Mehmet Kazancı, Ali Yalçın, Os
man Şişman, Sıtkı Oran, Mehmet Bursa, 
Tahsin Belen, Mustafa Eren, Seyfi Sa
ğız. Hayrettin Selçuk, Mehmet Coşkun. 

Mezunlar, dün sabah Taksim a
bidesine giderek bir çelenk koy
muşlar ve ırecit resmi vaomrs!ardır. 

Ali Çeti,nkaya, bundan sonra 
muharririmizin sorduğu bazı sual
lere şu cevapları vermiştir: 
"- Akdenizde tekrar reforlere 

başlamak, harp vaziyetine bağlı

dır. 

"Almanyaya demiryolu malze. 
mesi almak üzere 16 milyım liralık 
bir siparişimiz vardır. Bu sipariş
lerimizden bir kısmı, vagon ve lo. 
komotif olarak harpten evvel tes
lim alınmıştır. Diğer kısımlarının 
teslim alınabilmesi yeni bir anlaş
ma ile kabil olacaktır. Bu yolda 
ynpılacak bir anlaşmada, bu sipa
rişlerimizin baş sırada yer alınası 
icap eder. 

"Devlet Demiryollarr için yeni 
bir tarife ha11rlandığı ve yolcu bi
letlerine zaro yapılacağı h.ıberi ta
mamen asılsızdır. Şimdilik böyle 
bir şey mevzuu bahis değildir.,, 

Belediyede : 

Birçok Müesseselere 

Para Cezası Kesildi 
Belediye müfettişleri, tasdiksiz 

tarife tatbik eden, kiişat ruhsatiye. 
c:i bulundurmıyan, tarifeyi görüle. 
cek yere asmıyan, muayene cüz
dansız müstnhdem kullanan, temi7-
1iğe riayet etmiyen, gıda maddele
·ini açıkta bulunduran, kalın ktığıt. 
'a mal satarak ihtikar yapan birçok 
müesseselere para cezası vermişler. 
iir. Bu arada 6 lokanto.cı, 2 helva. 
cı, 1 işkembeci, 3 berber, 40 fırın. 
cı. 15 gazinocu, 12 aşçı, 26 kasap, 
16 plfıj müsteciri ve müstahdemi, 
1 şekerci, 2 köfteci, 11 kahveci, 1 
manav, 7 muhallebici, 4 tütüncü. 7 
bokkal, 2 sebzeci, 3 sütçü 2 rakı 

fabrikatörü, 2 makarna fabrikatörü 
de ceza görmiişlerdir. Bunlardan 
başka muhtelif fırınlar tarafından 
çıkarılan 840 ekmek de noksan ve
zinden musadere edilmiştir. En mii. 
him ceza yiyen miiesseseler şunlar
dır: Kızkulesi pliıjı , Spor pliıiı. Bii. 
yükada Yürükali plfıjı. Biivükdcre 
rakı fabrikası . Balatta ekmekci Ka. 
sır#, bakkal Filip. Yıldız makarna 
fabrikası limited şirketi. 

VALİ GELDİ, GİTTİ 

Vali, emniyet müdürü i1e birlik. 
te Yıılovadan şehrimize gelmiştir. 
Lutfi Kırdar, Belediye imar mii
dürliiğündeki komisyona riyaset 
ctmis, imar işleri etrafında izahat 
almıştır. Akşam üzeri Belediye er. 
kanı ile görüşen vali, pazartesi gii. 
nü dönmek üzere tekrar Yalovava 
Gitmidir 
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Malzeme Yüzünde 

Bebek - İstinyr: 
rıı 

Y o~u işinden: 
ı ıt'·ıat çıktı~~ 

·ıı b Bebek • İstinyc yolunun 1 

.,ı ikı sene evvel 407 bin liraY8 ım 
ine alon müteahhit, tesbit e( u 
-ıüddrt bittiği halde inşaatı tıı ti. 
vamıımıs VP son günlerde bil t 
-ki fanliyeti büsbütün tatil ~ll 

'r. 1uteahhidin iddiasu şud ttc 
"B"lf'diye bu s·ıhadakı isUrnı.AI< 

·iııi ''lıttindc b!tlı·eınemlş ve iP 
1~ 

nrılzcmcııln pahalıhındığı bir zarrı , 
tıir edilmesine "ebcp olmuştur." ı. 

Belediyenin nokai nazarı d n 
hır: .al 
"İ"limliık ı~ıeri uzun muamelcieıi :ııı 

ettir yordu. Son zamanlarda tf,dıl 
delle .. ınin mm sthlplerinc mi, yo!C5' m 
ktl iştimlnk eden müesseseye ınl 
ctııt,u nıeselcs; <>rtaya çıktı. VekA.lefll 
vuruldu. Ve istimlfık işleri gecikti. 'h 
miiteahhidlıı biıtiln malzemesini ilıl• 
evvel. yol ihale edildiği zaman d ' l 
rncsi lazımdı." c 

Maamafih meselenin uzlaşrıtS, 
lile halli cihetine gidilecektir ıd 
nun için Belediye reis mua,:i11nd 
fat Yenal, Hukuk işleri müdiır;liz 
san Ferit, Vilayet nafia nıilJc 
Bedri, muhasebeci Muhtardalla ti 
rekk~p bir komisyon kurulIJl f 

Bu komisyon yolun yapılmıys;! i 
mı için malzeme bedeli olar 
c;aat masrafına ilavesi zaruri ta 
miktarını tesbit için bugün Jll lırı 
linde tetkikler yapacaktır. ıtöı 

o k 
Müteferrik : 

Bağdada ilk Tr~ 
Dün Sabah Git'1ın 

ec4 
Bağdada ilk tren dün sabsb .aı 

~ da Haydarpaşadan hareket t ol 
~ir. Bağdattan kalkan ilk tr i 
bugün 19.55 de şehrimize ge )'o 

tir. f.' 
.KÖPRÖDEKf A:\IEl..f?'.ıliil 

Dün gece saat 22 den ıt• ni 
Kara köy köprüsünden trnnı~·S ıa 
ferleri tatil edilmiştir. Koprtı ~ 
larını yükseltme ameliyesi c 
saat dokuza kadar devam edcC 

• Deniz Harp Okulu l 94 c
zun !arının subay olma töre 
Temmuz Cumartesi gi.inü ~ an 
cakt~ ~n 

e Maliye Vekaleti, 1931 ~c~ t 
kadar hazineden taksitle sat!.ı~ 
lan gayri menkullerin ov ~ 
müdrletlerini 15 seneye çıkafl:Sı) 
kanun layihası hazırlamıştır./• 

e Belgrad elçimiz Tevfik rlan 
me'zunen şehrimize ~c1mi~t.IJJ1d 
iki gün içinde tekrar Belgrıı atı 
necektir. • ,il;ı 

9 Dün sabahki konvansi''ıı~n 
Bulgaristandnn şehrimize 4 ı41d 
muh::ıciri gelmi!'ltir. Tuna 5~ 'Yn. 
fain şirketi müdürlerinden 2 alo 
da gelenler arasındadır. _.lltc 

kı 
Ö L Ü 1\1 .ih 

Mektebi Harbiyenin 1310 senesi e 
sınıfı mezunlarından Edirnede fl,19~ 
hafif süvari alay muallimliğinde -1t ita 
tC'bi Harbiye Binicilik ve Almancl ti § 

liınliğinde bulunmuş ve Balkan a• it,~ 
Yassıviran Merkez Kumandanlıi~ 1 

Büyük Harpte Anafartalar grupu ~d 
Harbiye İkinci Şube Müdüriyet~ li 
<;;nnra da Sipahi Ocağı Müdür ?.< ~ .. 
ği ve Müdüriüğünü ifa etmiş oıaıı ·rrı 
binbaşılığından mütekait, Süleyma11 .tıl 
nın o~lu ve piyade asteğmenlerinde~ C 

rar Uyguralp'm babası, Bay Talı lıu 
guralp kısa bir rahatsızlığı mütca~ çy 
ml!ti rahmana kavuşmuııtur. Cena• .ç'f.!. 
r,üıı ikindi vakti, cenaze namazı bı 

ıcal &"" ı:amiinde eda olunduktan sonra tj,• U 

cak Çakaldağı mezarlığına defnolll 11 

tır. Allah Rahmet Eylesin. tli 

--=='""::-:--========~ 

Bugünkü Program : 

7.30 Proı::ram 

7.35 Müzik (Pl.) 
O· .00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını 
8.20 Müzik (Pl.) 

• 13.30 Program 
13.35 Muhtelll şarkılar (Pl.) 
13.50 A inns haberleri 
14.05 Mii7-ik 
14.2Cr Riynset!l'!lmhur bandosu. 
15.00 Rapsodller <Pl.). 

• ı ıı.ocı Program 
lB.05 Senfonik parl'alar (Pl.) 
1s.::o Radyo caz orkestrası 
19.l S Fasıl heyeti 
t!l.45 Ajans habetlf'rl 
20.00 Alaturka miizlk 
20.30 GUn!ln ml'sclclcrt 
20.50 Alaturka m!izik 

il 

ik 
n 

ıı. 

7e 

~l.15 Saksfon solo l"a. 
? 1.30 Radyo gazetesi İ G 
ıı.~ı- Radyo salon nrkeslra!I! i f 
22.31l Ajans hııberleri t 1 
22.!50 Radyo sn !on orkestrası 
23.10 Ca7.b:ınd (Pl,) 
2:J.nı Yarınki program. 
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GON 
•••H••"••••• ................. . 

·n Nutku 
: Ö. Rıza DOGRUL 

n en mühim hadi esini . 
~erin nutku teskil etti. 
ırkaç gtin evvel R Al , ,oma 

.. nıan~anın, ingiltereve 
1111 teca, üze geçmeden c·\'· 
u h taa . nuzu yapacnğını 
ı. B~.nun içindir kı, Hit. 
uk soylemesi b'ır . . 

d' ' •urprtz 
e 1• Fakat bütiin d"' d" .. un~a-
tki~suren n~kta. HiUerin 
, ' lahmın olunduğu 
sulh taa rruzu vapa .. ~gı· ulh t ı " .... · 
.. düa ehi., nde bulunma. 
u nk"" . u nutuk, bır ta. 
ıhy~tlnde değil, adeta bir 

a ıyetlndeydi. 

• iyen Zaaf: 

dan birkaç gün evvel 
urchill'in aöyled' - . ' 

lard d ıııı nu-
• .. ır. lnailiz Başvekili 

eııerıı~ nutkile, lngiltere~ 
azınlnı belliat 
electi . ve sara-

"$. nnı1t1. Churchill'in 
an ıkl &il 
dostluğun sonra, lliUe-

neıni na talip olması, 
ba k ye~ bir zaafın ifa. 

§ a bar §ey sayıl , amaz. • Uğnyan Tahmin : 
radyosunun botboiaz· 

dan sonra Hl 1 • . ·· 1. ' t erın bıl' 
Y ıyeceğint ... 
şeyi ogrenenler, 

n, bpkl eski ta 
e oldu· . . arruz 

dan . gu gıbı, bir sulh 
•baret kalacajını 

inde bulunanlar· 
any • k a, lnciltereye sulh 
e : Fakat, bu teklif .. 
rtları h ' oy. 

onl ~u .tevt olacak ki, 
ar uzerınd .. 

ıneyi b'l e muzake. 
l 

ı e goze alanuya. 
0 r ardı. 
dünkü nutkil 
İlen t k . e, bu tah. 
. e zıp etti· Çü k" 
ın do ti i . n u o, 
hulünd u unu isterken 
k e tereddüt olun..: 

Şart bile sürmedi' • • 

hepleri: 

nyanın bu 
. zaaf1 dU\'U"U· 
uç sebebi • • 

bsadi Vardır: 
keri ' . , 

ıyasi? 

nı~ şiddeti her .. b' 
n •ktısad· b' gun araz 
diigU a· ' kı • ır buhran iri. 

şı ardır v •n b • e aske. 
' u buhran 'd 

kis şiddeti ~ ll er.ne-
nya d . endırdiğini gö. 
edir, erın ve acı bir in. 

a, bu iktisadi b 
oka çenıL- . . uhranı do

uerın1 L~ . k. 
reye Yapaea .,..rma ı. 
Yetle b'tir iı taarnızu 
vense hile ebUeceğine ka. 
~ok Pahaİ. bu kavganın 
1ndir v Ya mal olaea
lınan~a e o kadar sarsıl. 

şka bir ~n, ~Uskiirteıni. 
n çok .. ~avuze utranıı· 
Yet ka!Uphelidir. 
d şısında, silih k en çık-.n uv. 
ikelerin· ıyacağı bir kav. 
ıiclerın \ Yeni bir siyasi 

'n rıutkue b enıelindedir. 
lınış bir' u emele doiru 
etr f1ı adınıdır 

a d" • 
dı Utilaiilürse g" Ü a nuıa or • 

Ye Yakl ınuvaffaluyetll 
aşnıası ii 'd' ..... i i nıt •• bu. 

ir huı:a~~~ .~ev,iml ka. 
illerin b 1 •rettir: Ve 
bekle..;ek u -riişü ispat 
Yolud ' Y•nılrnaınanın 

ur sanırız. 

•ni Mebus 
GITlzetleri 

, 19 (AA) 
• ra :tneb~sl~ - Milnhal 
alasında ğuna Ankara 
ırşehir n avukat Ekrem 
Ve bele:: busl~~una Nığ
u S Ye reısı Dr H 
' eyhan · U-

ı unıunı ~ebusluğuna 
arn ve S"" ınuduru Sala 

ıırtmb • a mebus e usluguna 
neı :Saşku ressam Sevket 

anlık o· ledi olar k ıvanınca 

ik' 
a gosterilmiş-

1ncı rn·· 
n ederi:nteh plere bHdi-

. P. Genel 8 :e •şkan Vekili 
na. aı::reku 
~Yl>AM 
"ce ~ afıa Vekilleri 

elıyorlar 
19 TAN 

~kYar ve N f Adli e Ve. 
1 u t Cebe ıa Vekıl Ge. 
e İstanbuı:Yhabu akşam. 

reket ettL 

TA~ 3 

.· 

İngiliz • Fransız Siyasi 
Münasebetlerinin Tesisi 

Mümkün Görülmüyor 
Fransız Hariciye Nazırı : " Müsadere 

Gemilerimiz Serbest Bırakılmadı, Bu 

Asla Pazarlığa Girişmiyeceğiz. " 

Edilen 

Hususta 

Dedi 
Cenevre, 19 - Fransız Hariciye Nazırı Boudoin bugün 

beyanatta bulunarak demiştir ki: 

Dün /ngiliz deniz kuvvetlerine memup Sydney k;·uvazörü tarafından Girit civarında 
batırılan ltalganların Bartolomeo Colleoni zırh/,ısı 

"- Mürselkebir suikastindcn sonra Fransız hükumeti, 
İngiltere ile siyasi münasebatını kesmiştir. 

Akdenizde Bir Italyan 
Kruvazörü Batırıldı 

4 Temmuzda Londradaki Ma<:la- ı -----------
hatgüzarımıza emir verilmiş, Ingi. A V R U P A Y A 
liz hükumetine tebligat 8 remmuz-
da yapılmıştır. Lord Halifax, nor- y •ı k y • 
mal diplomatik münasebatın ıade- erı ece enı 
sı teklifinde bulunmuş, buna tara-

I ~~~~~RE EDİLEN GEMiLER Nizam Meselesi· 

lngiltere Sahillerine Yapllan ihraç Tecrübeleri, 
Müdafaa Kuvvetlerinin Muvaffakıyetile Neticelendi 

"Her şeyden önce, İngiliz J.nı~n. 
larında ve İskenderiyede ır.· .. s,me
re edilmiş olan gemilerin ıadcsinin 
şart olduğu,, yolunda cevap V(:ril· 
miştir. Bu sırada İngiliz radyo•arı, 
vakayü İngiliz menfaatlerine göre 
izan etmiştir. 

Bu suretle iki hükumet arasında 
münasebatın tekrar tesisine imkan 
kalmamıştır. Esasen Londradan al. 

Londra, 19 - Bahriye Nezaretinin bir tebliğine göre, bugün Akdenizde büyük bir de- dığımız haberler, Fransız gemıleri· 
niz muharebesi olmuştur. Avustralya zırhlılarından Sydney yanında torpido muhriplerinden nin İngiliz limanlarında :r;erbest bı. 
küçük bir filo olduğu halde bu sabah Girit adasının batı simalinde iki İtalvan kruvazörü- rakılmıyacağını teyit ediy~r. 

' PAZARLIGA GlRlŞlLMIYECEK! 
ne tesadüf etmiştir. 1 Halbuki Fransız hükum.1ti, gemi-

Vukubulan muharebede İtalyan. 1 I ~~.ı Lordlar Kamarasında lerın serbestisini en esaslı şut ola-
ların 6 pusluk toplarla mücehhez Harp Tebliğleri rak ileri sürmüştür. Bu h:.ısusta 
Bartolomeo Colleoni kruvazörü _ . ... Londra, 19 - Hükümet namına pazarlığa girişilmiyecektir. Çtinki.ı 
batmış, diğer İtalyan kruvazörü de İ s<~z alan İaşe Nazırı Lord Wooly. Fransa hükumeti. mütareke muka. 
çekilmiştir. Bu gemi, İngiliz deniz talyan Tebliği ton, bidayette Şimali Amerika "Sa· velenameleri ahkamını yer;ne gc. 
kuvvetleri tarafından takip edil.. nayiinin harp programının tatbiki tirmelr kaygusundadır.,, 

kt d . B' İ ·ı· "d h "Hava filolarımıırm biri, bozuk havaya J l d G • · me e ır. ır ngı ız torpı o mu • için hazır olmadığını ve imalat ourna e e erıeve gazc.,~, 
"b' b k ·· ·· ·· ba ralmen 3,000 kilometre uçn\uş, Cebelita. l rı ı, atan ruvazorun murette • miktarının o zaman münakas.ı gö. şun an yazıyor: 

t d rık ü11üne varnuı, tersane ile sair tahki- • 1 · ın sn 250 kişiyi kurtarmıştır. tüı mez bir cekilde ağır ol-Jugunu "Hakikaten yeni b ir a em derpış 
B • ll • matı bombardıman etmiıtir. Sicilya Ka.. :ı-a~ırılan Bartolomeo Co eonı kabul etmiştir. etmek ve nizam, itaat ve otorite 

k nalmı reçmiye teıebbüı eden bir düıman ruvazörü, diınyanın en süratli imalatı arttırmak irin alınnn ted. üzerine mevzu yeni bir hayat mef-
k gemisine iki bomba atılm11tır. Gemi, hı. , 

ruvazörlerindendir. 1930 da deni. birleri izah eden Lord Wool,·ton, humu tecessüm ettirmekle, her 
sara niram11tır. Sarki Akdenizde bir duı. J 

ze indirilmiş, tecrübelerinde 40 mil sözlerine şu suretle devam etmıc- halde Baudoin devlet şefinin f ik. 
marı tahtelbahiri batırrlmııtır,,, "$ 

yapmıştır. Mürettebatı 500, tonajı tir: rinl ifade etmiş bulunmaktadır. 

5069 ve silahları çok kuvvetlidir. ~~ "-Almanya Avrupa imalat ka. Hükumet mükemmel ve 1<ati hare. 
Kruvazörde mancınıkla atılan iki T i d h biHyetinin bu··yük bir kısmını kon. ketler yapmakla menfur mazi ile ecrübeler netices n e ihraç a-
tı:ıyyare de vardır. rekat?, müdafaa kuvvetlerinin tam trol etmektedir. Yalnız bizim mu- rabıtalan kesmek arzusunu ifade 

BiR MAYIN TOPLAYICI bir muvaffakıyetile bitmiştir. vc.f:fakıyetimiz değil, cihanın mu. eylemiştir. Fakat her ferdin faali-
GEMiSI TECAVUZE UGRADI vaf!akıyeti, Amerika kıtasımn şim. yetine bağlı bulunan istikbali te. 

Londra, 19 - Mayin toplayıcı Afrikada diki menabiiri v~ 'bu mev~udunun miıt için henüz her şeyin yapılma. 
gemisi haline konulan balıkçı va. kull&nılmasma mütevakkıftır. Garp sı lizım b·.'unmaktadır ... 
puru Rinakia, cenup sahili açıkla- Nairobi'den gelen haberelerc gö. medeniyetini korumak ve muvak- GENERAL DE GAULLE'l:S 
rında düşman tayyarelerinin taar. re, 17 Temmuzda İtalyan lcuvvetle. kater. nazi Almanyanın zulüm bo. BEYANATI 
ruzuna uğramış ve vukubulan mu. ri, Buna'ya hücum etmişlerdir. 120 yunduruğuna giren memlek<?tleri Fransız bahriyelilerinin büyük 
harebede bir düşman tayyaresi de· bomba atılmışsa da, has;ar olma- kurtarmak için zaferi istihsale lü. bir içtimaında söz alan General de 
nize düşürülerek batmışur. Vapur- 1 . zumlu cephaneyi süratle ancak bu Gaulle demiştir ki : 

mış, kimse ö memıştir. " y k d F d" k da üç kişi ölmüştür. suretle tedarik edebiliriz.,, - a ın a , ransaya ,),nme: 
Hudut mıntakasmda harekat de. b d k l k F Hava Muharebeleri Lord Woolyton sözlerine şunları veya ura a a ara ransa ıçın 

vam etmektedir. ilave etmiştir: harp etmek şıklanndan birini inti-

Londra, 19 - Alman hava bas- İri d d "- Amerika ve Kanadadan ne hap vaziyetinde kalacaksın ız. Mü-
an a a miktar cephane aldığımızı söyle· cadeleye devam etmek ıst:yoruz. 

kınlan dün gece de devam etmiş- Se\'gili Fransamız için mücadele 
tir. İngiltere Cenubu Şarki şehirle. Dublin, 19 - Bazı emperyalist mek, milli menafiimize mugayir edeceğiz. Fransa ölmemiştir. Kur. 
rinden biri üzerinde uçan bi::" Al. İngiliz gazetelerinin İrlandanu1 ta. olur. Yalnız bir iki misal verece- tulabilir. Bir ordu, bir donanma ve 
man tayyaresi, bomba atmadan kaç haffuzi tedbir olarak işgal edilme- ğım: bir hava kuvveti istiyoruz. Ne ka
mıstır. sini tavsiye etmeleri. siyasi müşa. Bren toplarını imal eden fabrika dar fazla adamımız olursa. o kadar 

Alman tayyareleri İskoçyanrn ba bitlerin nazarı dikkatini r.elbetmiş. ayda tahminen 50 top yapmakta. iyi olacak ve zafere o kadar çııbuk 
zı mıntakalarına yangın ve iniilak tir. Bu tedbir, İngiltereye karşı dır. 1941 senesi başında fabrıka &y· kavuşacağız. Nihai zaferin ;ıell'ce. 
bombalan atmışlardır. Thi şehirde . da 400 top imal edecektir. ğine emin olunuz.,, 
b' yapacağı bır harekette Almanya- · 
ırkaç bina hasara uğramıştı~. Ba- nın İrlanda sahillerinden istifaıic National Steel Car Company M'OSTEŞARLAR LİSTESİ 

zı kimseler yaralanmıştır. fabrikası ayda muhtelif ç:ıplarda Cer.evre, 19 - Mareşal Petain 
ON BiR ALMAN TAYYARESi etmesini düşündüğü takdird~. Garp 130 bin obüs imal edecek kabııi. tarafından hazırlanmış olan yt-ni 

DÜŞÜRÜLDÜ cephesinin muhafazasına matuf bu. ycttedir. Bunları mübayaa etmek. müsteşarların tam listesi aşa:Jıda-
B ·· İ ·1· h"ll · d Al lunmaktadır. Her şeyden evvel bi. d ugun ngı ız sa ı enn e - teyız Şimali Amerika progl'amı bir ır: 

manlann 11 tayyaresi düşürülmüş.. taraflığını ve istiklalini muhafaza ordu için lazım olan bütün mühim Hariciye Müsteşarı eski Vatıkan 
tur. Bunların dördü bombardıman, etmeyi düşünen Serbest İrlanda teçhizatı, yani cephanelerile bf:r Sefiri Charles Roux, İdare ve Po. 
7 si avcıdır. devleti, dolaşan şayialardan anla· modelden top, arı, tankları, araba- lis Müsteşan, eski Arjantin SE'firi 
KARAYA iHRAÇ TECRUB'f:LERI şıldığ& veçhile, mezkur işgal ame- ları. mitralyö:deri, tüfek ve cepha. ve es1d Tunus umumi valisi PPy. 

MUVAFFAKIYETLE liyesi İngiliz askerleri d~ğil, Po. neierini ihtiva etmektedir. routon, mülteciler Müsteşarı He-
NETİCELENDl lonyalı veya Çek askerleri tarafın· . İngiliz hükumeti, Amerikaya ya. pert Sıhhiye Müsteşarı Haurt, Zi-

Londra, 19 - Bugün İngiltere d.ım dahi yapılacak olsa, bu kabil pılan bütün Fransız siparişlerini raat Müsteşarı Preand. İaşe Müs. 
sahillerinde karaya ihraç tecrübe. bir projeyi teshil etmeğe pek mey. hesabına geçirtmiştir. Bu da bizim teşarı BraSSftrd, Endüstri ve Dahi
leri yapılmıştır. yal bulunmamaktadır. için mühim bir yardım olacakt!r.,, 1i Ticaret Müsteşan Blchelonne, 
----------------------------------------- Müstemlekat Müsteşarı Faton. 

Başvekil 

Refik Saydam, Dün 

Vekilimizle Hariciye 
Görüştü 

Ankara, 19 (TAN Muhabirin
den) - Meclis Reisi Abdülhalik 
Renda ile Başvekil Refik Saydam, 
beraberlerinde Ziraat Vekili Muh
lıs Erkmen, ve Parti Müstakil Gı·up 
Reisı Rana Tarhan olduğu halde, 
saat 10,30 da Orman Çiftliğindeki 
tohl!m ıslah istasyonunu gezmiş.. 
lerd i ... Büyuklerimiz, Amerikadan 
getirilen makineleri tetkik etmiş. 

!er. koylUlerden izahat almışlar. 
dır. 

Asyada Ecnebi Nüfuzu 
Kaldırılacakmış ! 

Tokyo, 19 - Gazetelerin j kınd=ı Japon gazeteleri yeni kabi. 
yazdığına göre Denizaşın i~- neye muvaffak Ôlacak nazarile ba. 

• • • ' '$ kıyorlar. 
lerı ve Hancıye Nazın Yosu- Hochi gazetesi, Şarki Asyada ec-
ke'nin iki hedefi vardır: nebı aleyhtarlığı esasına istinat e. 

1 - Aayadan İngiliz ve Fransız den bir siyaset t~kip olunması Iü. 
nüfuzunu bertaraf etmek, zumunda ısrar edıyor. 
. ~ - .İtalya ve Almanya ile bir INGILTERENIN MAKSADI 
ıttıfak ımzalamak. 

JAPON NAZIRLARININ İÇTİMAI 
Japon nazırları bu sabah tr>plan. 

mışfordır. Nazırlar meclisi, Şarki 
Asyada cenup denizlerini de ihtiva 
edecek bir siyasi ve iktısadi mınta. 
ka ihdası, Japon. İtalyan. Alman, 
,Japcın • Sovyet ve Japon • Anglo 
Sakson münasebatı ve dahili siya. 
set meselelerini görüşmüştür. 

~ENi KABI EDEN 
BEKLENENLER 

Japon hariciye mümessili, Bir. 
rnanya ve Hong • Kong yolundan 
harp malzemesi geçirilmesine niha
yet verildiği hakkında beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

"- İngiliz Başvekilinin son be. 
yanatı, Cin ve Japonya hakkuıdaki 
maksatları aydınlatıyor." 

JAPONYANIN GITTtöt YENi 
RF.JtM 

HARiCiYE VEKALETiNDE 
Ankara, 19 (TAN} - Başvekil 

Doktor Refik Saydam, Hariciye 
Vekaletine gelerek, Şükrü S91"a-
ğl Japonyada tek fırkanın ve J{o. 

co u ve Menemencioğlu ile bir noye kabinesinin teşekkülü üzerine 

Romadan ah"an haberlere göre, 
siyasi mahafil, Japon dahili siyase. 
tinm İtalyan ve Alman rejimlerine 
benzer bir rejime doiiru .ızittiilinde 
müttefiktirler. muddet görüşmüştür. hadiı; olan veni sivasi vaziyet hak. 

Belediyeler Tarafından 
Yapılacak İstimlakler 

Ankara, 19 (TAN Muhabirin. 
den) - Belediyeler tarafından ya. 
pılacak istimlak işlerinin gerek Be. 
lediyeler, gerekse mülk sahipleri. 
nin zararına meydan vermiyecek 
şekilde yapılabilmesini temin mak. 
sadile Dahiliye Vekaleti, Belediye. 
Jer istimlak kanununun 9 uncu 
maddesini tadil eden bir layiha ha. 
zırladı. Yeni değişikliğe göre kısmi 
istimlaklerde evveli gayri menku. 
lün tamamının halihazır kıymeti 
takdir olunacaktır . 

Gazi Lisesi Talebesi 
Kamptan Döndü 

Ankara, 19 (TAN) - Gazi lisesi 
talebesi bugün kamptan döndü. u. 
lus meydanındaki Atatürk anıdına 
bir çelenk koydular. Bundan sonra 
talebe. Atatürkün muvakkat kabri. 
ne gittiler. Talebeden Ömer İnönü. 
arkaı:laşları namına kabre bir bu. 
ket koydu 

Tevkif Edilen Kimyager 
Ankara, 19 (TAN) - Otomobili 

ile bit" çocuğa çarparak yavrunun ö 
tümüne sebep olan Maden Arama 
Enstıtüsü kimyageri Hulki, tevkif 
ed ilrnistir. 

(Başı 1 incide) 
''Df'mokr ının yıkılm ı demek, kü

çilk m:llelleruı tehlıkelı d r mllllyetpcr
\ eri ınin 'e mustakil lyasetlcrlnın de 
lflıı ı demektir. Bu kuçuk milletlerin or
dulaıı ıçln yuklcndiklcri yUk ek criya 
m:1na ız ve çok defa tehlıkclidlr. 

"ButUn bu lımıller AHup.ıd ycnı bir 
n·ı.ıı.n kurmayı ıcap cttıı n ektcdır. Bu
tıın Avrupa mılletlcri mukadderatlarını 

birle tırmeyı ve bır devlet tarafından 

sev~ ve idare cdılmeyl oğrenmelldırler. 
"Şunu da unutmamalıdır ki bugün A , •• 

rup da bulunan küçük milletler. i tıye· 
rek veya i temıycrck, Ver ai11es nıı.anu· 

nrı birer zamlnıdırlcr. Butiln bu dev• 
letlerJen mdı dbşuncc 'e hareket urz. 
la ı füı bır ıhtıl~I y pm ılıırı lsteneı-cktır 
Sathi dcği ıklıklcr. bır ıki nutuk 'eyı 
bır ık! ır. del krııli m cleyı halle kaf 
gclmıyeı-ektır. Onl rdan istenecek ıkine 
ey de. oportunlı.mı. dar na~on 1 zm 

tcrketmelcrl "e buyuk de\ le tin hıın Q ı 
~c ıd. ıc ini kabul ctmclcııcllr." 

• 
Bu makale Almanyanın, •Av· 

rupada vucude getirm::?k s. 
tediğ; yeni n"zamın ana hatlarını 
vt'rmektedir. Bu ana hatları ~u şe
kilde hulasa edebilıriz: 

1 - Avrupada kiiçillı millet· 
lerin nıe\'cudiycti. A nupa ikti
sadi~ atına manialar ihdas et. 
nıektedir. Binaenaleyh kiıc:ük 
de\ letlerin iktisadi istik1ali ola
maz. Bunlar. büyük Alman'a. 
nan sevkii idaresi altınd• ~eni 
bir ikbsat sistemi knbul .. derek. 
lt•rdir. Gümriiklcr kaldırılarak· 

tır. Ve büyük Alman'a nf' i.;ter. 
se, ~ alnız o sahada iktısadi faa. 
liyette bulunulabilel"ektir. 

2 - Küçük milletlerin dar 
milliyet zihniyetleri, Avruranın 

ııarçalanmasını , \ e bu milletler 
arasında lüzumsuz harpleri intl\~ 
etmektedir. Binaenaleyh, bugiin· 
kü manada milli hudutlar l.al. 
mıyauk. küçük milletler A nu. 
pa allesinin bir ciiz ü olduklarını 
öğreneC'eklerdir. 

3 - Kiiçük milletler. ordu İ· 
c;in altından kalkamadıkları m. 
zumsuz külfetlere katlanmakta, 
dar Bütiin Auupa ic;in hir ordu 
kafidir . O da hih iik Alman~ a
nın yapal"ağı ordudur. t Sinıa li 

Amerika 'e So\ ~et Ru \alla ol, 
duğu gibi) kiidik milletler a~ rı· 
ca ordu, donanma veya hın ıı 
kun·etleri 'ücude gctırmiye. 
ceklertlir. 

4 - Kiiçük milletler artık 
müstakil bir sh ası varlık !liahibi 
olamazlar. Kcnd ilerini hü~ ük 
Almanyamn sevkü idare etmesi 
lüzumuna alıştırmalı. \'e :ıihni. 
:retlerini ona göre değiştirmeli. 

dirler. 
5 - Şimdi bazı kiiçük devlet· 

terin yaptığı gibi, nazizme yaran. 
mak için mu\•akkat ve r.athi ted· 
birler almak, sempati nutuktan 
söylemek, \'e bu suretle milli 
varlığım korumayı ummak müm. 
kün değildir. Avrupa nizamı 

toptan ve kökünden deiişecek· 

ür. 

• 1 işte Avrupaya verilm •k iste. 
nen şekil budur, ve Avrupa· 

daki küçük milletler için hazırla. 
nan istikbalin planı ve esası budur. 

Panamerikan 
Konferansı Bugün 

Toplanıyor 
Vaşington, 19 (A.A.) - Hull'• 

Ün başkanlığında 15 azadM müt~ 
şekkil Birleşik Amerika heyeti 
Panemerica konferansına 1ştirllk et. 
mck üzere bugün tayyare ili! Hll
vanaya hareket etmiştir. 

Konferansın Avrupa harbinin do. 
ğurduğu ve Batı yan kürresini a. 
lakad•r eden muhtelif meseleleri 
+atkik edeceği bildirilmekt«>dir. 

• 
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Almanya Yine Sulh 
Teklifinde Bulundu 

(Başı 1 incide) 
hakküm vasıtasıydı. Ve adalete zer
re kcıdar ehemmiyet vcrmedigi gi. 
hi beşeri kulturu de ihmal ediyor. 
du. 

Nasyonal sosyalizm buna karşı 
hareket etti. Yahudi kapitalistlerin 
esaretini yıkarak, Versailles dikta. 
sını tarümar etti. Bu bir hayati za. 
ruretti. Ve Alman milletinin milli 
<=ercfinin elzem kıldığı bir neticey. 
di. 

Alman milleti, İngiliz _ Fransız 
demagojisine rağmen, akli selim ve 
beynelmilel tesanüt sayesinde her 
meselenin hallini bekliyordu. Fakat 
1938 de, Münıhte imzalanan anlaş. 
malar, gerek Londra, gerek Pari/
te, Almanya hesabına müstekreh 
bir zaaf eseri sayıldıgı için, nasyo. 
nal rnsyalizm de buna gore vaziyet 
aldı. Karşı taraf ise, kendini müte. 
reddi maliyecilere, şahsi menfaat 
güden siyasilere, Yahudi kapitalist. 
kre, ihtikarcılara. harp sanayicilc. 
rine ~üsbiitun teslim etmişti. 

Bütün bu elemanlar, harbi son 
derece lüzumlu göriıyor, harp saye. 
sinde, bir sürü milleti kurtaracak. 
!arını ileri sürüyorlardı. 

DA:\'ZİG HADİSESİ 
Alman milletinin bu sıralarda, 

Polonyadan bir vilayetini istirdat 
etmek istemesini bu adamlar haz. 
medemcdiler. Halbuki istediğimiz 
Danzig, halis muhlis Almandı. Ve 
bunun Almanyaya iadesile Polon. 
ya ile aramızdaki ihtilaf bertaraf 
olacaktı. Başka memleketlerdeki 
harpciler maksadımızı anlamadılar 
ve Polonyayı aleyhimize kışkırttı. 
Ja ... Bunun neticesi olarak, Polonya 
tekliCimizi reddetti. Halbuki, onun 
serefi de, menfaati de hiçbir tehli. 
ke geçirmiyordu. Ve biz ona karşı 
Alman ekalliyetlcrinc tatbik ettiği 
fena muameleye rağmen fevkalbe
şer bir tahammül göstermiştik. 

Bu yüzden Polonya ile harbe gi
rildi. Ve, Versailles'ın yarattığı bu 
mahlCık, bir sabun köpüğü gibi or. 
tadan kalktı. Geçen iki Eylülde 
harbin genişlemesine karşı Sinyor 
Mussolini, ihtilafların sulhen halle. 
lunmasını istedi. Ve müzakere ka. 
pısını nçmıya çalıştı. Fakat Fran. 
sızlarla İngilizler harp istiyorlardı. 
Çünkü başlarındaki siyasiler, harp 
sanayiinden menfaattar tüccarlar. 
dı. 'Bunların emelleri, Lehlileri, ve. 
ya Çe'kleri kurtarmak deği\di. Bü. 
tün istedikleri şey, kendi menfaat
lerini şişirmekti. Nitekim, Fransa. 
daki harekat esnasında elimize ge. 
çcn vesikaKır da bu keyfiyeti isbat 
ediyor ve Churchill, Daladier, Ga
melin, Weygand vesairenin harp ta. 
rafdan olduklarını, ve harbi yay
mak istediklerini gösteriyor. Bu ve. 
sikalara göre; Finlanda işgalıı edile. 
cek, İsveç harbe siirüklenecek, BaL 
kanlar ateşe boğulacak, Balkanlar. 
da Almanyaya karşı diivüşecek 100 
fırka temin olunacak, Türkiyenin 
bitaraflığı ihlal edilerek Bakıl ve 
Batum bombalanacak, yüz binlerce 
ve milyonlarca iJ'lsan, bu adamların 
menfaati uğrund~ sefalet ve ıstıraba 
si.ıruklenecekti. Işte bu ayni müc. 
rimler, Polonyayı harbe sürükledi. 
lcr, fakat bu harp 18 gün içinde 
bitti. 

FRANSIZLARA NASİHAT 
Ben o zaman da buradan millete 

Jutap ettim ve Polonyaya karşı ka
zanılan şerefli zaferi anlattıktan 
sonra harbi genişletmemek için ih. 
tarlarda bulundum. Bilhassa Fran. 
sızlara nasihat ettim. Ve neticenin 
çok fena olacağını söyledim. O za. 
manki ihtarlarını, yalnız bunlara 
münhasır değildi, bütiin dünyaya 
!jamildi. Fakat sözlerim, harpçileri 
bı.i.sbiıtün kızdırdı. Cür/ı<ıü, harp ka. 
zançlarından mahrum olmak iste. 
miyorlardı. Bu yüzden medeniyet, 
insaniyet, terakki ye bunlara ben. 
zer birçok sözleri ileri sürerek, har. 
be girmek istediklerini ve zaferi 
kazanacaklarını söylediler. Ben ise, 
zafere inanmakla beraber sulh iste. 
dim. Bilmukabele beni korkaklıkla 
itham ettiler. Churchill, Chamber. 
lain, Hoare Belisha, Duff Coopcr, 
ves~ire benim sulh teklifime mu. 
kabil sulhü anmıya bile yanaşma. 
dılar. Bilakis harp istediler ve har. 
bin devamını dilediler.·Bu harp de. 
vam ediyor!" 

NORVEÇ HADİSESİ 
Hitlcr, bunu müteakip Norveçin 

işgaline geçti. Ve bu !şgali hazırlı. 
yan en mühim amilin, Jngiltcre bah. 
riye nazırının beyanatı ile bir Fran. 
sız nazırının bir yabancı diplomata 
söylediği sözler olduğunu bildirdi. 
Ve bu sozlerin esas ittihaz olunma. 
sile hazırlıklar yapıldığını iddia c-
derc.1<: dedi ki: , 
"- Müttefiklerin maksadı, harbi 

Baltıga yaymak ve bir taraftan da 
Balkanlara doğru ~enişleterek Al
manyayı lcvazımdan mahrum et. 
mektL Sovyetlerle Finler ar~sında 
sulhün akdi, muttefiklerin Isveçe 
girmesine mani oldu. Müttefikler 
daha sonra, Norveçi işgal etmeyi 
tasarladılar. Biz, bu tasavvurlardan 
vaktinde haberdar olduk ve İngiliz 
teşcbbfü;lcrini akamete uğrattık." 

GARP CEPHESİNDE 
Ilitler, bu harekata iştirak eden 

k11manclanları ayrı ayrJ anarakL 

kahramanlıklarından bahsetmiş, 
daha sonra, Holanda ile Belçika ve 
Fransa harekatını anlatarak, ~cçcn 
10 Mayısta başlıyan harbin izahına 
~itişmiş, Alman askerlerile kuman. 
danlannı göklere çıkarmış, ara yer. 
de de, bilhassa Mareşal Goring ü
zerinde durarak, onun hava kuv. 
vet!erine bizzat kumanda eylediği. 
ni söylemiş, bu miinasebetle .l\Iare. 
şal Göringle birlikte mevkileri yük. 
seltilen bircok kumandanların isim_ 
terini de okumuştur. 

VATAN' CEPHESİNDE 
ÇALIŞANLAR 

IIitler, daha sonra, vatan cephe. 
sinden bahsederek. bu cephede en 
büyi.ik liyakati gösterenler arasın. 
da, Himler, Lay, Şaht, Göbels bu
lundıığunu soylemiş ve siyasi he. 
defleri tnhakkuk ettirmekte çok bü. 
yük muvaffakıyetler kazanan Von 
Ribbentrop'u takdirle anmıştır. 0-
n:.m büyük bir ehemmiyet vererek 
takdirle andıgı anasır arasında pa. 
raşl.ıtcüler ve kumandanlar vardır. 

İTALYANI.S ROLÜ 
Hitler, böylece Alman ordusunu 

ve ricalini methü sena ettikten son. 
ra, İtalyadan bahseylemi§ ve şu 
sözleri söylemiştir: 
"- Harici siyasetimiz ötedenbc. 

ri iki csnsa istinat etmekteydi: 
1 - ftalya ile hakiki dostluk, 
2 - İngiltere ile hakiki dostluk. 
Yirrr.; senedenberi hep böyle dü. 

şiinüyor ve bu id~ali tahakkuk et. 
tirmek istiyordum. Nutuklarımda 
hep bu iki esastan bahsediyordum. 

Demokratlardan ~ördügüm mu. 
kabele, muhalefetten ibaretti. Hal. 
buki ben, bugün de, nasyonal sos. 
yalizmin mühim ideallerinden biri 
olan İngiliz dostluğunu temin ede. 
mediğimden miiteessirim. Ciddi ve 
samimi mesaime rağmen, bu yolda 
muvaffak olamadım. İtalyaya ge. 
lince, .Mussolininin himmeti saye. 
sinde evvela dostluk doğdu, daha 
sonra ittifak akdolundu ve nihayet 
aramTZda kan rabıtası teessüs etti. 
Faşizm ve nazizm ihtilalleri taı~a
mile beraberdir ve iki milleti bir. 
leştirm istir!" 

Hitler İtalyanın stratejik vaziyc. 
tindeki ehemmiyeti tebarüz ettir. 
dikten sonra, sözlerine şu şekilde 
devam eyledi: 
"- Duçe, müttefiklerin deniz 

kontrolü namına yaptıkları teca. 
vüzler dolayısile tam saat hülül et. 
tiği zaman, kendiliğinden harekete 
geçti. İtalyanın harbe girişi, Frıı:n
saya fazla mukavemetin tamamıle 
manasız olacağını anlatmış, ve bu 
suretle harbin son bulmasına yar. 
dım etmiştir. 

Bugün, birlikte harbe devam edi. 
yoruz. Ve İtalyan tayyareleri, bi. 
zimle beraber teşriki mesai ediyor. 
Balbo'nun ölümü, İtalya kadar, 
Almanya için de bir ıstırap te kil 
etmiştir. Vereceğim siyasi ve aske
ri malCımat bundan ibarettir. Biz, 
müşterek zafere doğru, ilerliyoruz. 
Onun için ben de biraz istikbalden 
bahsedeceğim. 

UZUN VE SÜREKLİ HARBE 
HAZIRIZ 

"On aydır vuku bulan bütün htı
disat, bizim isabetimizi, karşı tara
Iın mütemadiyen yanıldığını gös
terdi. Biz, bu muharebed~°" daha 
büyük muvaffakıyetler kazanarak, 
daha kuvvetli olarak çıkacağız. Ge. 
çen Eylulde, Almanyanın askeri 
kuvvetler karşısında yıkılmıyaca. 
~ını, sarsılmıyacağını söylemi~tim. 
Hadiseler, bunu en parlak şekilde 
tebarüz ettirdi. Bugün, sahilleri. 
miz, Simal denizinden, İspanya hu. 
duduna kadar uzanyor. Fakat bu 
muv::lffakiyetlcri kazanmak için 
verdiğimiz zayiat azdır. Sebebi, 
ordu kumandanlannın hüneri, as. 
kerlerin mükemmel terbiyesi, yeni 
silahların kuvvetidir. Bununla be. 
raber. memleket, verilmesi icap e. 
den en agır zayiatı dahi göze almış. 
tır. Ve biz, hürriyet kavgamızı so
nuna kadar götiireceğiz. Fransada. 
ki fırkalarımız karargahlarına dön. 
mektedir, techizatımız, mütemadi
yen çoğalmakta ve tekemmül et
mektedir. Ordumuz. her zamankin. 
den kuvvetlidir. Silah istihsalimiz 
mütemadiyen artıyor. Mühimmat 
istihsalatımız o kadar büyüdü ki, 
bunları azaltmak ihtiyacını hfssedi. 
yoruz. İstihlfıkimiz, istihsale nis
betle çok küçüktür. Harp materyeli 
bakımından her şeyimiz yerindedir. 
:\farcsal Göringin dört senelik pla. 
nı, hiçbir eksik şey bırakmamıştır. 
Kömür, demir stokumuz namütena. 
hidir. Elhasıl en sürekli, en uzun 

lngiltere, Cebelitarıkı 

Takviye Ediyor 
Madrit, 19 (A.A.) - Haber alın. 

dığına göre, Atlantikten gelen 3 
İngiliz nakliye vapuru Cebelitarık 
körfezine girmiştir. Vapurda buiu. 
nan 1600 asker ile bir miktar top 
kar~ya çıkarılmıştır. 1700 asker va
purcia kalmıştır. Bunların da kara
ya çıkarılıp çıkarılmıyacakları ma
lüm de&ıildir. 

harbe hazırız. İşgal mıntakalarında 
elimize geçenleri burada saymıya 
lüzum görmüyorum. Fakat haı.ırla. 
dığım beş senelik bir plan, hiçbir 
sıkıntıya uğramadan harbe devam 
etmemizi tt'mine kafidir. 

~ıİp,I İTTİHAT 
Alman milletinin moraline ge. 

lince, mi11i ittihadımız sapsağlam. 
dır. On aylık harp, birli~imizi büs. 
bütün kuvvetlendirdi. Elimize ge. 
ı:;erı diisman vesikaları arasında bir 
tanec:;i Alman moralinden bahsedi. 
vor ve düşmaJ?ların hakikaten kör, 
".>udala olduklarını gösteriyor. Al. 
'llan mılletinin rocukları harbede. 
ek maneviyatının kuvvetini göster. 
.,is , .... Alman ordusundan sonra 
dünyanın en büyük ordusu sayılan 
orduvu vere sererek azametini is
"1at etmi"ştir. 
Almnnyanın bu vaziyette olma. 

ına mukabil, İngilizlerin yaptığı, 
kraliyetsiz kralları, ordusuz ıtene. 
ı·alleri, milletsiz siyasileri tophya. 
·ak atıp tutmaktan ibarettir. Ara 
verde onların güvendiği bir serseri 
'1ayal var: O da Alman - Sovyet 
'Ti ünasebetleridir. 

ALMANYA • SOVYETLF.R 
Alman • Sovyct münasebetleri 

lckarrür etmiştir. Karşı taraf, bir 
-ıralık. Almanların Okranyava göz 
-liktiklerini, Finlandayı istila et. 
mck istediklerini, Romanyayı zap. 
'etmeyi tasarladıklarını, daha son. 
ra da Türkivenin selametini tehdit 

:''İmİ7.İ sövlcdiler! 
Biz, Sovy~tlerle her şeyi konuş. 
ık ve iki tarafın nüfuz mıntakala. 

·ını tavin ettik. İki taraftan biri, 
~ii"erinin nüfuz mıntakasına teca. 
vüt etmiş değildir: Ve bir Sovyet -
:\lman gerginliği beklemek, hayal 

~inrle koşmaktır. 

İngiltere. arada bir buhran yarat_ 
mak için, Sovyet - Alman müna~e
batiyle oynamak istiyor. Bu da In. 
giliz ricalinin hfıliı hakikati kavrı. 
vamadıklarını gösteriyor. Geçen 
Teşrinievvelde söylediğim nutukh 
harbin neticesini anlatmış, ve sulh 
teklif etmistim. O zaman beni kor. 
k::ıklıkla ittiham ettiler. O zaman. 
danberi, yığın yığın insan, tarife 
sığmaz sefalet, ve istıraba mahküm 
oldular. Yerlerinden, yurtlarından 
mahrum kaldılar, bunları feiakete 
uğratanların hedefi, Almanyav1 vur 
maktı. Fakat, felaket. müttefiklerin 
başına geldi. Bütün bunlar olmıya
bilirdi. 

YALNIZ SULH İSTİYORUZ 
Cünkü, biz, Fransadan da, İngil· 

tereden de bir şey istemedik, ve 
yalnız: Sulh dedik. Harp sanayici. 
leri ise başka ti.irlii düşiindi.iler: A
caba İngiltere siyasileri hala harbin 
devamına mı taraftarlar? Acaba, bu 
siyasiler, harbin devamının ne de
mek olduğunu bilmiyorlar mı? 

Hayır! Bu siyasiler: "İngiltere de 
mahvolsa. Kanadada harbe devam 
edeceğiz!,, diyorlar. Maksatları, İn. 
giliz halkının Amerikaya göçmesi 
dejtil, fakat harp ile alakadar olan
ların bir an evvel kaçmasıdır. 

Emin olunuz ki, devlet ve millet 
yıkan bu çeşit siyasilerden nefret 
duyuyorum. Bir kaç gün evvel, 
Churchil harp istediğini söyledi. Ve 
altı hafta evvel, Alınan sivillerine 
harp ilan ederek, askeri hedef diye 
hastaneleri, mektepleri bombardı
mana başladı: Ben hala mukabele 
emrini vermedim. Fakat emrimi 
verdiğim zaman, İngiltere halkr, 
sonsuz sefalet ve ıstıraba uğrıyacak· 
tır, ve o zaman Churchil Kanadayı:ı 
gitmiş bulunacak. Harp taraftarı sL 
yasiler. paralarını, çoluk çocukları. 
nı oraya götürmüş olacaklar. Böy
lece Churchil İngilterenin kanını e
mecek, ve İmparatorluğunu da yı. 
kacak. 
RİR KERE DAHA AKLİ SELİME 

MÜRACAAT EDİYORUM 
Bugün, milyonlarca Alman bu 

işin hallini istiyor. Ve ikinci defa 
karşısına çıkan bu düşmanla kati 
hesabın görülmesini bekliyor. 

Onun için, bir kere daha akli seli
me müracaat ediyorum: Churchill 
bu sözlerimi bir ker.e daha işitemi
yecektir. Çiinkü o zaman, müsterih 
bir vicdanla harekete geçeceğim,,, 

MİLLET DAHA BÜYÜK 
FEDAKALIGA HAZIRDIR 

Hitler, nutkuna şu cümlelerle son 
verdi: 
"- Efendiler... Büyük işler ba. 

şardık. Milletimizin hürriyet ve şe
refini temin ettik. Yirmi iki sene 
evvel alnımıza sUriilcn şerefsizlik 
lekesi, ayni yerde silindi. 

Bunu temin eden adamların isim. 
!erini saydım: Hepsi de bütün ener
jilerini, hayatlarını bu işe vercliler. 
Daha büyük fedakarlıklara da ha
zırdırlar. 

Deni7., kara. hava kuvvetlerimize 
mensup biitiin kumandanlnrı, as· 
kerleri selamlar, memleketin istik
bali nasyonal sosyalizmin ebedi !le
re!t uğrunda ölenlerin hatırasını 
tchcil ederim! 

Roosevelt Takip Edeceği iç 
Siyasetin Yollarını Anlat 

(Başı 1 incide) 
mii!tehirim. Fakat tekrar intihabı. 
mı kabul ettiğim zaman hiç bir par. 
ti zihniyetinin üzerimde hakim ol. 
madığını söylersem beni anlıyaca. 
gınızı biliyorum. 

Bir çok kimseler uyumadan, ortiu 
ve donanmanın başkumandanı sıfa. 
tiyle erkek ve kadınları memleket. 
!erine hizmet etmek ve yahut talim 
görmek için çağırmıya hakkım olup 
olmadığını düşündiim. 

Yine millet beni çağırdığı takdir
dP memleketime hizmetten imtlnaa 
hokkım olup olmadığını duşündüm 
Bu büyük gerginlik, büyük buhran 
anlarında dünyanın en mühim ha· 
disesi Amerikada bizzat kendimiz 
için tesis ettiğimiz hükümet ve sos. 
yete şekline karşı tevcih edilen si. 
hihlı taarruzdur. Bu artık kimsenin 
şüphe etmediği kimsenin tecahül et. 
mcdiği bir vakıadır. Bu alelii.de bir 
harp değil, her tarafta bütün insan. 
!arı tehdit eden silfıh kuvvctile cm. 
poze edilmiş bir ihtilaldir. Bu ihtiliıl 
insanları hürriyete kavuşturmıya 
matuf değildir. Bilakis bu ihtilal in. 
sanları, elde edeceğini limit ettiği 
menafiin mahiyet ve vüsatini bize 
isbat etmiş olan bir diktatörün ken
di menfaati için esaret altına alınası 
ve köle haline getirmesinden ibaret 
lir. Bu diktatör cümlemizin hayatı 
na hakım bulunmaktadır. 

FERDİN VAZİFESİ 
Zamanımızın karşılaşmak mecbu. 

r:yctinde bulunduğu tehlikeler mu. 
vacehesindc hiç bir fert, sulh zanıa. 
nında bur insanların istifade ettik
leri ~ahsi serbest intihap hnkkını 
haiz olmıyacağı gibi, bu hakkı elde 
etmeyi de ümit edememelidir. Fer. 
din ilk vazifesi, hürriyet müessese. 
!erimizin müdafaasında çalışmaktır. 
İlk vecibesi kabiliyeti dahilinde 
memleketine hizmet etmektir. 

Tehlike karşısında bütün Cümhu
ri) ete nafi olabilecek herkes için 
yegane çare, kabiliyetleri dairesin· 
de calışmak üzere Cümhuriyete arzı 
hizmet etmektir. İşte arkada~larım, 
kendi kendime itiraf ettiğim ve sim. 
di de huzurunuzda beyan eyledlğim 
\'eçhile, hizmete daveti reddetmek. 
ten beni vicdanımın menetmesine 
sebep bunlardır. Millet beni çağıra. 
cak olursa, biiyük bir sadelikle ifa. 
de ederim ki, Allahın yardımı ile, 
bütün kuvvetim ile elimden gelen 
en iyi tarzda hizmet etmiye devam 
eder.eğim. 

ESKİ DEVRE RÜCU EDİLİYOR 
Kendi idaresi zamanında yapılan 

ıslahat ile neşredilen yeni içtimai 
karıunları gözden geçirdikten sonra, 
B. Roosevelt, Birleşik Amerikada 
ve dığer Amerikan devletlerinde 
içtimai terakkilerin, diğer kıtalar ü. 
zerinde cereyan etmekte olan hadL 
sat dolayısile, büyiik bir tehlikeye 
maruz kalmakta bulunduğunu Le
yan etmiştir. 

hvrupada bir çok milletler, dik· 
taiör veya istila yüzünden normal 
demokratik politikalarını terketmi. 
ye mecbur kalarak, bazı kimseler 
tarafından "yeni., ve "faydalı,, diye 
tavsif edilen hükumet şekilleri ih
das etmişlerdir. Arkadaşlarım, bun. 
lar yeni şeyler değillerdir. Eski ta. 
rihe, Piramidlcr zamanına, bin sene 
evvel Avrupayı hükmü altına almış 
olan Roma prokonsülleri, esirleri, 
feodal sistemleri devirlerine, Napo. 
leon zamanına rücu etmekten iba
rettir. Zuliim, tarihte görülmüş olan 
hükumet usullerinin en eskisi, en 
rağbet görmemiş olanıdır. Zulüm. 
daha insani hükumet şekillerinin 
yerine kaim olduğu zaman, esbabı 
harici olmaktan fazla dahili olmak
tadır. 

Biz kendi demokrasimiz içinde 
ve henüz fethedilmemiş olan de· 
mokrasiler içinde yasamakta olan. 
lar, insanların haysiyeti için dah:ı 
hayati olan emniyetlerin terkini is. 
tiyen, sözde emniyet usuliinü hiç bir 
zaman kendi arzumla kabul etmi. 
yeceğiz. 

ROOSEVELT'İN MÜSTAKBEL 
SİYASETİ 

Bu memleketi tehlike karşısında 
ııyandırmak için yaptığım gayret. 
!erden dolayı müteessif değilim . Bu 
gayretlere, beni harpcu olmakla it. 
tiham eden beşinci kol azasının ya_ 
tı tırma siyasetlerine rağmen de
''am ettim. Dünya üzerine ciiken 
yeni kuvvetlerin tehlikesine karşı 
yurttaşlarımı ikaz etmenin sadece 
bır vazife olduğunu hissediyorum. 

Reisicümhur kaldığım miiddetçe 
bugünki.i siyasetin dış siyasetimiz o
larak kalmasını temin için elimdeıı 
geleni yapacağım. Bu memlekette 
harışı idame etmek ve memleketi 
\'Uku bulacak her türlü hadiseye 
karşı maddi ve manevi hazırlamak 
için yaptıklarım hakkında ~urltaş. 
!arım tarafından hüküm verilmesi_ 
ni rica ederim. 

* Rooscvelt bundan sonra yeni ne. 
isicümhur seçimindeki ehemmive!i 

izah ve bu defaki intihap la diğerleri ı 
arasındaki esaslı farkları tebarüz et 
lirmiş ve Amerika milletinin demok Londra, 19 - Roos 
rasiyi müdafaa cdecegini ve istikha. cümhurluğa namzet g 
li cesaret ve iman ile karşılıyacağını rafında mütaltıa yürü 
anlatarak sözlerine nihayet vermiş. zetesi, hiç bir demokr 
tir. büyük Amerika halk 

,;\JAGLÜP OLAN NA:\IZEDİN de Rooscveltinkine ya 
YENİ İŞİ bir muhabbete mazha 

nı yazmakta ve Cüın Posta Nazın Farley, Şikago'da 
toplanan demokrat kongresinde uğ
radığı muvaffakıyetsizlik üzerine 
siyasi hayattan çckilmcğe ve spor 
i~Icrile uğraşmıya karar vermiştir. 

namzedi Wilkeye karşı 
daha dıln bir namzet 
mokrat partisi için b' 
olacağına işaret etmek 

Bugün LALE Sinemas 
2 BÜYÜK FİLM 

1 HAYVANLAŞAN İNSA 
JEAN GAB1N - S1MONE SİMON 

2 - YAŞAMAK ZEVKT 
IRENE DUNE - DOUGLAS FAİRBANKS Jr. 

,~ .................................. ~ 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 
Demir ve Tahta Fabrikaları T. A. Şirketi 
Şirketimizin Adapazarı Fabrikıılarmda çalı mak üzre iki 

ihtiyaç vardır. ())ETA) t.dapazan adresine müracaat etmeleri. 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden 
Okulumuzun senelik gezintisi 25/VII/940 Perşembe günü 

Çamlı Gazinoda yapılacaktır. Bu gezintiye okulun eski mezunlıı 
yeni bütLin öı'.:rclmcıılcri davetlidirler. Davetlilerin Çarşamba gÜ 

Köprünün Adalar İskelesinde bulunmaları rica olunur. "6173 .. 

Öksürenlere: KATRAN HAKK~ E 
Bronşiti ere pek faidelidir. 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Sivil liselerde ikmale kalmış talebelerin Harp Okuluna gi 

ni temin mala:adile kayıt ve kabul muamelesi, Eyliıl nihayet 
u:>:atılmıstır. İkmali olup Harp Okuluna girmefe istekli olan 
şimdiden m~nsup oldukları askerlik şubelerine müracaat eder 
lelerini ikmal ettirmeleri ve ikmalde muvaffak olduktan takd" 
ee tckemmlil ettirecekleri evrakı ile okula alınacakları ilan olu 

(293) ( 

Saraceyi l\fücliirlüğündcn : 
'l'oplıane Askeri Saıac;,., ine bilumum tek ve çift dikiş maki 

makinelerini calışıracak ve tamirat•rıı yapabilecek 300 - 400 k 
ile makine ustası ııhnal"akur. Talip olnların 25/71940 günü saat 9 
huzurunda imtihanları yapılmak üzere Tophanede Saraçevi Md. 
atları. "336,. "6117,. 

Ankara Belediye İmar :Müdürlüğünden: 
1 - Ek!>İl'Jlcye konulan iş: Ankara ııehir mezarlığında yapJ 

tesviyei turabl3e, lurabiye, istinat duvarları ve yollar, kanali 
şaatı ve ke;;fiııJe ôsterilen diğer işler olup bedeli ke~fi iki yüz 
liradır. 

2 - Bu işe alt keşifname vesair evrak 11 lira bedel mukab 
kara fmar Mıidurlüğıinden alınır. 

3 - Eksiltme vahidi kıyasi fiyat üzerinden kapalı zarf 
pılacaktır. 

4 - 1halc 26 Temmuz 1940 tarihine müsadif Cuma günü 
vilayet binıısmda imar idare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

S - Eksiitml'!ye girebilmek için: 
a - 12250 lira muvakkat teminat verilmesi. 
b - Ankarada kanuni ikametgah gösterilmesi. 

c - Ticart-t odasında kayıtlı bulunulması. 
d - Du işi yapmağa ehil bulunduğuna dair imar Müdürtüi 

sika ;ılınma .. ı icap eder. 
6 - Teklif mektupları yukarda dördüncü maddede yazılı 

saat evveline yani saat 16,5 fa kadar idare heyeti riyasetine ın 
kabilinde tevdi edılmelidir, Posta ile ıonderilecek mektuplarırt 
4 üncii madcicde yazılı saate ka<'İar gelmiş olması ve dıı> zarfı 
munıu ile iyıce yapıı:tırılmış ve mühürlenmiş olması liizrmdır. J-1 
retle olursa olsun vaktinde heyete vasıl olmıyan mektupları 
yoktur. "J5J 4., "5974,, 

Gümrük :Muhafaza Genci K. İst. Lv. A. 
Satınalma Komisyon 

1 - Gümrük muhafazö' eratı için 3000 takım yazlık elbise 
Per§embe günü saat 15 te kapalı ımrfla almacaktır. 

2 - Tahmini fiyatı 19,500 lira ve ilk teminatı 1,462 lira SO 
3 - Evsafile şartname ve numunesi komisyondadır. Her ıa 

lebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle kapalı zarflarını eksilt 
den bir saat evvel Galata .Mumhane caddesi İbrahim Rifat Han iki 
komisyona vermeleri. (5567) 

İstanbul İkinci Noterliğine: 
Hususatı lıtiyenin muvekkilim Jak na- k ile mezkur makinalar 

mına ve ana izafetle Emniyet Sandığile mukablllnde tarafı müvcl' 
Milli Bira ve Meşrubat Turk Anonim Juıımak1a müvekkilimin y 
Şirketine tebligini bllvekfıle rica eylerim ve tasarrufuna giren söı!l 
söyle ki: nnhırın sandık tarafınd:ıll 

19-'i-940 tarihli Tan gazetesinin son çıkarılan ve milphem bir 
sn'1ifesinde mtınteşlr bir iHlncla sandı]{ mnk istenilen akardan hll 
dircktörluğ(ıniln Mlllt Bira ve Meşrubat la ını her iki muhataba 1 
Türk Anonim Şirketinin mutasnrrı!ı bu- lit•ycn bir gôna iltibasa ırııı 
h:ndut>U Tnhtakalede kliln numar. lnrı sı lçm işbu ihbarname \ e 
mnlüm mukaddema hamam ve hahha- zammın dort nilshadnn ib 
zırdn kilrgir buz \'e so uk hava mahzen- namelerden birinin CağalO 
Ie.Jnin kendisine ipotek edildiğinden bah mah.,usadn mukim Eınll 
slle kıymet ve evsafı ve muştemıltıtı zlk- Mildurlüglıne, diğer nu lı 
rolunmaksızın· nlelitluk satılığa çıkarıl- kalede (7) numaralı m 11 
dığını gürdüm. İşbu ı;oğuk hnva mnh- Milli Bira ve Meşrubnt 
zenlerile buz fabrika ının t'ılat \ e cdeva- Şirketine tebliği, iiçilncü rı 
tı muk. ddcmıı dörduneü icra m rifeUle tredc hıfzllc: son nüshasıııı 
(940/1332) numara tahtında müzayedeye tarafıma inde ini ve bir rı 
çıknrılnrak bu mnkiııalnıdan (60) beygir umumun ıttılaına i•nl ol 
kııvveUnde Marclli markalı ve 4332!!6 (TAN) gazetcsilc ilfınnı bil 
N.Jı bir elektrik motöril ve 1048 N.lı izafe istirham eylerim. 
Borsig markalı büy{lk kompresor ve es- Jak vekili Avukıt 
ki kondansatör keza !W81/84 N.lı I3orsig Bahçekapıda Sad11<1 

markalı ve yeni koınpre ör ve yeni kon- 8/9 No.d' 
d n", tör ve keza A. E G. markalı \'C 450 Beş nilshndan ibaret ol 
devirli elektrik motoru g zetelerlc viıki lcrdcrı bu niı hn ke ideci" 
il~nat ve nlenl müzayede netice inde mO- rlnc ~llln edilmek jçln 1' 
vekkilim tara rıııclan i lira olunarak nlel- gönderildi. 
u ul btı b pta t nzim olunan zahıt vnr:ı-
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lngilizler Almanlarla PARiSTEKi 
İ htiyar dayım gen<"liğincle ug-

radıgı biiyiık bir fcWkcl 
yiizüııckn, uzun seneler memleket 
haricinde kalmı:;;tı. Dayım gibi 
memleketinin her taşını, toprnğmı 

ayrı ayrı seven bir adamın bu u
zun gurbet hayatına nasıl taham
mül edebildiglne şaşardık. Bır gün 
kendisine: 

Bu Defa lrlaiıdada mı 
Ça rpışacakla·r - Dayıcığım, dedim. Sen kenar 

mahallesinden, kıbar muhitine ka
dar İstanbulun her turafını ayrı 
ayrı seviyorsun. Bazan Anndoluya 
seyahatler yapıyorsun. Döndüğün 
zaman memleketin en 'ıiıcra bir 
köyünü anlatırken. giizlcrin y:ı;ia
rıyoı. Bu kadar derin bir 1.1•1lıab

betle sevrli.C! n vataııınclaıı seneler
ce hariçte nasıl k:ılahildin'! Bu 
gm bt•tı:> na:o;ıl lahnmıntıl ı•clebildın? 

Nasıl dayandın? 

r............................... YAZAN : ............................... . 

i Faik Sabri DURAN 
............... ·-···········-··································· .. ··········· .. ················· 

D~) ım birdenbire, ı stırabı taze. 
lcmnış bir hasla gibi, clın i kalbinin 
iı:ter : ııc knvr!u . Rirnz d i ı siiıı,hi ; son 
ra p:ırınaklnrını beyaz saçlarında 

dolaştırdı. Hfılfı. parlaklıgını muha
fa7.a edC'll ;::()z]erini sayeliyen kırçıl 
kaşlarını ratlı. 

- Sorma ogluın. derli . Keşke bu 
hahsi açmasayclın . DıınyaJa vatan 
ayrılıgı hiçbir firkate henzcıw'z. İn. 
sun anasının. babasınııı. hatta pı.:k 
~evdigı evladının hasretine, hatta 
öliimiine katlanıyor da, memleke
tinden uzakta kalmıya day.ınamı. 

yor 

l'erıi teçhiz edilen lrlaııda aske1·lerinde11 Mr 
grup - Sağda, lrlarıda Başvekili De Valera 

Bunun sebebi nedir? Bu acıyı 

cok 'Çcktiğ 'm için. ekseriya bu bağ
lanışı tahlil etmek istedim ve an
laciını ki. mesele ynlnız ruha ait 
bir bağlılıktan ibaret clc[!il. Akıl, 
o firkati diişiiniiyor, fakat hisse
den, ıstırap ceken yalnız manevi
yat dC'ğil; biitiin asap. hatta insa
nın kemikleri. mcsamatı nilc. bu 
yok!'ulluktan bü\"iik bir acı c!uyu
yor. Aklıma grldikC"e. \'İicıırliimiin 
her zerresi ayrı ayrı sızlıyo.-. A lmanlarm İngiltereyi istila-

~·a hazırlandıkları şu gün. 
lerde, Irlandanın vaziyeti çok me. 
~aklı bir şekil almış bulunuyor. 
Ingiltere Krallığının bir paı çası 
olan Şimali İrlanda, Almanya ile 
har.p halinde olduğu halde,· Cenu
bi Irlanda Serbest Hükumeti bi
tr.raflığını muhafaza ediyor, hatta 
Almanyanın Dublin'de bir mü
messili bulunuyor ve memleket 
nazi propagandasına tamamile a
çıktır. İrlanda Başvekili De Valc
ra, adanın elbirliği ile mudafaası 
teklifini reddetti ve: "İrlandayı is. 
tıliıya kalkışacak devlet ister in
gıltereye karşı taarruzunda bu a
dayı basamak yapmak isteyecek 
Almanya olsun, ister böyle b:r ta. 
arruzu iflasa mahkum etmiye ca
lışacak İngiltere olsun, bizden ay
ni mukavemeti görecektir,. dedi. 
De Valera bununla da kalmıyor 
ve, "eğer Almanlar müşterek 
düşmanımız ise, memleketin mü
dafaasını temin icin evvela birli
~imiz.i kuralım. 

0

Nedir bu Şimali 
Irlanda? Orası da İrlanda ve aha
lisı İrlandalı değil mi? Adanm bir 
kısmı bitaraf, öbür tarafı ınuha. 
rip, müdafaa bakımından bundan 
anormal bir vaziyet olur mu?,, 
diyerek, Şimali İrlandanın Cenu
bi İrlanda ile birleştirilmesi tck
lifi.ni tekrar ortaya atıyor. 

Ingiltere için çok sıkın~ılı olan 
bugünlerde, işte İrlandadan yük
sc!en sada budur. · 

D iktatörler arasrndn en imıtcı 
. olanı De Valera'dır; aerler. 
iste yüzlercesi arasından ı:;ecılmiş 
bir misal: İlk ihtilal scncl~rinde 
De Valera İrlandanrn Ennis Şeh
rinin bir meydanında halka, bir 
hitabede bulunuyormuş, nutkun 
yarı yerinde İngiliz polisleri onu 
tevkif etmişler, bir sene hapisha. 
nede kalmış, fakat serbest bırakı
lınca De Valera'nın ilk işi, Enr.is'e 
dö!1mek ve ayni meydanda halkı 
başına toplıyarak ve: "Sözümüzü 
kestikleri yerden başlıyorum., di
yerek, yarıda kalmış olan nutku. 
nu bitirmek olmuş. De Valera, 
İrlnndanın istiklalini kazanmak i. 
Çin senelerce silah elinde, İngiliz
lnle döviiştii, nihayet iş r.ıtizake
rc safhasına dökulerek, İngilızler. 
le nnlaşmak istenildig~i vakit mem 
l . , 
eketın tam ve hakiki istiklülini 

elc'le etmek için en çok ısrar eden 
de o oldu. Londraya gid~n mu
rahhaslar: .İhtilıilcilcrden Griffith 
i~e Collins. İrlandanın muh~:ıriye
tı esasını Ingilizlere kabul ettir. 
mişlerdi. Yalnız İrlandayı Britan-

ya İmparatorluğu camiasına-bağ. 
lıyacak bir ipek kordela buluna
caktı. İrlandada iş başında bulu
r.anlar, İngiltere Kralına sadakat 
vcmini edeceklerdi. Murnhhaslar 

bunu büyük bir mesele saym~imış_ 
lar ve anlaşmayı imzalamı§lardı. 

Fakat çok formalist olan ve kü. 
çük bir virgülden bile hin mana 
çıkarmak itiyadını bırakmrvan De 
Valera, bu eski riyaziye ~ualli
mi, "böyle şey olmaz,. divordu. 
Kavga yeniden büyümüş. ihtHtil
ciler tekrar silaha sarılmışlardı: 

Fakat bu sefer İrlandalılar arala
rında döğüşmiye başlamışlardı. 

Senelerce süren bu cidaller niha-. , 
yet Irlanda Serbest Cümhuriyeti. 
ne 1937 de yeni bir yasa temin e
diyordu. Krala sadakat yeınını 

kaldırılmış, umumi valinin hüküm 
ve nüfuzu kalmamış, meml~l;:etin 
müdafaasında İngiltere tacının 
hakimiyeti esası tanınmakla bera
ber İrlandayı temsil hakkı bir 
Devlet Reisine verilmişti: İrlan
dalılar ihtiyar bir ediplerini: Dr. 
Douglas Hyd'i, İrlanda Devlet 
Reisi olarak seçtiler, fakat bütün 
kuvvet yine Başvekil De Vaiera. 
nın elinde kalıyordu. Diğer cihet
ten, yeni yasa biitün İrlaıırlaya 
şamil olacaktı. Serbest İrlanda a. 
danın Şimal kısmını, Ulstcri de 
kendi hudutları içinde görmek is. 
tiyordu. De Valera, bu birlik te
min edilmedikçe, İngiltere ile mii
cadeleye nihayet vermiy:?ceğini 
söyler, durur. 

İngiliz liralık tah sisat ile hava 
kuvvetlerin n ve hava hücumuna 
karşı müdafaa tertibatının ve sa
hıl müdafaasının teminine çalışıl. 
mıştı. Aylarca uğraştıktan sonra, 
İrlanda tam teçhizatlı 30.000 kişi. 
lik bir ordu hazırhyabilmişti. ir
lrndanın bu gcnr gönüllü ordı:su, 
J~ .scnedenbcı i metodları ve kŞ
kilatı sık sık değişt'rilen, lC'cri.ibe
siz \'e kafi derC'cede manevra gör
memiş pek zayıf bir kuvvıJttir. 

Gönüllülerin çoğu jstiklal mü
cadelelerinde ve Gerilla harplerın
de çok yararlık göstermisl~rdi. 

Buntınla beraber, İrlanda ordunı
nur.. harp meydanlarında ~ir ::ieğc. 
ri olacak mr, burası belli cle~il. 
'dir. 

B en, uzun seneler Pariste kal-
dım. Bu şehre hi.iti.in dünya. 

da (Nur şehri) derler. Makine me
deniyetinin en miıkemıncli orada
dır. Binalar, abideler, zevkler. sa
falar, atlar, arabalar, kadınlar, ti. 
yairolar, eglenceler, ilim, irfan vel
hasıl her şey, bu koca şehirde dai. 
mi bir sergi gibi teşhir olunur. 

Ben, Parise geldiğim zaman, şim. 
diki gibi ihtiyar da değildim. Bu 
saydığım eğlencelerden istifade e
decek bir yaşta idim. Avunabildim 
mi? Ne gezer. Sanzelize k lhvele
rinde otururken, Beyazıtın Sahaf
lar kapısında iri çitlenbik a~acının 
altındaki kahve aklımdan çıkm:uiı. 

l ngiltere için İrlnnchı bir l\liikemmel giyinmiş kadınları :;ey
bahç-e kapısı sayılır. Örı ka- rederken, Eyiibi.in türbe bah~e:sin. 

pıyı sıkıca kapıyarak, bu dcHği de sakız çiğniyerek, salıncak :;al
açık bırakmak her halde İngilte. lanarı takunyalı mahalle kızl.n·•nı 
renin işine gelmez. Hususile bu düsündiim. Operada "Tanhaneri,, 
harpte Almanyanın hep aı kadarı seyrederken, kemani Memduhun 
dolaşarak clahıı rahııt muv.ıffııkı- s:ız takımını andım. 
) etler elrie ettigi görüldü: Polon- Koklen'i alkışlark<'n, Kel Ifas~ını 
yny!l taarruz başlamad:ın evvel, unutamadım. Diıliin o mul1tcşem 
Almanlar, Slovakyayı !şgal elti- binaların ara::;ında kendimi ci:ı:ma 
ler ve Majino hattı arkasınd.ı mil. yuhancı, daimn yoksul, ılaimu yc
yonlarca Fransrz askeri bekliyc- tim gördiim. 
dursun, Fransayı Holanda ve B<:>l- Sen nehrinin kiipriilcrini ge<'er
dka yolu ile arkadan vur:lııl;ır. kl'n gözüm, beyaz gömle!di tahsil 
Bu cihetle, İngiltereyc karşı yapa. memurlarını aradı. Ve bu hastalık s on senelerde İrlanda iktıı;at cakları bir harekett<:>, İrla·ıdanın yavaş yavaş bütün benli~imi sarclı. 

bakımından da hürriyetini nıühim bir yer alması ihtimali çok Artık anladım ki, (Daüssıla) de. 
ele geçirmiye çalışıyordu. Fılha. kuvvetlidir. Bu harekete İrlanda- diklerl vatan ayrılığı illetile eni ko. 
kika İrlanda, siyasi bakımdan sc-r- lılar zahir olurlar mı, olmazlar nu hastayım. Bunu herkes hisse-
be$t bir hükumet şekline girmiş mı burnsını zaman gösterecektir. demez. Çiinkü başka ıncmieketle-
olmakla beraber iktısaden İngilte- l>iger cihetten !ngıltere, bu arka re. mesela Parise gelenler gezer. 
renin nüfuzu altında bulunuyor- bpıyı bir nıı evvel iyke kilitle- lcr, görürler ve... Sö7.ume dikhıt 
du. Yalnız bir çiftçi memlrkı•ti o- yip siirmelcmek istemiyecek ıni?. et, istedikleri zaman dün .... rkr. He-
lan lrJnnda, mahsullerini İnl!Dtc. Bıı d~biinceler gözöniine geıinliı.1. le bir dönemesinlcr; o vakit görü-
rc·ye satmıya mecburdu. İn;"/tere cc; Idanda nazırlarından SC'an rtiz. Ben, daha memleketten avrıl-
bunları başka yerlerden kolayca Ll'mass'ın birkaç gün evvel yap- ınadığım zamanlar, bu ille~i bil-
tedarik ettiği müddetçe, ir1crnda tıgı: "Biz bit~ırafhgımızı il:1?1 et. mezdiın. Ekseriya İstanbula gelen 
müvaredatına karşı kuvvetli güm tik amma bu, bizi bir hücuma uğ- askerlerde olurmuş. Tedavisi de 
rük resmi koymak suretile İrJaıı. ratmaktan kurtaramıyacak ga!iba, ancak onları sılaya gonrlc>rm•'kle 
dayı yola getirmek istemişti. De <,:tinkii; artık tam harp mınt;ıka- mi.imkiin olabilirmiş. MehmPtcik-
Valera, bunun üzerine. İrlandanın sında bulunuyoruz. Yapılabilecek lerin hakları varmış. Zaten <?'il gü-
ekonomik hayatında büyük dcği- bir istilaya karşı koymıya ne ka- zcl şrr1leri biz, yine onlardan ui;,::c-
şiklikler yapmıya kalkışmış, İngiL dar calışsak. bunu bir ikin~i isti. ııiyoruz. 
tE~reden ithaliıtr aznltmak. yc•ni la takip edecek, nih;ı.yct bizim Uzatınn·alıın. 0 hale ~elcl;ın ki, 
yeni sanayi kurarnk, memleketin tcpraklarımız, kcıti ılC'tıccye v:ırı-, memleketln siit mııvisi scınnsı. ve. 
ihtiyaçlarını dahilden t~min et. lıncıya kadar, ön~müzdeki mey. şil sahilleri. limonata gibi nizgfırı, 
mek istemişti. Son dbrt, beş sene dan muharcbelcrıne sahne 1e-:kil aklımdan cıkmaz oldu. Oturdu·~•um 
iktisat harbi için İrlandada bi.iyuk cciccek,. tarzııırlaki bcyarı'ltmr!a, apartmanıı; duvnrlarını me.nl~ke-
masraflar ~dilmişti. ~u mücadc- bı:- h~kiknt kokusu sezmemek te ait kartpostallarla doldur hım; 
leden hangı tarafın galıp çıkacagı tnıınıkun olmuyor. tablcı yerine yazı lr>vlırılnn nsnm . 
bilinmiyordu. Geçen r.cne yazını- . Eksili pa\a, m:ın1 ı. S<'mizolu, rlıC'-
sonlarına doğru İrlanda !iınaııla. Afyon Halkcvinin giimcci ~ihı ·eml'klcr ar:ı lını . 
rının mi.id:ıfausı tcşki!iıtını Iııgi. j...... G . . . Frenklerin ismini bilP hılmr c'iklcrı 
lizlerden devir alırken,. De Vale- \.Oy xczıntısı bu iki sebzeden cbcgiiıneci ·i' aıı. 
ıa: "Bu memleketin Ingilt~ı eye Afyon, (TAN) - Halkevi tara. cak eczahanecle bulabildım. Bu 
kar.şı. hücum için bir iis hnline fından çobanlar ve Şuhut nahiye. Jın~talrğırnı bilen dostlarım. eııeri
~?tırıl?1esine müsaade ctmiyece- !erine bir köy gezisi tertip edil- ne Şarka ait ne geçerse. bana ta-
gız:, dıyr rdu. Fakat harp zuhur miştir. Bu gezinticie köylüler ten- srdılar. Bu suretle a t 
ettıkt b b .. "'k .. .. .. . d'l . par ıınırnım, 

_ en son~a, ~. .uyu . s0zunu vır. e. ı ~ıs, ha~talar muay.;meden Çadırcılar çarşısından beter C'lıiu. 
nasıı ~utabılecegı~.ı bıleınıyen geçırılmış ve ılaçlar tevzi o!un- Hamam nalınından, çedik nalı•ıcu-
Ba~vekıl, hemen mudafaa kuvvet- mustur. Halkevi mensuphırının na. abdest ibriğinden şiınşi ~.. • 
lenni arttırmıya tcşebbiis etmişti. köylülerle yaptıkları hasbihullcr kadar her sey mevcutt B r · .ışıg.a :ıvr r t 1 . ~ u. cnım gı. 

cc ıs en a ınan 5 bucuk mılyon çok faydalı olmustur. bi vatan cüda bir şairin eserinde; 

• ••••••••••••• 

HEMŞERİM 
Destanı ömriimii okur, dinlerim 
Tçiındc orah bir biilbül vardır. 

beytini okurken, Muharremde si· 
nczcnlik edenler gibi goğsul'I"'; 

dögc!üm. Hele: .... 
l\lliştnkıın o giizcl mayi denize 
Annesine dü~kiin bir yetim kadar 
Benim öksiiz ruhum yeise bürHnfü 
Saffctinde ancak ,·atan göriiniir 
Gi>ıi.imdc titriyen bir damla ~aşın .. 

mısralarında hüngür hüngür asla. 
dıın. 

s ıcak bir yaz günii idi. Gayet 
meyustum. Nereye gidecegi

mi bilmeden, evden çıktım. Etual 
meydanını geçerek, yavaş yava~ 
Buloııy ormanına giden geniş cr.d
deye doğruldum. Yaya kalr.lırımmı 
takip ediyor, yanımdan geçen nra. 
balara görmeden bakıyordum. Bir· 
dcnbire tntlı bir riizgar, şifa wıici 
bir nefes gibi bıitiin hüviyetimi 
sardı . Bu havada bir valnn !<.okusu, 
bir aşinalık duydum. Bu rüzgar, 
bill(ırlaşmış hava serpintileri gibi, 
üstüme dökiilüyor; mesamalıma nü 
fuz ediyor, cigerlcrimi dold urnyor. 
du. Bir anda beynimi dolduran si. 
yah fikirler boşaldı. Kalbimde bir 
hafiflik hissettim. Oracıkta bir sı
raya oturdum; geniş geniş nefes 
alınıya başladım; biraz daha kc·ncli
me geldim. Ru hayat havasını hr
na iıfliyen fımilin ne olduğ\lnu an
hımak için başımı kaldırdım: 

Eflake ser çekmiş bir çınar! Y&k 
lastım, i.izcrinde bir tabelada şu 

kelimeler yazılı idi: (Anadolu cı. 

mırı) . Tabeladaki tarihten, yüz se
nelik olduğu anlaşılıyordu. Ycrıni 

seven bir Türk gibi yerleşmiş, lii
rcmesini bilen bir Ttirk gibi dal, 
btıdak salmış, iri , ktı\'\'elli gövdesi, 
geniş, sağlam dallarile sanki beni, 
bu bedbaht vatandasını himaye e
diyor gibiydi... Dayannmauıın. 

Hasretine kavuşan bir garip gibi, 
lınğırdım: 

- Merhaba! T!C'mşerim! 
Yeşil yapraklar dile gelı>cek:niş 

gibı titreştiler. Tekrar tahta sıra. 
nın üzerine oturdum ve hemserim
le uzun uzun dertleştim. Orada 
kaç saat kalmıştım, bilmiyorum. 
Eve dondüğüm zaman, ruhumdaki 
ağırlıktan eser kalmamıştı. Ondan 
sonra, ne vakit gurhd ha:st:ı 1 \ .' 
ba::ılcısa; hemen azametli hemşeri· 

min kollarına koşardım. O. beni te
scili ederdi. Etrafımda yarattığı 
memleket havasile ruhmna telkin. 
ler yapar. o zaman giizümiın oniın
de her şey silinir; kendimi beyaz 
eakıJları yalıyarak akan, bir çay 
kenarında rayırlığa uzanmış gibi 
gimir: siirii kösemenlerinin uz, k
tan akseden çan seslerini işitirdim. 
Pek yeise kapıldıgım zaman!ar, hal 
dili ile bana: 

- Sabret. Hayatt;ı her <.ev ı:?<'lir, 

ge<'N Bu <;ilenin de sonu v~rrlır. 
'J'esellisincie bulunıır, evime be,. 

ııi ümit ile giinderirdi. 

Nih:ıyet memlekete d(inelıilmek 
imkanı hasıl oldu. Hazırlan

dım ve hareket edeceğim giın, hem. 
~erıme vedaa gittım . Sakin bir giin 
dti. Geniş gölgeı;.inde biraz o~ur. 
dum. Yapraklarından tasfiye edıle
rek, geçen ve bana vatanımın bı. 
kusundan müjdeler getiren şefkat 
havasını son defa olarak bir cfahn 
teneffüs ettim: 

- Arlık ayrılıyoruz. hemPşrim! 
dedim Tanrıya emanet ol. 

Il;;,fif bir hısıltı oldu. Ku.:·ığıma 

diinc döne bir yaprak diiştiı. Al
dım, cüzdanıma koydum: içimi çe
kerek, gurbet arkadaşımdan <ıyrıl. 

dım. 

Eve cilindiıgiiın zcnmırı. her za
man okudugum şiir mecnıııası ma
S<'mın üstiınde duruyordu. <.:eli i 
güzel açtım. Heni senclerct> teselli 
edC'n hcınşerim, sanki büyiik şairin 
ag:t.Jııdan bana şunları SÖ)lliyordu: 

Şt•\• k ile cğkniıJ siz ::!İiliistiil;;ı·(' 

Il<'nİ de ytufcr1in • Sıra cfiiktiikçc _ 

Ilcni de yfırfcrtin .• Sıra diistiikçc • 
Hatırı hoş olsun t•ski yolcfa:..•n. 

l'LUNAY 

Diyarhakırcla Yeni Ilir 

('ocuk Bulı~csi 

Diyarbakır, ('l'ANJ -- Çocuk 
bahçesi inşası iı:in hususi muha
sebe bütçesine 1000 lira tahsisat 
konulmuştur. Çocuk Esirgeme 
Kurumu da kendi bütcesinden 
maı;rafa ı\ilirak edecektir. 

Çocuk sarayı için "ehr n işlek 
bir caddcsincie miisait bir bina 
kiralanınışllr. Yakında açılacak. 

tır. 

• 

' 



• 

-~-- 6 'l' A !\4 

Bu AK ş A M ·---------·''. Yedi Dil Bilir 
BÜYÜKDERE: BEYAZ PARK'TA 

M Ü N i R NUREDD 
• 

1 N 
İngilizce, fransızca, almanca, is

panyolca, italyanca ve rumca bi • 
leni bir Türk vatandaşı iş aramak.ı 
tadır. Bu lisanlarla muhabere ya
pabilir. AvruQada büyük mağaza. 
larda tezgahtarlık etmiştir. Yüksek 
ücret aramamaktadır. "TAN .. ga
zetesinde (Felek) adresine müra. 
caat. 

ve arkada~ları KONSERİ, ROSELL K.\DIN ORKESTRASI idaresinde sabaha kadar 
KIR BALOSU. :Ma .. alarınızı şimdiden tedarik edebilirsiniz. Tel: 32 - 43 ................................................................... 

SATIŞ iLANI 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Nebıl Ziya tarafından Vakıf Paralar idaresinden 21137 ikraz No. site borç 

alınan paraya mukabil birinci derecede ıpotek iOsterilmiş olup borcun ödenmeme_ 
sındcn dolayı satılmıuma karar vcrılen ve tamamına ehlivukuf tarafından (6885) 
Jıra kıymet takdır edilmiş olan Beyoglunda Fıruzağa mahallesinin Beyoğlu cadde_ 
sındc: eski J,3 mukerrer 5 yeni 1. 3 1 No. lı sağ tarafı borçlunun ifrazen uhdesinde 
!•ulunan 3 harita No. lı arsa ve bazen Fatma hane ve bahçesi ve arkası 9 metrelık 
tarık, sol t;ırafı Firuzaia bostanı ve bazan İsmail Hakkı, Hayriye, Hatice ve l'f.eh
met arsası ve cephesi 12 metrelik yol ıle çevrili l, 2 ve 4 harita No. lı üç parçadan 
murckkep ve bir tapu senedi le tasarruf olunan Cihangir yangın yerinde ( 458,i5) 
metre murabbaı miktarında ve derununa cari mailezizi havi bir kıt'a muhterik ha_ 
marn arsası (l:'iruzağa hamamı arsası) nın tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulun arttırma şartnamesi 22/7/940 tarıhinden itibaren 
935/1334 No, ile İstanbul Dorduncu İcra Dairesinin muayyen numarasında herke. 
sın görehılmesi için aı;ıktır. İlanda yazılı olanlarclan fazla malumat almak istiyen
leı işbu 'jartnameyc ve 935/1334 dosya No. sile memuriyetimize miıracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yaıılı kıymetin ... ., 7,5 nisbetinde pey 
akça•ı veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla dığer alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri_ 
nin gayrimenkul uzcrindeki haklarını. hususıle faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilan t:ırihındcn itıbaren yirmi gun içinde evrakı musbitelcrile birlikte memu_ 
riyctimiı:e bıldirmclcri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadık
~a satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gostcrilcn gunde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini oku_ 
mu:s ve luzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu_ 
nurlar. 

5 - Gayrimenkul 22/8 940 tarihinde Perşembe ,unu saat 14 ten 16 ya kadar 
lstanbul Dörduncü İcra memurluiunda uç defa bağırıldıktan ~onra en çok arttı_ 
rana ihale edılir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaı 
veya ~atış i•tiycnin alacağına riıçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bun_ 
larm bu gayrimenkul ile temın edılmi:f alacaklarının mecmuundan fazlaya cıkntaı_ 
sa en c;ok arttıranın taahhiıdu baki kalmak uzere arttırma ıs gün daha temdit edL 
lerek 6/ll/940 tarihinde Cuma güniı saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördünciı 
lcra Memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacaima rüçhanı olan 
dığer '\lacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fu·la_ 
ya çıkmak 4>J.rtile en çok arttırana ihale edilir. Boyle bir bedel elde edilmezse ıhale 
yapılm:ız. Ve satış talebi duşcr. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
iç;ndc p~ra)'l vermezse ihale kararı fesholunaralı: kendis nden evvel en yuksek tek
lifte hulunıır. kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razr olursa ona, razı olma: 
veya bulunmazsa hemen on bes gun muddetle arttrrmaya c;ıkarılıp en çok arttmına 
ihale eıHir, İki ıhalc arasındaki fark ve gec;en gunler için <;, 5 ten hesap olunacak 
faiz ve <figer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mcmuriyetimlıce alıcıdan 
tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, yirmi 
:!lenelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermege mecburdur. Mutera_ 
kım vcrgılcr tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden mutevcllit belediye rı.isu_ 

mu ve mııterakim vakıf icaresi alıcrya aıt olmayıp arttırma bedelinden tenzil 
olunur. 

1ııhu g2yrimcnkul yukarıda gosterilen tarihte İstanbul Durdüncü İcra Memnr
Iuiu odasında işbu ilin ve gosterılen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin clurur. (6348) 

, .................. ! .................. _ 

Resmi Daire 
Nazarı 

ve Müesseselerin 
Dikkatine: 

Ka,ğıt buhranı dolayısivle gazeteler hacimlerini tahdit et
mek zarure"ı karşısında kaldıklarından ilan fiyatlarına on ku
ruş zaın vapmak mecburiyeti hasıl olmuşt~ır. 

Keyfiyeti alakadar daire ve müesseselerin nazarı dikkat-
lerine> arzeCleriz 

.. ıııiııiıiııiiıiiııııllııııiıiiııilıiııiıılıiııı .............................. .. 

lstanbul Belediyesi lanları 
Ke!lıf 

Berlr.li 
İlk 

Teminat 

90287,l 5 5764,36 Halkalı - Nalbantçeşme - Hadımkoy iltisak yolu 
inşaatı, 

219~6,22 1648,97 Topkapı - Maltepe - Halkalı yolunun esaslr tanıiri. 

Kı-<ı;f bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yaıılı iki parça yol insaat 
ıre tamiratı 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına gorc pazar_ 
1ıkla y;ıptırılacaktır. Keşif ve şartname ve buna müteferri diğer evrak Zabıt ve 
Muamelat Mlidurli.ığu kaleminde görülecektir, İhale 26/7/940 Cuma günü saat 
14 te Daimi Encumcnde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbu:l veya mek
tupları, N=1fıa Mudürlügiınc miıracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait 
Tıcaret Odaı:ı vcsikalarilc ihale gunu muayyen saatte Daimi Encümende bulun_ 
maları, (5355) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebine 
Talebe Kabulüne Dair Şartlar: 

1 - Mektebin tahsil müddeti, lise ve yüksek sınıflı olmak üzere altı senedir. 
Yatılı "e parasızdır, ı;ayesi ticaret gemilerimize kaptan ve makinist yetiştirmek_ 
tır. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususatı mektep tara_ 
fından temin t:d'lir. 

2 - f\-fektchin bu toenc yalnız lise birinci smıfına talebe alınacaktır. 
A - Alınacak talebelerin ortamektebı bitirmiş olmaları ve yaşlarının ıs ten 

küc;uk 19 dan buy.ık olınnmaları şarttır. 
B - Ortaokulu ece.en sene bitirmiş olanlar arada ı:;eçen bir senelik zamanı 

ne ile ı;ec;ird kleı ini tc\Sik edeceklerdir. 
3--fsteklilcrin mektep müdurluğunc karşı yazacakları istidalarına aşağıdaki 

vcsıkaları raptederek 1 Ağustos 940 tarihinden itibaren Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma ı:;ünleri s:ıbah saa• 9 dan 12 ye ve oı:leden sonra 14 ten 17 ye kadar mura
caat etm,.Jr .. i. 

A - Huvivet cu .. danı. 
B - A~ı k. Çıdı. 

C - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi veyahut bunların musaddak 
örnekleri. 

n - Pol;sçe taoıdıl: edilmiş iyi hal kliiıdı. 
E - 7clilcrır.in iz·h!ı adresleri ve tatbik imzaları. 
F - Altı adet kartoncuz fotoğraf "4 X 6., eb'adında. 
5 - YAzılma işi 26 Aiustos 940 Pazartesi gününe kadardır. 
Kayıt olıınanlarm 28 Ağustos 940 Çaarşamba günü sıhhi muayenelerinin ya_ 

pılnı sı için s:ıbah ~aat "8,. de mektepte bulunmaları laznndır. 
6 - Fazla tııfs;liit için Ortakoyde Mektep Müdı.irliığıine miiracaat olunma_ 

lır1rr. fs•:ınhııldan gayri mahallerden yapılacak miıracaatlara, matbu "diıhul billl'L 
si., gönderilir, 

M ıhah•rat ic;in posta pulu gönderilmesi lazımdır. "6273., 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
1ll ~~ ımaralı ilan: - Çay satışlarında ithalatçılar için kabul edilen cayri safi 

kar h'lrldı:ııı• azami olarak "h 12 den ibaret olduiu ilan olunur. 
11 Numaralı ilan: - Bu ilanın neşri tarihine kadar memleketimize ithal edil_ 

mis olan a!lit ulfirik asit klorıdrık ve as;tnitrik ve asitkloridrik ic;in azami olarak 
kabul edilen gayri sari kar haddi "' 15 dir, Bunrlan sonra getirilecek asitler ic;in 
•u yetin icaplarına ve ithal şartlarına göre kir haddinin ';ô 20 ye kadar arttınla. 
·ac:ı alakarhrl ra ilan olunur. "6352,, 

,. KIRALIK EV 
Ayazpaşada Alman sefarcthanesi
nin yanında Çifte Vav sokak 5 No. 
lu bahçeli, beş odalı e\' kiralıktır. 
Kalorifer, sıcak su, banyo, havagazı 

ve .ıektrik tesisatı me\'cuttur. 

• 

KAVI P : Rize aı;kerlik Şubesinden al
mış olduğum asker terhis tezkeremi kay
bettim. Yenisini çıkaracagımdan eskisi
nin hükmı.i yoktur. - Rlzenln Mapavrl 
nahlye•lnln Küçük Taşhane koyUnden 
Ahınet oğullarından İdris oğlu Hakkı 

Yaman. 325 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 

Banliyo katarlarına mahsus yolcu tarifeleri üzerinden satılan biletler abone
man kıııtarluı müstesna 16/8/940 tarihinden itibaren yalnız banliyö katarlarınd.ı 
muteberdir. 

B:ınlivo istasyonlarında tevakkufu olan ana hat trenlerine me1klır tarihten 
itibaren binecek yolculara 1 Ol No. lu tarife üzerinden bilet satılacaktır. 

Bu k;ıtarlara biletsiz veya banliyö biletlerile binen yolcular hakkında biletsiz 
yolcu mu.ımrlesi tatbik olunacaktır, Aboneman katarları munzam ücrete tabi 
sur'at '<11tarlarından cayri katarlarda yer mı.isait olduiu takdirde muteber tutu. 
!ur, "3860., ''6301., 

!'.El. 

' ÇUBUKLU BAHÇESiNDE 
Saz yoktur, Arıu eden miişterilerimiz hava ve sudan istifade etmek üzere 

teşrif edebilirler. Kahve ve meşrubat on kuruştur. İçicilerde bu nisbctte ucuzdur. 
Çuhııklu Hasan Bey suyuna para alınmaz, mektep ve partilere Paıar ve Cumar_ 

tesi dahil hergün ane:ııie olunabilir. Gazinomuzda radyo vardır. 

......... a.:~ ... n&am•--··--------........ L. 
Askeri Liselere Öğretmen Yetiştirilmek 

Üzere Talebe Alınacak 
l - A!ökeri liselere askeri Oiretmen yetiştirilmek üzere Harp Okulu kadro_ 

suna altı talebe alınacaktır. 
2 - Bıı talebeler; Harp Okulu talebesi olarak Ankarada Dil - Tarih - Coğ

rafya fakı.iltesinde yabar.cı dil tahsili corecek ve askeri öiretmcn yetiştirıleceklcrdir. 
3 - Kııbul sartları. 

A - H:ırp Okuluna giriş şartlarını tamamen haiz olmak, 
B - l.'o;e olgunluk imtihanını vermiş olmak. 
C - Yabancı dil bilgisi yukarı derecede bulunmak. 

4 - lst,.klilerden seçilmek suretile alınacak talebeler lngiliıce, Fransızca. Al_ 
manca bram;larına taksim ve fakültenin 940 : 941 tedrisatına iştirak ettirilecek_ 
!erdir. 

5 - İoıteklilerin evrak ve vesikaları ile Harp Okulu Komutanlıiına ve fa"Zla 
tafsilat almıık istiyenlerin ıl" :1qkni lı<:~ler mııf,.tti.:licHn• ,...;,,..,rn• ·•-·1--: :ı~n 
olunur. ( 54 70) 

:\skcri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

Tahmın edilen bedeli (1960) lira o
hm 140.000 kilo odun 24 Temmuz 940 
Çarşamba gfinti saat 15.30 da Salıpa
uırında askeri fabrikalar yollamasın
d ki stın alma komisyonunca açık ek-
il~me ile ihale edılccekilr. 
Şartname her ı:ıın komisyonda gö

rulcbılir. İsteklilerin ilk teminatı olan 
147 lirayı herhangi bir malmüdürlü
günc y;ıtırarak alacakları makbuz ve 
2490 sayılı konunun 2, 3 cü madde
lerindeki vesaikle o gün ve saatte ko
misyonda bulunmaları. (5745) 

• 
Tahmin edılen bedeli 2762.20 lira 

olan (7000) kilo sığır eti 24 Temmuz 
940 Çarşamba günü saat 14.30 da Sa
lıpazarında askeıri Cabrlkalar yollama
sındaki satınalına komisyonunda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
mesi her gi.ın komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk tcmlnt olarak 207.17 
lirayı herhangi bir malmüdürlilgüne 
yatırarak alacakları makbuz ve 2490 
savılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
\'esaikle o gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (5746) 

• 150 ton Toleol •lınacak 
Tahmin edilen bedeli (45825) lira 

olan 150 ton toleol askeri fabrikalar 
umum mtidürlugu merkez satın alma 
komisyonunca 29/7/940 pazratcsi gü-

Deniz Levazım Satınalma 

Komi5yonu ilanları 

1 - Mevcut evsafı mucibince tah
min edilen bedeli (9420) lira olan 
15700 kilo parça bezin 26-7-940 tari
hıne rastııyan Cuma günü saat 16 dn 
Knsımpaşada bulunan deniz levazım 
satın alma komi~yonunda kapalı zar!
la eksiltmesi yapılacaktır. 

:? - İlk teminatı (706.50) llra olup 
şartnamesi her gün iş saati dahilinde 
mezkür komisyondan bedelsiz alına
bllır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde hazırlayacakları 
tl'klil mektuplarını eksiltmenin yapı
laC'ağı gün ve saatten en geç bir saat 
evveline kadar adı geçen komisyon 
bafjkanlığına vermeleri. (5962) 

• 8842 adet ampul alınacak 
Deniz ordusu için 103 kalenıde ce

man 8842 adet hususi tip ampul 22 tem
muz 940 Pazartesi günü akşamına ka
dar pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
he:- giın Kasımpaşada bulunan komis
yona müracaatları. (6136) 

• 1 - Mevcut evsafı mucibince tahmin 
edilen bedeli (7781) lira olan 296 adet 
ınese slyillerin 23-7-940 tarihine rastlı
yan Salı günü saat 15.30 Kasımpaşada 
bulunan Deniz Levazım Satınalma ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla
C'aktır. 

2 - K at'! teminatı (1167.15) lira olup 
şartnamesi her gun is saati dahilinde 
mczkür komisyondan bedelsiz alınablllr. 

3 - İsteklilerin 2490 s.ıyılı kanunun 
istedi~ vesalkle birlikte adı geçen ko
micıyona müracaatları. (6275) 

nil saat 16 da kapalı zarfla ihale edi
lecckir. Şartname (2) lira (30) ku
rıış mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3436) lira (88) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkt'lr günde saat 15 e 
kndar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle 
all'ıkadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası \'esikasile mezkür gün 
ve saatte komisyona müraraatları. 

(5960) 

• 1500 T•kım Kışlık Erat Elbi•eıi 
Yaptırılacak 

Tahmin edilen bedeli 19. 125 lira olan 
1500 takım kışlık erat elbisesi askeri 
fabrikalar Umum Müdür!Uğü Merkez 
satın alma komisyonunca 5-8-940 Pa
zartP-si günü saat l 5 de kapalı :ıarfla iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvak
ltat tl'minat olan 1434 lira 38 kuruşu h!'l
vl teklif mektuplarını mczkür günde sa
at 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerııin de 2490 numaralı kanunun 
'? ve 3 cü maddelerindeki \'esaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
0dası vesikasile mezkur gün ve s:uıtte 
komisyona milracaatıarı. (6250) 

AÇIK ARTTIRMA iLE FEVKALADE 
SATIŞ 

Temmuzun 21 inci Pazar sabah saat 10 
da Bomontl Tramvay istasyonunda Ebe 
Kız sokağında (Eski İzzet Paşa sokağı) 
Klini İpekçi Apartımanının 3 \'e 4 nu
maralı dairelerinde mevcut ve pek ma
ruf bir aileye ait eşyalar açık arttırma 
ile ~atılacaktır. Biri meşhur Psalty fab
rikası ve diğer Sofiano mamüliitı iki adet 
beheri 9 ar parçalık asri yemek oda ta
kımları: 7 parçadan mürekkep ve 2 kar
yolalı asri zarif yatak oda takımı; 2 kol
tuğu ve 1 divan - kanapeyi havi hakiki 
Vicna mamüHl.tı Avrupa marokenlnden 
kiıtüphane odası; diğer 2 meşin koltuk; 
ve koltuklar; hakiki Avrupa marokenin
den 2 adet Amerikan koltuk; hayli 
Tonet kolonlar; eski sedefli tabureler: 
eski Fransız malı bronz saat; elektrikli 
2 adet eski bronz bUyük şamdanlar; 
bronz ve kristal gayet güzel bir ayııklı 
tamba, yemek odası için giizel bir vitrin; 
asrt zarir bir kütüphane; Saks, Yıldız, 

Beykoz, J. P. Viena, Venedik, Kapo di 
\.fon'e ve air hayli vazolar ve biblolar; 
c;afl gümüşten mamül birı~ok tabak, vazo 
vesaire: oymalı ceviz ağacından nıamül 
hııklki İtalya işi (Floranten) gayet güzel 
7 par<:alı kanapc takımı; hakikt Çin işi 

işlenmiş Cil dişi parçalar: eski Fransız. 

Kütahya maden \•e sair vazolar; Bul 
Bahfi, gümUş kaplamalı gayet güzel iki 
büyük şamdan; lake paravan, dikiş ma
sası; mavi istorlar; kadife perdeler ve 
sair hayli ev eşyaları. Meıhur Bogı & 
Voigt Alman markalı i;I demir ve çapra1t 
telli gUıel bir Alman plyano•u. GUzel 
'ıir çocuk araba11. Saruh, Kazak, Şirvan 
ır: aalr h•lılar. 

Sahip ve Neşriyat Müdürü 
1<~.nin Uzman _ Gazetecilik ve Neşriyat 

T, L. Ş. _ TAN Matbaası 

175 ıon la\ amarm kömilru alına

caktır. Pazarlıkla ekslltmesl 22/7 /940 
pnartcsi guni.ı saat 15,30 da Topha
nede Lv. Am. Sntın alma Ko. da yn
pılacaştır. Tahmin bedeli 2362 bu
ı:uk lira ilk teminatı 177 Urn 18 ku
ruştur. Şartnamesi Ko. da görillur. 
fo;tcklilerin belli saatte Ko. na gelme-
leri. (115) (6072) 

• Piyade atış okulu için kırk iki bin 
kilo koyun eti ve yetmiş yedi bin beş 
yüz kilo sıgır eti alınacaktır. Pazarlık
la eksiltmesi 22-7-940 Paznrtesi gunü 
saat J 1.30 da Tophanede İst. Lv. Amir
liği satın alma Ko.da yapılacaktır. Tah
min bedeli 35335 lira, ilk teminatı 2650 
lira 12 kuruştur. Şartnamesi Kn.da gö
ri.ıliır. İsteklilerin belli saatte Ko.na 
gelmeleri. ( 122) (6098) 

• 
7100 adet elektrik ampulli alınacak-

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 25-7-940 Pcr
~cmbe ~unu saat 10.30 da Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satın alma Ko.da ya
pılacaktır. Ampuller Osram, Fıllps, 

Tungsram markalarından alınacağın
dan taliplerin temlnatlarilc bC'lll "antte 
Ko.na gelmeleri. ( 137) (6196) 

• Ade 

9500 Ip yular başlığı 
9500 İp yular sapı 
9500 Zincir yular sapı. 

Yukarda miktarı yazılı {iç kalem 
muytabiyc alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 26-7-940 Cuma günU saat 15.15 
de Tophanede İstanbul Lv. Amlrliğı sa
tın alma Ko.da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 10917 lira 50 kuruş. ilk teminatı 
818 lira 81 kuruştur. Şartname ve nü
munelcri Ko.da görülür. isteklilerin ka
nuni ve,.ikalarile beraber belli saatte 
Ko.na gelmeleri. (133) (6192) 

• 
Yirmi ton sade yağı nlınııcaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 23-7-940 Salı giinü 
saat 10.30 da Tophanede İst. Lv. Amir
liği satın alma Ko.da yapılacaktır. 
Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin 

20 - 7. 940 

İçimi gayet 1 

mevsimin en 

Gazozlu 

olan 

PÜRGOl 

ıcklılerın belli saatte 

• O, 1, 2, 3 No.lı katküUe 
adet alınacaktır. Pazarlık!• 
26-7-940 Cuma gi.ınü saat 
Tophanede Lv. Amirliği satJll 
da yapılacaktır. Tahmin bed 
ra, kati teminatı 965 lira 55 
Şartnamesi Ko.da göriilQr. 
kanuni vesikalarile belli sı 
gelmeleri. (1 

• Yuz on ton sadcyagı almaca 
znrfla eksiltmcsı 6 - 8 - 940 
nat 15 de Tophanede İstanbul 

1 gi satın alına Ko.da yapılac' 
min bedeli yiız otuz yedi bin 
ilkteminatı 8125 liradır.Şar 
gorülür. İstcklllerin teklif (il 

l.'ksiltmc saatinden bir sant e 
\ermeleri. ( 1 

• 3000 adet mamül tevhld s 
c, ktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3 
lı günü saat 15 de Tophanede 
mlrlığl satın alma komisyon l 
lacaktır. Hepsinin tahmin bed 

1 
mi dokuz bin altı yüz lira. ;.JJ 
77SO lıradır. Şartname ve nil 8 

mlsvonda görlilür. isteklilcrif 
vesikalarilc belli saatte ko!l'l 
mclcrl. (1 

• Rir milyon doksan beş 

kılo saman alınacaktır. PaZ 
sıltmcsi 30-7-!l40 Sıılı günü sa• 
Tophanede İst. Lv. AmirJıği 

oml yonunda yapılacaktır. 1 
d<'li otuz sekiz bin üç yuz kır 
ilk teminatı 2875 lirn 95 kurll 
nRmC'si komisyonda goruJür. 
kanuni \'c.,ikalarilc belli saatte 
nn gelmeleri. (l 

• 918.000 kilo fırın odunu 
Pazarlıkla eksiltmesi 30-7-940 
saat 14 de Tophanede Lv. /\ 
alma kimisyonunda yapılacal<tıl 
bedeli 13,311 lira, ilk teminatı 
kuı uştur. Şartnamesi komis.Y 
!ur. İstek11ledn kanun? vesi 

kati teminatlarilc belli 
gelmeleri. 

saatte Ko.na raber belli saı:tte komisyona 
(134) (6193) (1 

• On bin ndet kayış yular baı;lığ1 alı

nacnktır. P;;ızarlıkla eksiltmesi 24-7-940 
CarŞtımba g\ıniı saat 15.45 de Tophane
de 1ı:t. Lv. Amirliği satın alma Ko.da 
yapılacaktır. Tahmin bcdC'li 35 bin lira, 
ilk teminatı 2625 liradır. Numunesi Ko. 
da görullir. İstcklılerin kanuni ve lka
larile belli saatte KÖ.na gelmeleri. 

(138) (6197) 

• Beğenilerek (300) adet demir soba 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24.-7-
940 Çarşamba günü snat 10.30 da Top
hanede fst. Lv. AırJrllği satın aln1a Ko. 
da y:ıpılacaktır. isteklllcrin 1, 2, 3 No.lı 
sohalardan birer adet nümunelerlnl ek
siltme giınünden evvel Ko.na getirme
leri ve eksiltme s;ıatlnrle de temlnatla
rile beraber Ko.da bulunmalnrı. 

(139) (6198) 

• Bin adet bakır karavana, beş bin a-
det aşkabı bakır sahan alınacnktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 24-7-940 Çarşamba 
gumi saat 15.30 da Tophanede Lv. A
mirliği satın ıılma Ko.da yapılacaktır. 
Nümunelerl Ko.da görülur. İsteklilerin 
kanunt vcsikalarile ve temlnatıarile 

belli saatte Ko.na gelmeleri. 
(127) (6142) 

• Yüz adet isterlizatör alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 26-7-940 Cuma 11nnn 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
3000 lira, ilk teminatı 225 liradır. 1s
tek111erin belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(125) (6140) 

• 
5000 takım tahta cebire alınacaktır 

Pazarlıkla eksiltmesi 26-7-040 Cuma 
ısünG saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alma Ko.da yapılacaktır. Tah
min bedeli 3000 lira, ilk teminatı 450 
liradır. Nümuneleri Ko.da g5rü\Ur. İs-

• 8000 adet demir yarım yu' 
müteahhit nam ve hesabına ' 
Pazarlıkla ekslıtmesl 30-7-940 
saat 15,30 da Tophanede Lv. />. 
tın alma komisyonunda 1• 
Tahmin bedeli 340 lira, kati 
lı••tırl•r. Numunesi komlsyoıı 
Hır. İsteklilerin belli saatte 
na gelmeleri. ( 1 

• 5 kilo Kloridrat dö Papa'' 
caktır. Paznrlıkla cksiltnıeSi 
Çarşamba gllnu saat 14.30 da 
Lv. Amirliği satın alma kO 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 
kaU teminatı 356 lira 25 kuru 
illerin belli saatte 

• 
50.000 adet boş kalay tüp 9 

Pazarlıkla eksiltmesi 31-7-940fı 
ba ıti.ın(ı saat 15 de Tophanede 
ligi satın alma komisyonunda 
tır. Tahmin bedeli 2600 ıırııı 

n11tı l!l5 !iradır. Şartnamesi i' ti 
gnrülur. Tstcklılerln belli saııt 

1 yo;ıa gelmeleri. C J.5 

• 
Komp. Pcrman~anaf 

Boraks. 

" 
" 
" 

Pot. Klorat. 
Bcnzoat do suL 
Dover. 
Dopyum. 

Yukarıda yazılı altı kalenı IC 
rıln p:tzarlıkla eksfltme;i 31,7' 
anıba gunU saat 14 de Topl111 

l\ınirliğl satın alma komlsyoıı 
pılııraktır. Hepsinin tahmin 
lira, ilk teminatı 655 lira ıı 
isteklilerin belli saatte komı,., 
meler!. (1:1"' 

Kuleli Askeri Lisesi Md. den : 
Kuleli askeri li~e:ı;ine okur yazar ve tercihan 

berlik, motorciılük. cfoniz motörcühiği.ı, marancozluk. hallac;lık. ırvacı 

cılık, garsonluk, ah~r' k, vesaire gibi az c:ok sanat işlerinden anlar t1e 
( 40) dan fazla olrnıyaıı hademeler alınacaktır. Ücret liyakatlerine röre 
liradır. fstiyenleriıı Temmuz 940 sonuna kadar en son bonservislerltt 
rer istida ile bi~zat Çengelköyı.inde Kuleli Aıkeri Lisesine milracaatl,ıt: 

(366 - 61 


