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1 Milli Piyangonun Cumhuriyet 1 
• bayramı keJidesi dün yaplldı 

Milll Piyangonun cumhuriyet bayramı 
keşidesi diln 19 Mayıs stadında kalabalık 
bir halk kütlesı onuooe ,.pılmı&tır. Ka -
zanan numa.mlarm tam liitesi ikinci say-

Yazı hleri 1062 
İdare 1064 t_:_ KURUŞ ADiMi% . ANCIMl'%.C>IR. fadadır. __ _J 

Bayramımızı heyecanla kutladı 
Büyük halk kütleleri Milli Şefimize karşı bağlılık] 
ve sevgi hislerini çandan tezahürlerle teyit ettiler 

Mülı Selimis lanet ln6nii geçitrn minJ• Kahraman ordllmlUlıtlan bir parça geçitrumincle 

CümnurreTsimiz Mecliste tebrikleri kabul ettiler 

askerlerimizin aedt 
resmi tezahürlerle karşllandı 
Bütün yurt büyük bayramın sevinci 
ve heyecanı içinde çalkanmaktadır 

Yı . ' unanıstan a 
tecavüz 

Falih Rıfkı AT AY 

1 
Cümhuriyetimizin 17 nci yıldönü-ı kunluğunu artırmağa vesile oldu. Bay

mU dün bütiln yurtta hararetle ve ramın neıesi arttı. 

1 

candan tezahüratle kutlanmıştır. Dış Atatürk'ün muvakkat kabrinde : 
memleketlerde bulunan elçilik ve kon- Saat on iki buçuğa doğru Cümhur -
solosluklarımızda toplanan yurttaşla - reisimiz, beraberlerinde Büyük Millet 
rımız da bayramı tesit etmişlerdir. Meclisi reisi B. Abdillhalik Renda, 

Milli ve kutsal bayramımız, dün Başvekil Dr. Refik Saydam olduğu 

Ankara'da büyük tezahürler yapılma - halde Atatürk'ün muvakkat kabirleri· 
sına vesile olmuştur. Geçitresminin nin bulunduğu Etnoğrafya müzesine 
yapılacağı İpodroma davetli olan halk, teşrif ettiler. Burada kendilerini An· 
sabahın erken saatlerinden itibaren kara garnizonu komutanı general Hil• 
caddeleri doldurmuştu. Erkek, ka - nü Kılkış, Ankara vali ve be\ediye 
dın, ihtiyar, genç Ankaralıların bu a- reisi B. Tandoğan, emniyet müdürü l amet lnönü geçitresminde 

" ••• Resmen beyan ederim ki İtal
ya, denizden ve karadan kendisi ile 
hemhudut diğer devletleri anlat
ınazlığa sürüklemek niyetinde de
ğildir. lsviçre, Yugoslavya, Türki
ye, Mısır ve Yunanistan bu aozu 
kaydetsinler!" Bu teminat, geçen 
haziranın onuncu günü, saat 18 de, 
ve on binlerce faıist genci önünde, 
Venedik ıarayı balkonundan veril
mittir. Aynı sene ilkteırininin 28 in
ci sabahı İtalyan kıtaları yunan sı

nırlarmı tecavüz etmitlerdir. 

kını geçitresminin başlıyacağı saat - B. Şinasi Turga, merkez komutanı al-ı-
lere kadar devam etti. Tribünler d?t- bay Demir Ali karşıladılar. 1 'Y ı 'd 

Yunanistan bitaraf ve dürüst bir 
aulh memleketi idi. Kimse ile dava
•• yoktu; hal ya ile dost kalmak, 
nice senelerdenberi yunan siyaseti
nin değiımez ananesi idi. ltalya, bu 
memlekete kartı ahdini bozmuştur; 
bu asil ve eski memleketin hüriyet 
sancağını düşürmek istemiştir. Yu
naniıtan üç bin senelik şeref anane
ıinin, vazifenin ve namusun emret· 
tiğini yapıyor: kendine verdiği sö
zü bozanlara karşı, cihana karşı 
verdiği sözü yerine getirmek açın 
hür ve ceıur evlatlarının kahraman· 
lığma güvenerek döğüıüyor. 

En büyük milli bayramını kutla
mağa hazırlanan türk milleti, kar
det ve komıu millete bu tecavüz 
habeıini aldığı zaman, ıevincini. 
bir matem bayrağı gibi, indirmiş, 
ruhunu onun ıstırabına vakfetmiş
tir. 

Hakiki düşman İtalyan denizle
rinde, Afrika çöllerinde ve Akdeniz 
havalarında idi. •Kuvetini denemek 
İstiyen İtalya ıçin, yakında ve uzak
ta, hiç bir fırsat eksik değildi. Aca· 

(Sonu z. lacı sa7l•d•) 

du, taştı . Caddelerin iki tarafları adllm Cümhurreisimiz ve beı aberterinde - UQQS QyYQ Q 
almadı. Böylece, bütün Ankara sokak- ki zevat, Atatürk'ün muvakkat kabir -
lara dökülmüştü, diyebiliriz. !erini ziyaretten sonra, doğruca Bil -

Ankara radyosu, saat sekizden iti · yük Millet Meclisi'ne gittiler. 
haren günlük neşriyatına başlamışt:ı . Bundan sonra C. H . P . Genel Sek -
Meydanlara konulan hoparlörlerden reteri Dr. Fikri Tuzer, ve diğer İdare 
akseden milli navaları, özlü konferans- Heyeti azaları da Atatürk'ün muvak
ları dinliyen halk, neşe içinde idi. kat kabrini ziyaret etmişler ve bir bu· 

Saat on ikiye doğru merasim geçidi- ket koymuşlardır. 
ne iştirak edecek olan izciler, kıtalar Büvük Millet Meclisinde : 
yerlerine gitmeğe başladılar. İzci ve Büyük Millet Meclisi binası dün 
askerlerimizin yürüyiişJeri halkın COlf· fSnnu fi •ncı <ı:ıvfuda > 

Müli ŞJimb l.,,.et lnönii, Ebedi ~'in maualı/uıt lıahrindc 

ENDİŞE 
DUYULUYOR 
Belgrad'daki ltalyan 

turizm bürosunun 
camekanları kırmldı 

Sel erberlik haberi 
tekzip ediliyor 

Belrrad, 29 a.a. - Royter : Yunanistan'la 
İtalya arasında muhasematın baılamıı ol
duiu haberi dün sabah Belcrad'da yıldı -
rım ıiıratiyle yayılmııtır. İtalyanlar tara
fından yunanlılara yapılan taleplerin inlı:i
taf imklnlan Ye bilhassa Arnavutluktaki 
lntaatm Yunaııietan'a ceçm•i •• bil n • 
retı. Bel&nili •• dola"9i7le YDl091&y -
,_. b7ad 10tlarnu tebcllıt etm.t bdr 

' Soa 1. bol anll4a l 

İtalya - Yunanistan 
harbinin 2 nci gününde 

'ıılreHe millim 

değiıikllk . olmadı 

Yunan baıkumandanhlı 

harekilın seyrinden memnun 

Patras boınbardnnanmda 50 
kiti öldü, 100 kiti yaralandı 

ltalya ile Yunanistan arasındali muhasa
matın baılaması üzerine, 7unan milleti 
zafere Jıarıı büyüJı bir itimat besliyereJı 
:ıillba sarılmıı bulunmaktadır. Yuna
nistan umumi ıelerberliJı l11111iyetine 
df!Vam etmeJıle beraber lngilter'dea de 
yardım istemiıtir. lngiliz Jııralı ile 
başveJıil B. Çörçil, 7unan Jııralına ve 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Romanya'ya yeniden 
6000 alman askeri 

ve 2000 at gönderildi 
Sofya, 29 LL - BQkreı'ten blldlrlllyor: 

Bu hatta tatili emaaında Romanya'Y.a 6000 
alman askeri ve 2000 at gelmlıtlr. Bunla -
rın Moldavya'ya ısevkedlldlklerl zannedil
mektedir. 

Dlter taraftan Galaç limanından Bilk
reı ve Krajova tarikiyle Tuna üzerindeki 
Turnu Severtn limanına kadar gidecek 
ve oradan Yugoslavya yoluna mUlAkl ola
cak olan WO kilometre uzunluğundaki o -
to11tradın hışaaı için ftalyan yol milhendls
lerfnden mürekkep bir grup dal Bilkreşe 
muvaaalat etmlıtlr. 

Amerika cümhurreiıri Ruzvelt 

B. Ruzvelt'in bir nutku 

Amerika'nın askeri 

kudreti en yüksek 

raddesini buldu 
B. Ruzvell İtalyan - Yunan 
harbini kederle karııladı 

Ncvyork; 29. a.a. - Madison Square 
Garden'de dün akşam bir intihap nut
ku söyliyen B. Ruzvclt, cümhuriyet -
çilere mensup intihap mücadelesi ha -

(Sonu 6 ıncı sayfada) 
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Orta okul ve liselere alınan (,.,..__G_üN_ü_N _G_ö_LG_Es_i _,) Ortaşarktaki 1 ngiliz 
ordusu başkumandanı 

leyli A. 

meccanı talebeler 
Ortaokul ve liselere leylt mecanı tale- Abdlllkadlr Altınağaç, All Bll§er. 

be 1926 seneslndenberl 915 nurnarnlı ka- Halr.iri maarif müdürlüğü: Cel~ Yazı-
nun mucibince mtisabaka ile alınmaktadır. 

Evelkl senelerde olduğu gibi bu sene de 
yurdun 112 merkezinde eylUlUn 4 ve 5 in
ci günleri mUsnbaka imtihanları yapılmış
tır Bu müsabakanın soruları Vekilllkçe 
tanzim edilerek kapalı ve tnUhUrlU zarflar 
lçerıslnde mlisabakunın yapılacağı 112 
m rkcze gönderllmla ve yukarıda bildiri
len tarihlerde mUsabakn komisyonları hu
zurunda bu zarflar aynı saatte açılarak 

mllsabakalar bll§lıımıştır. Bu mUsabaknlara 
44&0 talebe ıatırlık etmiştir. 

· MUs:ıbakaya lştlrllk edecek talebe için 
Maarif Matbaasında hususi §ekllde "şif· 
reli leyli meccani mUsabakıı lmtihıını kA • 
ğıdı., bruıtırılmı~ ve müsabaka mnhallcri
ne gonderllmlıtır. 

Bu ı;lfrell ktığıUarın köşeleri tıılebenln 
hüviyetini ynzdıktnn sonra kapatılacak 

ıeklldedlr. İmtlhtına giren talebe evelA bu 
köşeye hüviyetini yazmııı ve kapatmış, 

sonra da kendllerlne tebliğ edilen sorula
ra icap eden cevaplan yazmışlardır. Bu 
olfrell kAğıtlardan maksat imtlhıın evrıı • 
kını tetkik eden komisyonun ktı.ğıdın kime 
alt olduğunu bilmemesini temin etmekte· 
dir. 

Bu suretle 112 merkezde yapılmır.ı olan 
bu imtihanların evrakı aynı ~nde imtiha
nın yapıldığı yerden milhUrlU zarflarla 
derhal Vekllllte gönderllmlottr. Mlisaba
kaların intacı için Vekillikte Uç komlayon 
teşkil edllmlıtlr. İmtihanın yapıldığı her 
zümre lçln mütehassıs öğretmenlerden te
rekküp eden birinci komisyon kapalı im
tihan cvrnkım mütalea ederek takdir et
tikleri noUnn imtihan evrakının not yaz
mağıı mahsus yerine kaydederek vazifele
rini ikmal etmlı:ıler ve dosyaln ikinci ko
mlsyonıı devretmtıılerdlr. 

İkinci komlııyon kenarları kapalı imti
han ktlğıtlarının kapalı yerlerini açarak 
birinci komisyon tnrııfından tesblt edilen 
notların hangi talebeye alt olduğunu lığ· 
renmiş yani deol!re etmlı ve bu notları 
cetvellere kaydetml§tlr. · 

UçUncU komisyon bu notlann yekQnla
nnı alarak ve 015 numaralı kıınunla 1940 
bUtçe kanununun 8. inci maddesini göz ö
ntlndc tutarak mUsabakaya glrmlı olan 
4460 talebeden en yüksek not alan 850 la· 
lebeyl devlet hesabına okumak Uzerc mec
cani leyli olarak seçmiştir. 

Seçilen ta.lebenln adları a§ağıda yazılı-
dır. 

Afyon lisesi: Ali İbrahim. 
Karaköse ortaokulu: CelAI Aylı.an. 

ya So.rıoğlu. 
Zi-

cı . 
Isparta ortaokulu: Nafiz YUrekll. 
Mersin ortaokulu: Oğuz Aydemir, Sa

Ul.hattln Kınacı, SUheylA Hiçsönmez, Nihat 
Eratnk, Cnhlt Özerkan. 

Tarsus ortaokulu: Z. İlhan Öz. 
lstanbul kız lisesi: Vlldaıı HattatoğJu, 

SUzan Eycmen, Cahldo Akdere, Nebahat 
Sessiz, GUlsUm Çeliker, Muammer Girit, 
TUrkı\n Sora!, Rayegfuı Batur, İsmet Gö
vel, Ayşe GUrmen, YQ.§ar Dinçel, Nermin 
Kılıç, Yczdıın Dal, Meltüıat Aydın, Süzan 
Özüdo,gru, Hayriye, Fethi Tokun, Fevziye 
!3atu, Sabrl;e Kar.baJkıın, Muall~ Erge
ne, 

lstanbul kız ortaokulu: Ruhi Ka.lell, 
Semih Tulpar, Doğan Öker, Abdullah Yıl
mru:, Sabah Yiğit, Refik Çelik. Rıza Koruı, 
Şllkrü Bıçakçı, Hasan Bora, Vefik Kalkan, 
Nejııt Paker, Emin Herııl, HUseyln Yol
daş, Talha Serhatlı, Sedat önaldı, Nejat 
tnaltıınk, Cihat Kara, Yusuf Sertbaş, Meh
met Coşkuner, İlyas SllAn, Sey!l Aruğ, 
Haldun Özkardeı, Ali Rıza Ölcayta, Enver 
Yo.ssı, Mıh:affer ÖzergUn. 

Çatalca ortaokulu: Nermin TurguL 
lzmir erkek lisesi: Bedia Hııspamık, 

Halma Yurterl, Hayrulltüı Batur, Aziz 
BlrgUler, Cevdet İvgcn. 

Ôdemiş ortaokulu: Hakkı Hasırcı, 
Mehmet' Iııksoy. 

Tire ortaokulu: Mesut Clnlk. 
Kars lisesi: Kemal öztUrk, İbrahim Er

can, Yahya Kemal. 
Kastamonu lisesi: Zekiye Duran, Mus

tafa Çelebi, Hatice Çelebi, ŞUkrU Alan, 
Mustafa Bulur. 

Kastamonu lisesi: Saide Eken. 
lnebolu ortaokulu: Muııtata Atayurt, 

Feriha Karakoç. 
Kayseri lisesi: Tayyar Toprak, 
Develi ortaokulu: Halit Devellotlu. 
Kırldareli orta okulu: Nevin Tosunot-

lu, 'MUrUvet Çetiner, Ahmet Oğan: Şevki 
Pazarcı, Emin Şakacı, Ramiz Durucu. 

Lülebıırgız ortaokulu: Mümin Akın, 
Fethiye Suyolcu, Bahriye Tunalılar. 

Kırşehir ortaokulu: Cemal KUrkc;:U. 
lzmit Ortaokulu: İbrahim GUltekln, 

Mualll\ F.:rgenkon, Nami Kırkız. 

Adapazar ortaokulu: Fatma Göksu, 
Seyfettin Ag, Günhan Erim. 

Konya lisesi: Hikmet Acuner, Nuri Çı-
narlı. 

Akşehir ortaokulu: Mehmet Çenlk, Ha· 
llt Çelmeli, İsmet Balurel. 

Karaman ortaokulu: SUavl Adıgüzel, 

L 1 ŞUkran Demirel, Muammer Baran. Amasya ortao .. u u: 
Sabahat Akau, Ferhat GUmU,, KA.mran Kütabya lisesi: Hakkı Ankan, Zekeri-
Gönenç, Kemal Blrol, 

Merzifon ortaokulu: Berrin Tqan. 
Ankara erkek lisesi: Nedime, Emine, 

SUreyya. Nurhınlsa Kök, Alp, Oaman, 
Şermin. 

Aydın ortaokulu: Necip Demir, irfan 
Soykan, Tevfik Ergün. Eore:! Kırhan, Ce -
Jtı.l Şahin, .Muhlde Öztemel, Bedriye Ge
zenç. 

Nazilli ortaokulu: TUrkı\n Öngen. 
Antalya lisesi: MelAhat Ersen, Hayret

tin Köksal, Ahmet Böküı. 
Balıkesir lisesi: Hllseyln Onur, ZUbcrl

ye BölUkbnşı, Mehmet Tezcan, Müzeyyen 
Enııldak, Hikmet Alnuıc;:ık, İsmet Alnıa
çık. 

Bandırma ortaokulu: Ahmet Yancılık, 
Hllseyln Soyer, Recep Şahin. 

Ayvalık ortaokulu: Sevim Sezen. 
Bilecik ortaokulu: Nazmi Elektcr, Meh

met Gllltekln, Nihat Oral. 
Bingöl maarif müdürlüğü: Mahmut Ba

ran. 
Bitlis ortaokulu: MUjgtın AJtınay. 
Bolu ortaokulu: AbdullAh Öğretmen, 

:Mehmet Özkoç, Fikriye Dolapçı, Feriha 
Çimen. 

Düzce ortaokulu: Şera!ettın İpek, Sai
me özen. 

Burdur ortaokulu: Muzaffer Yavuzer, 
Hayriye Aruz:, Emsal Gö~IU, Rukiye Ka • 
naL 

Bursa lisesi: İzzet Yazçayır, Handan 
Sakdur, Mcl!lıat Törün, İsmail Zenglngö
nuı. SalAhaddln Soyaslnn. 

lnegöl 'ortaokulu: Sabahat Çelebi, Vas-
fi Yalc;:ın. Hakkı Mcml§, Mustafa Soyer, 
Ahmet Tamer, Nlynzl Acar. 

Gemlik ortaokulu: Z. Sadık Altıner, 

HilsnU Tumba, Galip Altın. Ali Turan. 
Çanakkale ortaokulu: Muzaffer Ö~a

ya. 

ya Yurtoğlu. 
Simav ortaokulu: İrfan Ertem. 
Uşak ortaokulu: Halit Demir. 
Malatya lisesi: AH Çamur. 
Arapkir ortaokulu: Ömer HUtcan. 
Manisa ortaokulu: MUjgı\n Erkmen, 

Ahmet Ors, Snlmo· Bor, Zeki Uluçığ, Ve· 
llyettln Sağıntnş, ZUl!lktlr TUrker, Enver 
Saraçlar, Ali Ersay. 

Akhisar ortaokulu: İbrahim Yılmaz. 
Akhisar ortaokulu: Melek Tuğ, Ziya 

Güncr, Reşat Şeybaylı, Cengiz Tunçer, İl
han Talun, İsmail Topçular, Vellyettın 
Özkan, Mehmet Suzer. 

Turgutlu ortaokulu: Mesut Tanrıkulu, 
Nüshet Turhan, Fuat Gökçü, GUlbe GUnc,, 
Sabri Etçi, Mesut Özsoy, Mehmet Lhylek, 
Nevzat Uğural, Suphl Ersene;:, Orhnzı Zor
lukol, Salih Kutıu'el, Ahmet Can.seven. Su
zan Olgaz, Nevzat Koçak, Servet M.uUu. 

Turgutlu ortaokulu: Yusuf TUrkçü, Ha
lil Eserylğit, İsmail TUrk. 

Elbistan ortaokulu: Hüseyin Aksoy. 
Mardin ortaokulu: Ömer Aykaç, Fey

zullah Clncr, Necdet YUksel, .MUnlr De· 
mlrel, Cevdet Altı. 

1 Muğla ort~okulu: Şevki Şener, Nermin 
Yıldırım. 

Muf ortaokulu~ Şera!ettln Turan, Ah· 
met Erdem. 

Niğde ortaokulu: Doğıın Özkan. 
Aksaray ortaokulu: Ali Kara. 
Ordu ortaokulu: Hüseyin Avcı. 
~ize ortaokulu: Nihal Dlncer, Mehmet 

Ştmııek, Mustafa Bayraktar, Zarife Mur • 
taz, Sabri GUrses. 

Pazar ortaokulu: Vahap Sayar, KAnl 
Sayar. 

Samsun lisesi: Cemalettin Gllvenel, 
Selma Ertekin, Şevket Hançer. 

Bafra ortaokulu: Senaı Sayls, MunllA 
Bafra, Huriye Bll§cr, Samim GUmrUkçU, 

Ordu ve gençlik 
Ne güzel geçtiler. O manzara, 

yalnız geçitresmi sahasına sığabilen 
on binleri değil, bütün bir milleti 
gururun ve iftiharın vecdi içinde 
bırakmağa yeterdi; ordunun ve 
gençliğin dünkü geçitreamini - mÜ~· 
kün olmalıydı da • milyonlar takıp 

GI. Wawell Türkiye'ye 

etmeliydiler. 
Tribünler alkııtan yıkılıyorlardı. 

Alkış ki, bizim, ucuza dağıtmadığı
mız bir takdir itaretimizdir. 

izciler türk gençliği, harbiye ala• 
yı da türk ordusu hakkında bütün 
meraklılara ne vazıh ve ne istifade
li fikirler dağıttılar. Geçidin sonun
da, bu şanlı sahneyi görebilenlerin 
müşterek intibaı şu olmuştur: 

Türkiye'de ordu ve gençlik adıy
la biribirini tamamlıyan iki müthit 
kuvet manzumesi vardır. Topu, tü
feği ve ııüngüsiyle ordu; kalemi, ki
tabı ve pazosuyla gençlik ... Ordu ve 
gençlik, geçitresimlerinde ayrı, fa
kat geçit yerlerinde birdirler. Atk 
derecesine varan vatan sevgisi ve 
ancak vatan için yafama iymanı 
bahislerinde ise daima aynı adla a· 

kar~ı beslediği 

hayranhğını anlahyor 
Generalin Anadolu Ajansı 

muhabirine beyanata 
Kahire, 29 a.a. - Orta ıark lnglllz ku· 

vetıeri baı.ıkumandanı general Archlbald 
Vavel, Anadolu,. Ajansının Kahire muha
birine aş$dakl beyanatta bulunmuştur: 

·•- Türkiye, 1918 de umumi harp bit -
tlğl zaman kahramanca bir mücadeleden 
bitik bir hnlde çıkmıı:ı ve muka!lderatı 
düşmımlarının elinde idi. 

nılırlar. ren bir kısım tnşanların ve bu arada ıım-
Dün bunları gördük. Adımların- dl TUrklye Helslcümhuru bulunan İsmet 

dan azimleri, gözlerinden iymanları İnönll'nün muzaharetlyle ve maziden yal
okunuyord u. Hele millet Şefiinin Ö- nız ,yl §eyleri muhafaza ederek y~ ıı bir 
nünden geçerken, gözlerinde, İnö- Türkiye kurmak vazlfcslnl Uzerlne almııı
nü'nün ağzından çıkacak tek ku- tı. 

Sonradan TUrklye'nln beş sene içinde 
tekrar hürlyctıne ve bUyllkltigilne kavuş -
mıun bir nevi mucize oımuııtur. Önder 
Mustafa Kemal Pa&J azlmk!r ve iyi gö • 

mandayı bekliyen ihtiraslı bir ifa
de vardı. 

Kim bilir dün kaç bin göz, arası· 
ra havalara dikilerek ve dalga ha
linde akıp giden genç ve tunç yüz
lü delikanlılara dalarak sıcak ae· 
vinç yaşları dökmek ihtiyacını duy
dular. 
Kulaklarımda hala tayyare gü

rültüsü ·ve rap, rap, sesleri var. O 
engin manzara ise gözlerimin önün
den bir türlü ıilinmiyor. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

. 
Zonkuldak'ta gençlik kulüpleri 

açıldı 
Zonguldak; 29. ( Hususi muhabiri -

mizden telefonla ) - Bugün burada 
Beden Terbiyesi Kanununun teşkilini 
emrettiği gençlik kulüplerinin açılma 
törenleri yapıldı. Kanun mucibince 
500 den fazla işçisi bulunan müessese
lerin de gençlik kulüpleri kurmaları 
mecburi olduğundan, Etibanka bağlı 
btılunan buradaki kömür ocakları ame
leleri için kulüpler açılmış ve bu mü
nasebetle bir tören yapılmıştır. 

Mü&takil Ressamlar Sergisi 
İstanbul; 29. ( Telefonla ) - İstan

bul Müstakil Ressamlar ve Heykel • 
traşlar Birliği'nin 25 inci sergisi bu -
gün Beyoğlunda dağcıJık kulübü lo -
kalinde açıldı. 

Hulusi Çetin, Cenap Oran. · 
Adana lisesi: Hııtlce GUr, Nuran Boyer, 
Osmaniye ortaokulu: Ali Can. 
Siirt ortaokulu: İhsBD Alptekin. 
Sinop ortaokulu: Mustafa :Şenol, İlhan 

Güveneç, MelAhat Anakök. İsmail Dağcı. 
Sinop ortaokulu: Fatma Aytaç. 
Sıvas lisesi: Turan Blrlncl, Muzaffer 

Yıldırım, Hikmet Polater. 
Divrik ortaokulu: .Mustafa lyibak, H. 

Doğan, Fnhrl. 
Tekirdal ortaokulu: Ali Toklucu, Ulvi 

Eskin, Cumhur ÖztUrk, Ahmet Tuna, ŞUk
rU Şenvardo.r. 

Tolcıt ortaokulu: Mustafa Bıçakçı, 

Ferruh Orgaç, SwnJ GündUz, Kadriye Ba
tur, Sebatı GUlgün. 

Zile ortaokulu: Ali Kocaman, GUltekln 
GUngör, Osman Demlrkol, OsmBD İna#. 

Trabzon lisesi: Nihat YUrektUrk, Sabri 
Yalçın, :Mehmet Bulut, Sabit Sanlıoğlu, 
Temel Arslan, Hasıın Aydın. 

Urla ortaokulu: Şevket ÇetlnkanaL 
Van ortaokulu: Burhan Öner. 
Yozgat lisesi: Siyamı Anur. 
Bartın ortaokulu: MUnlre Diler, Fer· 

hunde Aydın, İzzet Şahin, Ferdane Keski· 
ner, Cahlt Arat, Zeliha Akyol, Mehmet 
Çakır. 

Ereğli ortaokulu: Sabiha Ay, Mehmet 
Akman, Ahmet Acar. 

Cü.mhuriyetin ilanından sonra ••• 
29 teorlnlevel 1923 te Türkiye Cümhu -

rlyetl 110.n edildi. Şimdi her sene lstıklAI 
gUnll bayramı olarak teslt edilen bu tarih· 
te sonradan Atatürk ismini alan Mustafa 
Kemııl Paşa TUrklyenin birinci RelslcUm
huru olmuştur. BugUn, tilrk m1lletı gözle
rini klyasetıı bir idarenin ve müstakil ve 
din~ blr milletin halisane ı, blrllginln 
TUrklyeye kazandırdığı 11ulh ve terakki 
yılına çevirerek iftihar edeblllr. 

Bu ınsanlnnn harici lhtıraa besllyen 
scrgüze11tıere atılmaksızın kendilerini da -
hlll knlkınmııya ve memleketin refahına 
vakfetmiş, sulh ve komı:ıulariyle iyi müna
sebetler aramıı olmaları TUrklye için bir 
talih eseridir. Fakat bUtUn dUnya çok iyi 
bilmektedir ki sulh tUrklerln askerlik ru
hunu ve bunca Mırdır muharip bir millet 
olarak ıöhret bulmuı.ı ve kahraman mille
tin cesaretini haleldar etmemlııtır. 

Yeni T ürkiye'ye hayranlık 
Tilrk lstlklAllne tevcih edilecek herhan

gi bir tehdit veya t!lrklerln hareket ser· 
bestlslne karoı yapılacak herhangi bir 
meydan okuma Türklyenln mazide hasım
larınıı mükavemette gösterdlgi aynı ruhla 
karı.ıılanacaktır. 

Bu yıldönümU münasebetiyle orta ıark
ta bulunan tnglllz kuveUerl ttlrk arkadaş 
ve müttefiklerine iyi teme.unUcrlnl yollar
lar. İçimizden birçoğu sizinle talihin za • 
man .zaman iki taraftan birine tcveccUh 
ett!Ai harp meydanında karı,ıılaemııı ve za
ferde olduğu kııdar mağlOblyette de cesa
ret ve sebatınıım hUrmet etmeğl ve onların 
hayranı olmağı öğrenmiştir. 

TUrklyenln, mağlOblyetten kalkınmada 
gösterdiği ceııarettn ve devleti modern bir 
hale getirmek için gösterdlfi klyasetın 

hnyranıyız. TUrklyenln hüriyetlerlnl ma· 
zldekl kadar metanet ve sebatla mUd\\!ıvı 
edeceğini ve icap ederse hUrlyet ve ııeref' 
dAvıuıı uğrunda sllft.ha sanlac!1'ını blllyo
nız . ., 

Teşekkür 
Refikamın müpteUi olduğu hastalığı 

teşhisteki isabeti ve icap eden ameli • 
yeyi icrada gösterdiği muvaffakiyet 
ve hazakatiyle fevkalade ihtimamla -
rından dolayı Nümune hastanesi ka -
dın hastalıkları kısmı şefi kıymetli Dr 
Halil Çiraya, nazik ve candan itinala
riyle hastanın pek çabuk iyileşmesine 
yardımları dokunan değerli asistan • 
ları Dr. Bn. Münevver'le B. Doğan'a 
ve hastaneyi emsalsiz bir !lefkat yu -
vası h~line getiren yüksek ve muhte
rem Başhekim Dr. Rüştü Çapcı'ya ay· 
rı ayrı ve alenen teşekkürü bir vicdan 
borcu addederim. 4352 

Temyiz Mahkemesi Ticaret 
Dairesi Reisi : Z. Berker 

Müli Piyango'nun elektrikli küreleriyle numaralar ~ekilirken 

Milli piyangonun 
Cümhuriyet Bay amı 
keşidesi dün yapıldı 

Fevkalade Cümhuriyet Piyangosu, 
dün ak§am saat 18 de 19 Mayıs Stad
yomunda çok kalabalık bir halk küt
lesi önUnde çekilmiştir. Cümhuriyet 
Piyangosu, dünkü bayramın sevinci· 
ne ve heyecanına yeni bir neşe kayna
ğı daha olmuştur. 

Milli Piyango idaresi, muhtelif vi
layetler izcilerinin şehrimizde bulun
masından istifade ederek elektrikli 
kürelerden numaralı topların düşme
si için düğmeyi ayrı ayrı izcilere bas
tırtmıştır, Kazanan numaraları aşağı
ya yazıyoruz: 

124287 numara 
395839 
376668 
237229 

" 
" ,, 

(60.000) 
(20.000) 
(10.000) 
(10.000) 

lira 
,, 

" 
" 

328340, 248030, 124818, 284969 beşer
bin lira. 

Son dört rakamı 7202 ve 4937 ile ni
hayet bulan (80) bilet biner lira, . 

Son dört rakamı 2798 ve 5831 ile ni· 
hayet bulan (80) bilet beşer yüz lira, 

Son Uç rakamı 974 ile nihayet bulan 
(400) bilet yüzer lira, 

Son iki rakamı (06) ile nihayet bu
lan ( 4.000) bilet onar lira, 

Son bir rakamı (7 veya 8) ile niha
yet bulan (80.000) bilet, ikişer lira 
kazanmışlardır. 

Ayrıca: 
124280 124281 124282 124283 124284 
124285 124286 124288 124289 124207 
124217 124227 124237 124247 124257 
124267 124277 124297 124087 124187 
124387 124487 124587 124687 124787 
124887 124987 120287 121287 122287 
123287 125287 126287 127287 128287 
129287 104287 114287 134287 144287 
154287 164287 174287 184287 194287 

024287 224287 324287 numaralı (48 bl· 
let de iki yüz ellişer lira teselli 
milkılfatı kazanmışlardır. 
Bu piyangoda (60.000) lira kazanan 

bilet Akşehirde, (20.000) lira kazanan 
bilet Bolvadında, (10.000) lira kara· 
nan bilet Tarsusta diğer (10.000) li· 
ra kazanan bilet de Mudanya ve ls
tanbulda, (5.000) lira kazanan bilet• 
lcrin ikisi Ankara'da diğerleri İstan
bul ve Bor'da satılmıştır. (1.000) lira 
kazanan biletlerden 29 u İstanbul'da, 
15 i Ankara'da, 5 i lzmirde, 5 i Zon· 
guldakta 4 ü Aydında, 3 ü Orduda, 
3 ü Trabzonda diğerleri de Bursa, 
Malkara, Antalya, Mardin, Edirne, 
Keskin, Urfa, Kütahya, Samsun. Bar
tın, Erzurum, Balıkesir, Akhisar, 
Burhaniye, Çatalca, Biga, Göynük, 
Elazığ, Canakkale, Mudanya, Pınar-
1.ıaşı, Eskişehir, Amasya, Eğridir, 
Dörtyol, Uşak, Bilecik, Boldan, Al· 
tınoluk, Zile ve Muğla'da satılmıştır. 

Piyangonun çekilmeıinde bulunan kalabalık halk kitleri 

Yunanistan 'a tecavüz 
(Başı 1 inci sayfada) nabilmek için, yunan halkı karıısın-

ba niçin küçük komşusu Üzerinde da hak kazanmı§lır. Memleketini 
zafer avına çıktı, bilmiyoruz; fakat harp facialarından uzak bulundur
bir hakikat vardır ki o da Yunanis- mak için onun her türlü fedakarlığı 
tan teslim olmamıştır. yapmış olduğuna, vatandatlarındaıa 

Daha aon zamanlarda Yunanis- hiç .~iri §~P.~e edeme~. On,un için te
tandan geçmiştik. Bizzat, hatta en cavuz, b~tun Yunanıst~n da, doğ• 
basit telgraf haberlerinin neşrinde 1 rudan dogru~a .uz_u!' mu!ldettenbe~ 
bile, Metakaas hükümetinin bitaraf- , hazırJa~an hır ıstıla planınm, hır 
lık siyasetine ne kadar sadık kaldı- tahakku_m v~ parç~lan;ıa auykastı
ğını görmüştük. Girit'te mihverciler. nın tatbıkı dıye tclak~ı olunmu§tur: 
aleyhine nümayiş yapan kimseler, .Ki uvett~~ başkn. hır kanun, ve 
gene geçenlerde tevkif olunmuştur. n:ııI ~tler ıçın, tcshm_ olmaktan .gay
Bu hali Yunanistan'ın zafına alamet rı .~ır h!'k tanımak. lazımdır. Bırçok 
saymak hatıı idi. Metaksas hükü- md U_:'lhıkıl devlctl.crın Y.a~m~,k~a. o~ 
meti, bu suretle, vatan müdafaa- ugu k?s.koc? b!~ ~enıze, hız!m · 
aında bütün milli kudretleri kulla- demek ıçın bın turlu sebep ve maze

Bıga ortaokulu: GOl ren Sarıdal. 
Gelibolu ortaokulu: Mehmet Atakııl, 

Kemal Eren. Mehmet Özcan. lllllllllllllllllllllllllllll ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 11111111111111111111111111111111111 . 
ret icadedcnlcr, hür bir memleket 
halkına, kendi hudutları içindeki 
ann baba toprağına "benim vata• 
nım" derneği çok görmemeli idiler. Çankırı ortaokulu: Cııhlt Günerl. 

Artvin ortaokulu: Cavit Oktay, Hqlm 
Aydın. Muar.ınıer Bilge, Fahrettln Altın, 
Fahri Köker. 

Çorum ortaokulu: Mehmet Karaeren, 
lskilıp ortaokulu: Mustafa Bodutçu. 
Denizlı lisesi: HUseyln Yılmaz. 
Edırne lisesi: Cahlde Tekirli, Hüseyin 

Acar, Fatma Kaoıkc;:ı, Abdllrrnhlm TUrkU
cü, Sabit 1.tnnl, Cavit Borat. 

Elizıt ortaokulu: Emel Bilge, Hruıan 

Ceyhan. Mustafa Şahin. 
Erzincan maarif müdürlüğü: Asım Be· 

zlrcl. Mustafa Bilkan 
Erzupum lisesı: Rasim Cici. Ahmet 

Kunt. Necatı Yıldırgan, Orhan Ergin, 
Mehmet Turan. 

Eskişehir lısesi. Çornbatır Ulukurt. 
Kilis eortaokulu: Turgut Atabay, Kemal 

Polııt~ırıuı, Surıhl GUndfiz, Reoit Derici. 
Girnun ortaokıılu: Naci Kalpakçıoğlu, 

Mustn!n Üyt'ı;, M. Fnhrettın KUçUkömer, 
Ekrem f.ıtrız:.11, l·!ahmut Ne!esoğlu, Arif 
Akırç:ıy. 

Şcbınkarahisar ortaokulu: Nezihe Gür
ıc11 C"rl"lıtl Gör lcü. Halil Kırca!. 

Gumıi111nc crtRokıılu: Haydar Demirel, 
Yır" ıf t--:r n. Yunııs Iııık. 

Antakya lıscsi· Fethi Çelikel, Mahmut 
Şevket, Hll!!ıı.n. Mehmet Aydın. 

lsbnderun ortaokulu: Durmu§ Öcal, 

Bayramın ilk gününde ... 

D ün on yedinci büyük bayramı
dlızın ilk günü idi; bugün i

kinci gününü yaşıyor~z. Say!lı 
günlerimizden bir tanesı daha agır 
ağır tarihin malı olmaktadır. . • 
Bayramın birinci günü o tarıhı~ 

çizdiği en göksel manzaralardan bı
risi iki büyük kardeşin biribirleriy
le görüşmeleri oldu:. Mil11 Şef~ ~an
kaya'dan Büyük Mıllet Meclısıne, 
geçit yerine milletiyle bayramlaş
mıya inerken önce ağabeyisinin ebe
diyet yastıklarına yaslanarak yattı
ğı yere uğradı. Gür sesleriyle tllrk 
kafilelerine uyandırıcı söylevler, 
türk ordularına zafer kumandaları 
veren ikı' büyük şef, dakikalarca 
orada kaqı karşıya, s~ssiz, hecesiz, 
kelimesiz, fakat belagat/erin en 
yükseği, şiirlerin en üstünü ı'le ko
nuştular. 

Büyük Millet Meclisinde Mi/11 
Şef, on sekiz milyon adına bayramı
nı kut/uyanların ellerini sıkarken: 
geçit yerinde gene mil1et ve ordu 
adına kendisini selimlıyanlara mu-

'#AN l~l IL7'R 
kabele ederken bir ordu, milletin 
tekmil haberini alan bir başbuğ gibi 
idi. 

Gene sessiz, hecesiz ve kelimesiz 
ona tekmı'J haberi verenler: 

- Kumandanız altındaki saflarda 
adlarına vatandaş dediğiniz her er 
arasında yalnız dirsek değil, gönül, 
yürek ve iyman teması vardır. )ır
lerimizin üniformaları barış kuma
şından, fakat yüreklerinin nesci sa
vaş ateşiyle zafer aşkından örülü
dür. 

dediler. Alın teri ile kazandığı 
bir barışı bozmak istiyenler olursa 
onlara karşı kan ve dumanla zafer 
kazanmasını pekili bilen bir ordu -
milletin büyük başbuğuna vereceği 
tekmil haberi de böyle olabilir. 

:/, 

Yol Ostünde konuşuyorlardı: 
- Geciken sonbahar artık, tama

miyle bastırmak Ozere. Bu sene 
Ankara'mn en yeıil yazı ı'di. Artık 
yapraklar yavsı yavaş sararmala, 

teker teker düşmeğe başlıyor. 
- Artık sararabilir, düşebilirler. 

Ankara ağaçlarının bu tabiat kanu
nuna bile kaqı gelerek bugünlere 
kadar yeşil kalmasındaki sebep bu 
büyük bayram gününü görmek için
di ... 

~ 

MiJJi Müdafaa Vekilimiz Saffet 
Arıkan dünkü Ulus'ta çıkan sözle
rinde şöyle diyordu: 

"Tarihi ve ırki kahramanlığı mü· 
sellem olan ordumuz, vatan hudut
larını, mi111 şeref ve hakları müdafaa 
mecburiyetinde kalırsak bugünkü 
yüksek kumanda heyeti ile, feda
kAr subaylariyle ve dilaver erleriy
le bu vazifeyi geçmİ!jtekı' misaller· 
den daha parlak bir surette başar
mak kudretinde oldıığuna vatan
daşlarım emin olabifirler." 

Geçit alanında bDyük Mil11 Şef'in 
huzurundan geçen kıtaların bakış 
ve hareketlerindeki her ifade ve 
mana, bu sözleri pekiştiren birer 

and'a benzıyordu. 
'(. 

Bütün Türkiye, renk, ışık, ses, 
hareket ve neşe içindedir. ileri doğ
ru atılan her adım, dalgalanan her 
bayrak ve kadran üzerinde yürüyen 
her yelkovanla on yedinci büyük 
bayramımızı ağır ağır tarihe arma
ğan ediyoruz. 

'(. 

Garip bir tehdit ! 

lstanbul'da garip bir h§dise ol -
muş: .. 

Bir doktorun tedavi etmekte ol -
duju bir kadının kocası bir gün mu
ayenehaneye gelerek bağırmış : 

- Ya karımı alırsın; yahut da ba-
na SOO lira verirsin ! 

Tehdidin bu türlüsünü hiç duy -
muş, işitmiş miydiniz ? 

Beşyüz lira istemek bir tehdittir 
ama, bir kocanın karısını zorla ver
mek istemesi ? Bunun neresi teh -
dit l •• 

T. l. 

Afrika, Pantellaria adası ile ital• 
yan yarımadasına adeta bağlanmıt 
gibidir. Akdenizin §ark ve garp hav• 
zalarr arasındaki İngiliz scyriseferİ• 
ni dahi menedemiyen bu vaziyet, 
Yunanistan üsleri ile ıslah edilecek 
değildi. Biliikis daha §İmdiden yu-
nan adaları ve sahilleri İngiliz hava 
ve deniz kuvetlcrinin hizmetine a• 
çılmıştır. 

Garpte mağlüp ve bitaraflarla 
sulh ve anlaşma arandığı rivayetle
rinin arifesinde, harbi genişleten bu 
hareketin uzak ve yakın hedefleri, 
nedir, göreceğiz. Yunan ordusu bi· 
zim pek yakından tanıdığımız yük
sek cesareti ile memleketi müdafaa 
edecek, ve yeni harp ltalyn'nm Af· 
rika'ya yaklaşmasından fazla, İngi
liz deniz ve hava kuvetlerinin hal· 
ya'ya yakla§mııııına sebep olacak· 
hr. Gene bu tecıı.vüz, İngiltere etra
f rndaki mnğnevi v"e maddi tesanüt 
cephesinin kuvct bulmasına yardım 
edecektir. 

Falih Rılkı AT AY 
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i DIŞ POLİTiKA) 
\. ........................................... . 
italya - Yunan harbi 
ltalya'nın Yunanistan'a karşı gi

riştiği tecavüz, bu devlet tarafın
dan senelerdenberi takip edilen 
zorbalık politikası karşısında bek
lenmedik bir hadiae değildi. Bunun
la beraber, Musolini, birkaç ay evel, 
en kati ifade ile Yunanistan'a teca
vüz etmiyeceğine dair söz verdiği
ne göre, Yunanistan'a tevdi edilen 
nota ve bu notayı takip eden hare
kat birçoklarını hayrete düşürmüş
tür. Hakikatte bunun hayret edile
cek bir tarafı da yoktur. Musolini 
tecavüze hedef olacak devleti, suy
kast saati gelinceye kadar avutmak 
J>?litikasını takip etmekten başka 
hır şey yapmamıştır. Arnavutluğu 
istilası altına alırken, 12 nisanda 
Yunanistan'm mülki tamamlığına 
riayet edeceğine dair en kati temi
natı verdiği gibi, geçen haziranda 
da bu teminatı teyit etmişti. 

Buna rağmen ltalya'nm Atina el
çisi evelki akşam gece yarısından 
Üç saat sonra BaşvekiJ Metaksas'ı 
görerek kendisine bir nota tevdi et
miştir. Nota hakikatte bir ültima
tomdu. Çünkü talep edilen şeylerin 
kabulü için bir mühlet veriyor. Ve 
kabul edilmediği takdirde de sila
ha müracaat edileceği bildiriliyor
du. Nota okunur okunmaz, derhal 
kurt kuzu hikayesi akla gelir. ltal· 
Ya'nın nota ile ileri sürdüğü şikayet 
sebepleri şöyle hulasa edilebilir: 

1 - Yunan hudutlarmm, sahil
lerinin ve Jimanlarmrn harp hareka
tı esnasında İngiliz donanması tara
fından kullanılmasına müsaade e
d ilmesi. 

2 - İngiliz kuvetlerinin iaşesine 
Yardım edilmesi. 

3 - ltalya'ya kartı askeri istih
barat teşkilatı yapılmasına müsaa
d e edilmesi. 

4 - Arnavut milletine kartı tah
rik.imiz hareketlerde bulunulması. 

5 - Arnavutlukta kargaşalıklar 
çıkarmak temayüllerinin gösteril
ınesL 

Mücadelenin haşındanheri bita
raflığını büyük titizlikle muhafaza 
eylemekte olan Yunanistan'ın bu 
h.~reketlerden mesul olmadığını 
aoylemeğe lüzum bile yoktur. Esa• 
•~n muhteviyatından sarfınazar, üJ. 
bmatomun tevdi §ekli, halya'nm 
beslediği kötü niyeti ispat etmeğe 
~a~i bir delildi. Hakikatte İtalya bu 
ultımatomla Yunanistan'a karıı 
harp ilan etmekte idi. Ve Metaksas 
da vaziyeti öyle kabul ederek İtal
yan elçisine o yolda cevap verdi. 

İtalyan tecavüzü, politika bakı
mından mihver tecavüz tabiyesine 
uygundur. Bu da şikarı son dakika
Y~ ..kad a r avutmak, ona itimat tel
kın etmek. Ve ansızın hatta gece 
yansı bastırmak. Hatırladığımıza 
göre, Norveç Başvekili de böyle ge• 
ce yarısı bir ziyaret kabul etmişti. 
ltalyan politika tabiyesi bunun bir 
k.?~residir. Hatta tecavüz için ileri 
surulen ııebepler bile. 

Fakat harekat safhasının mihver 
tabiyesine uygun olmadığı meydan
~adır. Ç~nkü. bir seneden beri ah§tı· 
gmıız mıhverın harekat tabiyesi si
yasi tetebbüsle birlikte yıldrrım har
binin başlamasıdır. Alman elçisi, 
Norveç Batvekili ile mülakat yapar
ken, alman askerleri memleketin 
büyük bir kısmını i§galleri altma al
ınış bulunuyorlardı. Almanya aynı 
tabiyeyi muvaffakiyetle Danimark a 
Hollanda ve Belçika'da da tatbik 
etmiştir. Halbuki arkadan yıldırım 
h arbinin geleceğini ihııas eden poli
tika hareketinden sonra askeri ha
rekat inkitaf edememi§tir. Bu vazi· 
yette- akla §U sual gelmektedir: 

- Acaba bu vaziyet italyanla
rm beceriksizlik1erinden mi ileri 
gelmiştir? Yoksa İtalyanlar Yuna
nistan'm mukavemet etmiyeceğini 
zannederek bir yıldırım harbine 
hazırlanmı§ değiller mi id~? 

Sofya'dan gelen bir habere göre 
Y 

. , 
unanıııtan'ın mukavemet i Bulga-

ristan'da hayretle karşılanmıştır. 
Fakat italyanlarm bu kanaatte bu
lunacaklarına ihtimal verilemez. 
Vatanlarının mülki tamambğını, is
tiklallerini ve şereflerini korumak 
için azimkar hareket edeceklerini 
yunanlılar mücadelenin ba§langı!" 
cındanberi bütün hareketleriyle an
!atmışl ardır. Şu halde İtalyanların 
ılk adımda muvaffakiyet göstere· 
ıneemleri, biı;; bir mııkaveınetle kar
şılaımıyacakları hakkında yanlış 

bir hesaptan ileri gelmiş değildir. 
Belki yanhı hesap, mukavemetin 
derecesinde olmuıtur. Herhalde 
İtalyanlar, Yunanistan•ın tahmin e
dildiiiinden daha kuvetli b ir diit· 
ınan olduğunu anlamıılardır. ltalya, 
ıııilli tesanüt içinde ist!!:!~lini, ıere
fini ve havsiyetini k orumak &..in iY
ınanla mücadeleye sarılan bir oıil
letin harikalar yaratacağını göre 
cektir. 

A. Ş. ESM ER 

Hitler, Belçika Kı ralı 

ile mi görüşecek? 
Stokholm, Z9 a.a. - Stokholm Tidnin

~en gazetesinin Berlin'den aldığı bir ha -
bere göre, B. Hitler'in yakında Belçika 
kıralı Leopold'la görüşeceği hakkında Ber
lin'de kanaat mevcuttur. 

Muhabir, bu mülakata ait haberin Ber
ltn'de ne teyit ne de tekzip edilmekte ol
duğunu lllve etmektedir. 

uı:us 

Almanya üzerine İngiliz 

hava akmlar1 devam ediyor 

Almanlar Hollanda 

Fransız - Alman ihtilaf ma 
~ekaddüm eden hadiselere dair 

YENİ İFŞAAT 

santrallerinden elektrik ~B. Laval veBoudouin fransa'mn 
cereyanı allyorlar 1. .11 , k h b 

ngı ere ye arşı ar e 

Yeniden birçok petrol 

tasfiyehaneleri yakıldı 
Loudra, 29 a.a. - Resmen bildirildiği -

ne göre, dlln gece lngillz bombardıman 

tayyareleri Almanyada muhtelif hedeflere 
ve düşman i§gall altında bulunan toprak
lardaki limanlara ve tayyare meydanları
na karşı muvat1'aklyetli taarruzlar yap
mwlardır. Ayrıca birçok petrol taaflyeha.
nelerine de hücumlar yapılmııı ve buralar
da yangınlar çıkarılmıştır. 

Almanya dahilinde gece . sair hedeflere 
de muvaffaklyetli hücumlar yapılmış ve 
Hamm, Osnabruck, Mannhclm tevzi gar _ 
!arı, Duisberg dahilt limanı ile Ruhrort 
ve Oologne civarında Dorsten garı bom
bardıman edilmiştir. 

HUcu~a maruz kalan H tayyare mey
danında yangın çıkmıştır. 

Londrada bulunan ve sö:ı:Une 1tlmat e. 
dllir bir Hollanda menbaına göre iyi lşll

yen Hollanda elektrik ııantralları Ruhr 
havzası elektrik ıebekesine bağlanmakta
dır. 

Bu haberler ingillz bombardıman tay -
yarelerinln garbi Almanyada elde ettikleri 
muvaffaklyetıerl gösterir mahiyette. tefsir 
edllmelttedlr. 

Skoda fabrikaları hasara uğradı 
Londra, 29 a.a. - Çek lstlkla.llnin 22' 

inci yıldönümüne tesadllf eden geçen pazar 
günü Skoda fabrikalarına karşı ingillz 
bombardıman tayyarelerinin yaptığı ilk a
kın gayri müsait hava şartları içinde ya
pılmıştır. 

Karla örttilU toprak tlzerine mllrtesem 
düşen büyük fabrikaları teşhis edebilmek 
için bir saatten fazla bir zaman icap et -
mlştlr. Bir pllot attığı ağır çaptaki bom -
balarının hepsinin hedefe isabet ettiğim 
söylemit:ıt!r. Ağır bombaları yangın bom· 
baları takip etmiş ve hasara uğrıyan bi -
nalarda yangınlar çıkmı§tır. 

Tııyyareciler Pilzen'i terkettikleri za. 
man yangınların bUyUmekte ve genl&ıle
mekte olduğu görUlmü§tilr. 

Belçika üz.erine yapılan hava 
hücumları 

girmesini teklif elmiıler ! 
Londra, 29 a.a. - Bir İspanyol gazete -

sinin Vichy'de bulunan muha'biri, Da.kar 
hadisesi cereyan ettiği sırada B. Laval'in 
Paris'te Mareşal Brauchitsh ile bir mü -
la.kat yaptığını ifşa etmektedir. Amiral 
Darlan'ın da iştirak ettiği bu mülakatta 
Dakar, hür fransız kuvetleri eline düş ~ 
tüğü takdirde fransız kuvetlerinin derhal 
harekete geçmelerine karar verilmiştir. 

Amiral Darlan fransız hava kuvetleri
nin büyük olmadığı, fakat İngiltere'ye 
karşı yapılan muhasematta fransız do -
nanmasının çok mühim bir rol oynıyabi

leceği hakkında nazarı dikkati celbettiği

söylenmektedir. 

Tekli/ nastl reddedildi ? 
Zürich, 29 a.a. - Zürich'e gelen ma -

Hlmata göre, Dakar hadisesinden sonra 
Vichy'de yapılan kabine toplantısında B. 
Lava! Fransa'nın İngiltere aleyhine harbe 
iştirakini toklif etmiştir. Söylen.d igine na
zaran bilahare tekrarlanan bu teklife B. 
Baudoin'le amiral Darlan müzaharet et • 
mişlcrdir. Teklif her seferinde kabul edil
diği takdirde fransız müstemlekelerini ge
neral de Gaulle'ün kollan arasına atacağı
nı ileri süren Mareşal Petain'le general 
Veygand'ın ısrarları üzerine kabine ekse
riyeti tarafından reddedilmiştir. Bunun 
üzerine fransız • alman müzakereleri 
Fransa'nın harbe askeri iştirakini hcrta _ 
raf eden başka esaslaar göre kurulmuşsa 
da bu esaslar fr:msız filosunun mihvere 
teslimini bertaraf etmemektedir. Bu me
selenin nasıl halledildiği henüz malilm de
ğildir. 

General V eygand Dakarc a gitti 
Cenevre, 29 a,a. - Vichy'den haber ve

rildiğine göre general Veygıı.nd dün tay
yare ile Dakar'a gitmiştir. 

Yugoslavya' da 

ENDİŞE 
(Başı 1. inci sayfada) 

toplantılarında heyecanla münakaşa edil
mektedir. 

Yunanistan'm mücadele etmek kararı
nı efkarı umwniye müttefikan tasvip et -

BrUksel, 29 a.a. - Stefanl bildiriyor: meıktedir. 
İng111z tayyarecileri Belçika üzerine ve Bu arada umumi karargahı Üsküp'te bu
bilhassa Llege, Anvers ve Brüksel clva- lunan üçüncü yugoslav ordusu aylardan -
nnda halkla meakQıi merkezlere karsı a-e... beri hazırlanmış bulunmaktadır. En çok 
ce bombardımanlarına t ekrar ba§Jamışlar- a.llılca ile t akip edil-en mınt.aJca Ohri gölü 

dır. V al Salnt Lambert'te üç kl§i ölmü§ sahilinde bulunan Ohri ve Struga şehir
ve birçok kl§l yaralanmı§tır. Salnt Nico. !erine civar olan yerlerdir. Bu şehirler 
la.s Vacs'te sivil ' ahaliden be§ kişi ölmüş- Draç'tan Se!anife giden tariht İnyas yo
tUr. Ölenlerden ikisi lki yaşında çocuklar· lu üzerindedir. Bu dağhk mıntakada kar 
dır. BrUkııel'de birçok evler yıkılmıştır. ve yağmur yağmaktadır. Havanın düzel -
Zayiat yoktur. me kihtimali azdır. 

Endi§e var 
Almanlar 39 tayyare zayi ettiler 

Londra, 29 a.a. - 26 te§rinlevel gece 
yarıııı biten hatta içinde, İnglltere üzerin
de yapılan hava muharebelerinde alman -
ların tayyare zayiatı 39 u bulmu§tur. Bun· 
ların en az sekizi gece dllşUrUlmllştUr. 

DU§ürülmüş veya hasara uğratılmı§ olma
sı muhtemel bulunanlar bu rakama dahil 
değlldlr. Aynı hafta içinde ingillz zayiatı 
18 tayyare ve dokuz pl1ottur. 

B. Laval Hariciye 
nazırı oldu 

fransada İngiliz radyosunu 

dinlemek yasak edildi 
V ichy, 29 a.a. - Havas ajansının bildir

diğine göre Mar~l Petain nezdinde ba~ 
vekalet umumt katipliğine na:nr payeııiyle 
tayin edilen B. Baudoin'in yerine harici
ye nezaretine B. Lava} tayin edilmiştir. 

Nazırlar meclisi toplantısından sonra 
B. Lava} Pariı'e hareket etmiıtir. 

/ngiliz radyosunu dinlemek 
yasak! . 

Cenevre, 29 a.a. - Dün akdettiği nazır
lar meclisi içtimamda, franıız hükümeti 
meydanlarda ve umumi yerlerde İngiliz 

radyosunun dinlenilmesini menetmiştir. 

Bu emre muhalefet edenler şiddetle ceza 
göreceklerdir. Radyoları müsadere edile
cektir. 

M adrit'teki imıüiz. ve lransız 
ıef irlerinin temasları 

Yüksek memurlar vaziyetin nezaketi 
ve muahedeler icabı Yugoslavya'nın vazi
yeti dolayısiyle şimdiye kadar büyük bir 
ihtiyat göstermekte iseler de vahim endi
şeler hissedildiği muhamkakıtır. Bilhassa 
bu endişeler Hariciye Nezaretinin mihver 
devletlerine karşı taşıdığı hisleri tama -
miyle paylaşmıyan askeri mahfillerde du· 
yulmaktadır. 

Yükseık memurlar, Yugoslavya'nm mu -
hasamatı şayanı teessüf gördüğünü ve har-
bin Balkanlara sirayet etmesinin öniine 
geçmek üzere mutavassıt vazifesi görmiye 
amade olduğunu boyan ediyorlar. Yug~ 
lavya vaziyeti dikkatle takip C'tmoktc ve 
bitarafhğına riayet edileceğini ümit et -
mektedir. 
Yabancı müşahitleri alakadar eden bir 

mesele de İtalya ile Yugoslavya arasın -
da aktedilcn pakttan sonra B. Musolini -
nin İtalya'nın Yunanistan'a tevcih ettiği 
taarruzdan Yugoslavya'yı haberdar edip 
etmediğidir. 

Yüksek memurlar bu noktada ihtiyat -
kar hareket etmektelerse de Yugoslavya
nın çember içine alınmasını intaç edecek 
bir tedbire askeri mahfillerin göz yuma -
caklarına inanmak müşkildir. 

Belgrad'daki italyan turizm 
6Ubesinin camları kırıldı 

Belgrad, 29 a.a. - Reuter: İtalyan tu
rizm idaresinin Belgrad şubesinin camc
kinları dün gece kırılmıştır. 

Neşredilen bir tebliğde bir gencin der· 
hal tevkif edilmi;J olduğu bildirilmekte -

Türkiye'nin Belgrat büyük 
elçisinin ziyaretleri 

Belgrad, 29 a.a. - Reuter: İyi kaynak
lardan öğrenildiğine göre, Türkiye'nin 
Belgrad büyük elçisi yanında Yugoslavya 
başvekili ve harbiye nazırı olduğu halde 
Belgrad yakınında Dcdinje sarayına gide
rek prens Paul tarafından kabul edilmiş

tir. Yunan elçisi de dün sabahleyin Yu
goslav hariciye nazırını ziyaret etmiş ve 

Madrid, 29 a.a. - Royter: İngiliz bü - görüşmüştür. 
yük elçisi Sir Samuel Hoare son zaman • iki tekzip 
!arda. buradaki fransız sefaretiyle sıkı te
masta bulunmuştur. Madrid inğiliz ve 
fransız hükümetlerinin temas edeceği t a
bii bir noktadır. Fransız büyük elçisi Dela
baume'un İsviçre'ye nakledildiği haber 
verilmişse de B, Delabaume İspanya'daki 
ikametini uzatmaktadır. 

Bir alman tekz.ibi 
Berlin, 29 a.a. - Yarı resmi kaynaktan 

tebliğ edilmiştir: Yabancı gazeteciler ta
rafından sorulan bir sual üzerine hariciye 
nezareti, alman kıtaatının fransız • is -
panyol hududunu geçtikleri hakkında bir 
Amerika ajansı tarafmdan vedle.ıı haberi 
tekzip eyle.mittir. 

Bclgrad, 29 a.a. - D.N.B. - Avala a
jansı bildiriyor: Bazı yabancı radyoları 
yugoılav nazırlar meclisinin dün fev,kali· . 
de bir içtima aMederek gizli sefer·berliğe 
karar verdiği haberini yaymışlardır. 

Avala ajansı, naz ırlar meclisinin dün 
ne alelS.de ne de fevkalade bir içtima a.k
dettiğine ve seferberliğe karar verdiğine 
dair verilen haberlerin uydurma olduğunu 
beyana mezundur. 

Belgrad, 29 a.a. - D.N.B, bildiriyor : 
Belgrad siyasi mahfilleri, kıral naibi Prens 
Pol'ün yunan elçisini, başvekil, hariciye 
nazırı ve harbiye nazırı huzuru ile kabul 
etmi1 olduğu hakkındaki aayialan yalan -
lunaktadır. 

İngilizler . 
yardıma 

başladılar 

Bu yardım kelimenin 

tam manasiyle geniştir 
Londra, Z9 a.a. - Bahriye nazırı .Alek

sandr bugün Londra'da söyled iği bir nu -
tukta şoyle demi ştir: 

"Kıral iyct donanmasının Yuna.nistan'a 
yapabilecegi her türli.ı yardımın memnu -
niyetle yap ılacağ ını Yunanistan'daki ve 
Amerika'daki dostlarıma temin edebili • 
rim. Bu yardım ba.ş l amı~ bulunmaktadır." 

B. Al~xandre, nutkuna devam ederek, 
italyan ııareketi ni "bhyıfü elen milletine 
karşı sebepH l7. ve merhametsiz bir teca
vüz,. olarak tavsif etmiş ve Akdenizde ve 
.ı:ızıldcni zch!kl vaz iyel hakkında şu sözleri 
söylemıştır: · 

Sir Aııdrev Cunningham idaresindeki 
ingiliz donanması, bııral a ı·da şu son bir. 
kaç ay ıçımlc mtıkemnıe l i~l er görmüştür. 

Birçok dilşman denizaltıın tahrip edil. 
miş, di ışmırn t orpido nıuhr1pleri ve knıva
zörkri b:ıtınlnııştı r. En bü:> ük g ilçlilk, 
italyan donanma.sının kendi limanlarında 

fazla uzun süren istirahat devreleri teş -
kil eylemiştir. 

/ngiltere donanmasının vaz ifesi 
arttı 

Fransız filoımoun ayrılışı, vazifemizi o 
kadar arttırmıştır ki, gemilerimiz ve bah
riyelllerimiz, deniz tarihimizde §imdiye 
kadar misli görülmemiş derecde uzun dev
reler mUtemadiyen denizde bulunmıya 

mecbur kalmıştır. 
Şu cihetin ne kadar kuvetle söylense 

yeri vardır ki bütün hUr milletler karşı 
totaliter devletlerin merha'metsiz tecavüz
lerinin teşkil ettiği bugünkü tehdit dola
yısiyle, inglllz donanması, bugUn, yalnız 

bizim mUnakalemlzl temin etmekle kal
mıyor. Fakat aynı zamanda diktatörler ile 
garp yarım küreııindeki hür milletler ara
sında hail vazifesini görüyor. Denizde sat
vet, nihayet düşmanı alt edecektir. 

B. Alexaııdr, ticaret filosundan da. 
bahsederek demiştir ki: 

"- 2500 ingillz ve müttefik vapuru, hı\
len ticaret seferleri yapmaktadır. İngllte· 
reye muazzam mlkdarda 1ptida1 madde ve 
sııruı gelmektedir. Bu vaziyet düşman ti
caret filosuna açık mahdut hareka.tıa nıs
bet edilirse, lnglliz donanmaııının ne dere
ce medyun bulun<Wğumuz anlaşılır.,, 

/ngiliz. donanmasına dü§en 
vazifenin mahiyeti 

Londra 29 a..a. - Royter: Italyan - Yu
nan muhasamatı ile ala.kadar olarak şarki 
Ak~~ekl vaziyet hakkında Londrada 
teba.rUz etUrlldlğlne göre, lngillz donan -
masının vazlfelrlnden bir taneıı1, İtalya 
ile harb sahnesi arasındaki deniz münaka.
ıa.tını hırpalamak olacaktır. Bu vazifenin 
ehemlyetl, İtalyanın ı\fnavutıuğa yığdığı 
bUyUk ihtiyatların bitmesinden sonra bü
yUyeccktlr. On iki adadaki italyan lruvet
lerl, bilhassa denizaltılar, ingiUz bahriyesi 
Egedeki yunan adalrına girdikten sonra, 
daha ziyade tecrit edilmiş vaziyete dUş
mektedir. 

B. Çörç.il'in, bir kaç zaman evel Akd&
niz'deki ingiliz kuvetlerinin hemen hemen 
iki misline çıkarılmış olduğunu bildirnıi§ 
olduğu hatırlaroadır. İtalyanların, 35 bin 
tonilatolulk iki zırhlıları hazır olduktan 
sonra bir deniz muharebesine teşebbüs et
meleri muhtemel telakki olunmaılrtadır. 

!nıili.z donanmasına küçük fakat çok 
faydalı elen donanması yardım edecek -
tir. Yunan bahriyelilerinin biiyü.k haslet
leri Londra'da pek ziyade takdir olun • 
maktadır. 

Elen kıralının ingiliz. kıralına 
cevabı 

Atina, 29 a.a. - D.N.B. Elen krralı ikin
ci Georges, lngilhı kıralı altmcı George'
un göndermiş olduğu mesaja cevaben gön
derdiği telgrafta, kırala ve ingiliz milleti
ne, yardım teminatından dolayı teşelı:!kiir 
etmiş ve demiştir ki: 

"Sonuna kadar yan yana yiirüyeceğiz. 

Allahm inayetiyle millt kuvetlerimiz, mü
tecavizin hareketini yo'k edecektir, Güç • 
iliklere rağmen sulh ve adalet devrini y&
niden tesis eyliyeceğiz. Yaşasın İngiltere, 
yaşasın kıral altıncı Gcorge." 

Kelimenin en genİf miinaıiyle 
yardım 

Londra, 29 a.a. - Rayter ajansmm dip· 
lomatik muhabiri yazıyor: Loooranın sa
lahiyetli mahfillerinde bugün öğrenildi -
ğine göre, İngiliz hülc,ümeti Yunanistan'a, 
kelimenin en geniş manasında yarıdun et -
moktedir. 

Alınan tedbirleri taarih etmek imkanı 
olmad~ğı tabii olmakla beraber, mümkün 
olan her türlü yardımın yapılmakta oldu
ğu kaydedilmektedir. 

Nevyork mıntakası 
B. Vilkie'nin seçimde 

kazanacağı kanaatinde 
Nevyork, 29 a.a. - Ya.kında yapılacak 

olan reislcllınhur seçimi lıakkında münte
hlplerin flkrlnl anlamak üzere Gallup 
enstitüsU tarafından tertip edilen rey top
lama neticesi, Nevyork mıntakaınrun cUm
huriyetçller namzedi Vllkie'l lehinde oldu
ğunu göstermektedir. Nevyork mmtakası 
reylerlnln yUzde 51 inl B . Vilkle lehine 
kullanmıştır, Bu nlsbet mukaddema B. 
Ruzvelt'e verilen reyler kadardır. 

Bu t ecrübe Delavare mıntaka.ııtnda da 
B. Vllkle lehine bir temayül olduğunu 

göstermiştir. Buradaki nlsbet 43 iken son 
hafta içinde 47 :ye çıkmıatır. 

- --- - - -- - - - ---

TECAVÜZÜN 

AKİSLERİ 

İngiliz gazeteleri 

İlalyanlar1 ıiddefle 

takbih ediyorlar 
Londra, 29 a.a. - LAyık olmadığı bir 

tecavüze maruz kalan Yunanistana kar§ı 
lngillz matbuatında bir sempati tufanı 

kopmuştur. İtalya'nın hareketi yeni bir 
alçaklık, yeni bir hiyanet, karanlıkta işle
nen yeni bir cinayet olarak tavsif edil
mektedir. 

Bü tün gazeteler, "zavallı bıl.haneler,. 

diye tavsif ettikler i gülün<: lta\yan itham
larına rağmen bitaraflık siyasetini her za
man kusursuz bir sur ette idame etmiş olan 
Yunanıstana karşı İng!lterenin verd!ğl 
garantinin yerine getirileceği hakkındaki 

beyanatı alkışlarla karşılıyorlar. 

Times diyor ki: 
"İtalyanın bu canavarca ve şayanı tak

bih hareketi beklenilmiyor değildi. Fakat 
Yunanıstana yapılan bu tecavüz bilhassa 
fena bir tesir yapmıııtır. 

İtalya, müttefikinden örnek alıyor. Bi
taraflığını her zaman kıskançı:a muhafaza 
eden Yunanistan hiç bir vakit bu tecavüze 
veslle verecek bir harekette bulunmamış
tır. 

Kıralın ve B. Çörçil'ln yunan kıralı ile 
general .Metaksaa'a verdikleri teminat, 
btitiln lngillz imparatorluğunun verdiği 

kararın mft.kesidlr. Bu da müşterek bir 
dUııma.na karşı mUcadeledlr. Yunan dft.va.
ııı bizim davamızdır. İngiltere yunanlılara 

elden gelen yardımı yapacağı hakkında.ki 
va.dini tamamiyle tutacaktır.,, 

Times gazetesi, Yunanistana yapılacak 
en bA..riz ve ilk yardım olarak donanmayı 
ve hava kuvetıerini zikretmekte ve Yuna
nistanın küçük fakat müdafaa kudreti bil
yük bir donanmaya sahip olduğunu na.ve 
etmektedir. 

Yunanlıların kahramanlığı 
Tlmes şöyle devam ediyor: 
"Makedonya. muharebeııınde yunan fır

kalarlyle harbetmlı olan kıtalarıınu: yu -
nan askerlerinin meziyetlerini, kana.atka.r· 
lığını, tahammül ve heyecanını hatırla -
maktadır. Yunan askeri ferden italya.n as
kerine faiktir. Dağlık ve kayalık arazile
rinde kuvetll btr mukavemet gösterebile
ceklerdir. Akdentzdekl lnglllz donanma.sı
nın bUtün bir kıımını üstüne alacağından 
emin olunmalıdır. İngiliz hava kuvetleri
nln de rolU ehemlyetll olacaktır.,, 

Dally Telegraph yazıyor: 
''General Metakııas küstahça ültimato

ma cesur ve vatanperver bir lnııan cesare
tiyle ve vatanperverane bir cevap vermiıı
Ur. Yunan kıralının beyannamesini ilham 
eden nıh eıık! zamanlarda medeniyetin 
Yunanistan tarafından kurtarılma.~nnı te -
mln eden ruhun aynıdır. 

Musollnl'nin vaitlerinl naıııl bulduğu 

hakkında kelime sa.rfına lUzum yoktur. 
R olUmUz l}imdl A§lkA..rdır: Yunanistana 
yardım etmek. Doğu Akdenizinde lngUiz 
hava ve deniz kuvetlerl vardır. Nihayet 1-

talY.an donanmuı llmanlarından çıkmağa 
mecburdur. Bundan böyle donanmamız ve 
hava kuvetlertmlz Yunanlstanda ve ada -
larda Uslere malik olacaktır.,. 

Daily Mail de diyor ki: 
"Yunantstan'a ııüratle ve blltün lruveti-

mizla yardım etmek vazifemiz ve menfaa-
timiz icabıdır.,, 

Haber vermeJ en vurmak 
Dally Herald yazıyor: 
"B. Musolinl - Uç sa.atuk bir Ultıma -

tom bir ihbar eayılmıyacağına göre - ha
ber vermeden vurmuştur. Yunantstanı 

kurtaracağız ... 
Gazeteler, kıral altıncı George'un ve 

B. Çörçll'lıı yunan kıralı He &'eneral Me
takııas'a yolladıkları mesajları yunan kı -
ralı ile general Metaksas'ın yunan mille -
Una yaptıktan hitabeleri bilyUk başlıklar 
altında ilk sayfalnnda neoretmektedlrler. 
İtalyanların §imdiden karşılaştıkları güzel 
mukavemeti tebarüz ettiren gazetelerden 
birçoğu büyllk puntolarla ingiliz harp ge
milerinin sUratıe Yunanistanın yardımına 
gitmekte olduıtunu yazıyorlar. 

Askert muharrirler de yunan ordusunun 
meziyetlerine tahsis edilen makaleler yaz
maktadırlar. · 

Mısır'a taarruz edemeyince 
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Royter'e göre 

BULGAR 

TEDBİRİ 

Cenup hudutlarında 

bulunan bülgar kıtalan 

takviye edilmektedir 

Sof yada hadise 
hayretle karıllandt 
Sofya; 29. a.a. - Royter ajansı bil

diriyor : 
İhtiyat tedbiri olmak üzere, cenup 

hududundaki bulgar kıtaatı takviye e
dilmektedir. 

Bu1gar başvekili müteaddit defalar 
kaydetmiştir ki Bulgaristan komşu'>U• 
nun mü§kil vaziyetinden istifade et -
mck fikrinde değildir. Fakat bulgar -
lar Ege'de bir mahreç elde etmek hu
susundaki istekleri üzerinde son hadi
selerin nasıl bir tesir yapacağını me -
rak ediyorlar. Hadiselerin aldığı cere
yan Sofya'nın resmi mahfillerinde hay 
ret uyandırmıştır. Çünkü Yunanistan
ın italyan mutalebatına mukavemet et· 
mesi hiç de beklenmiyordu. Hadisele
rin Türkiye'de yapacağı akisler alaka 
ile beklenmektedir. Bulgaristan'la Yu
nanistan arasında telefon muhabereleri 
bu sabah saat yedidenberi kesilmistir. 
Bunun için Yunan - Arnavut hududu!l
daki muharebelere dair pek az haber 
alınabilmektedir. 

Royfer Ajansına göre 

Fransız - Alman 
sulhünün 

şartları nelerdir? 
Londra, 29 a.a. - Reuter'e Stok· 

holmden ve Zürih'ten gelen haberle-
re göre, B. Hitler'in B. Laval'e tevdi 
ettiği şartlar arasında, fransız filosu
nun mihver emrine verilmesi mevcut
tur. 

Son Hitler - Laval mülakatları hak· 
kında Reuter'e İsviçre ve İs.veç gibi 
bu derece biribirinden farklı kaynak
lardan gelen her iki haber arasındaki 
~u müşa~ehet, bu haberlerin doğrulu
guna delıl olarak telakki edilebilir gi
bi gözükmektedir. Bu haberler, Al
manya'nın Fransa'ya tevdi ettiği şart· 
lar hakkındadır. 

Stokholm haberi diyor ki: 
Sözüne inanılır menbalardan alı

nan malf.lmata göre, son Laval - Hit• 
ler görüşmelerinde, B. Hitler, fransız 
hükümetine aıağıdaki şartları tevdi 
etmiştir: 

1 - Alsas - Loren'in Almanya'ya 
terki, 

2 - Muhasamatın devamı müdde
tince, mihver emrine gayrimeşgul 
Fransa'da hava ve deniz üsleri veril
mesi, 

3 - Fransız donanmasının mihver 
emrine tevdii, 

4 - H indiçininin Japonyaya veril
mesi, 

5 - Fasın büyük bir kısmının ts
panya'ya verilmesi, 

6 - Tunusun, Cezayirden mühim 
bir ~ısınının ve Nis'in İtalyaya veril
mesı, 

7 - Fransız müstemlekelerinin, 
Almanya, İtalya ve Fransa'nın üçlü 
mandasına tevdii. Bu manda rejimi, 
muhasamat sonunda ·tadil olunabile . 
cektir. 

Zürih telgrafı ise diyor ki: 
~özüne inanılır menbalardan İsviç

re ye ~elen h~berl~re göre, Hitler, 
Fransa ya aşagıdakı şartları teklif et-

Londra., 29 ı.a. - Reuter ajansının siya- ' miştir: 
st muharriri yazıyor: İtalya, Mısır'a taar- 1 - Fas, İspanyaya verilecektir. 
ruz etmekte t ereddüt eylediğinden kendi- 2 - Hindiçini, Japonyaya verile_ 
ne daha kolay bir kurban aradı. İtalyan- cektir. 
larm Mısır'a nisbetle Yunanistan'a hücwn 3 - Tunus, Cezayirin bir kısmı ve 
için cograft üstünlükleri vardır. Çünkü Nis İtalya'ya ;verilecektir. 
muvasala hatları daha kısadır, . 4 - Al~a~ - Loren ve İsviçre•den 
Y~n.an ordusu henüz tamamiyle seferber şımal denızıne kadar şeraiti bilahare 

edilmiı olmamakla beraber, üzerine düşen tesbit edilecek bir serbest mıntaka 
vazifeyi baıaraca.ğına güvenilebilir. Yu - Almanya'}'a verilecektir. 
nan askerleri büyiik kahramanlıklara kadir- 5 - Muhasamatın devamı müdde-
dir. tince, mihver emrine hava ve deniz 

Öyleye benziyor ki, italyanlar tefC'n'Ulm üsleri verilecek ve fransız donanması 
temin için motörlü vaıutalanna güveni - da Almanya ve İtalya emrine tevdi 0 • 

yorlar. Fakat Epir'in kayalık dağlannda lunacaktır. • 
vuku bulan ilk temaslar buraların müda- 6 - Fransız müstemlekeleri, harp 
faaya elverişli olduğunu açıkça göster • sonuna kadar üçlü bir mandaya tabi 
miştir. tutulacaktır. Bu mandanın şeraiti bil· 

~hare tesbit olunacaktır. 
Yunanistan'ın İngiltere'ye müracaat et-

ı:niş ve İngiliz garantisini müessir kılacak 
bazı yardımların yapılmasını istemi& ol
masına hayret etmemek lizımdır. Bu her 
halde hava ve deniz yardımı demektir. 
Bunlar daha kolaylıkla hareket sahasına 
ıönderilebilir. 

Hitler ile Musolini arasında dün Floran
ce'da yapılan mülakattan öyle anlaşılır gi. 

bi oluyor ki, Yunanistan'a karşı Musolini 
kendi tC$ebbüsü ile hareket etmiıtir. Bu
nun da ıebebi belki Almanya'nın Vichy 
hükümetiyle yaptığı müzakerelerde İtalya
nın bir tarafa bırakılmış olmasıdır. Bu se

fer de ren. toplantın ittir&lıt i~in en • · 

zun yolu yapmak Hitlcr'e dü~üştür. An
cak, mihverin iki ortak devleti arasmda 
çatla.k: bulunduğunun gCszükmesine meydan 
verilmiyeceği beklenilebilir. 

Balllanların istikbali 
Bombay, 29 a.a. - !talya'nın Yunanis

tan'a tecavüzü hayret edilecek bir şey ol
mamakla beraber, gazeteler bu en son fa
şist taarruzunu mlittehit bir surette tak
bih etmektedirler. 

Tribune of Lahor gazetesi: "Balkanla
rın istikbali Yunanistan'ın mukadderatı • 
na ba.ğbdır." diyor\ 
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TURKlYE 

(Radyo Difilzyoo Postalan) 
Amerika Fransa'dan 

vaziyetini tasrih 

Bir söylediğini tekrar etmek, şüp- Buruna türlü türlü damlalarla ya-
hesiz, ihtiyarlık alametlerinden bi- hut merhemlerle, boğaza gargara
ridir. Bu yazıları yazan ihtiyarladı- larla grip hastalığından korunmak 
ğın ıkendisi de tanımakla beraber umudu pek, pek azdır. Bunlar za
grip hastalığı bahsini tekrarlaması rarsız olabilirler, fakat faydaları 
bunaklık eseri değil bu mevsimde çok şüphelidir. 

Üç şehir tenis 
müsabakaları 

birincil iği 
neticelendi 

TÜRKİYE ANKARA 
Ra.dyoı;u Radyosu 

etmesini istedi - Dalga Uzunluğu -
1648 m. 182 Kcs./ 120 Kw. 

İstaribul 23 galibiyetle 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

ÇARŞAMBA: 30/ 10/ 940 
8.00 Program ve memleket saat ayarı. 
8.03 Müzik: hafif program (Pi.). 

Vaşington; 29. a.a. - Associated 
Press'in iyi haber alan Vaşington mah 
fillerinden öğrendiğine göre, Amerika 
hükümeti, fransız filosunda veya fran 
sız müstemlekelerinde ve ezcümle D:ı
kar'ın vaziyetinde vukua geleh"' ·~ 

bütün değişiklikleri resmen tas~ ' et-

, 
- bilhassa önümüzdeki çifte bay • Onun için, grip hastalığından bü
ram günlerinde - başka düşünce- yük zarar görecekleri ihtimali olan
Jer arasında o hastalığı unutabile- )arın bundan korunmak için emni
cck gençlere onu hatırlatmak için- yetli çare ancak evde kapanıp kal
dir. maktır. Bu hastalıktan en çok zarar 

şa·mpiyonluğu kazandı 8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Müzik programının devamı (Pl.). 
8.50 Ev kadını - yemek listesi. 
9.00 Müzik: halk havaları. Osman Pehli mesini Fransa'dan istemiştir. 

Şimdilik grip hastalığının adı pek görecek olanlar da en ba§ta gebe 
de çok i§itilmiyor. Fakat bu hastalı- bayanlarla küçük çocuklar ve ihti
ğın en fena hassası birden bire mey- yarlardır. Cebe bayan için grip has

Ankara ikinci, İzmir üçüncü oldu 
Bu ajansın selahiyettar bir. kaynlk-van, lnebolulu Sarı Recep ve arkadaşları. 

9.30 Konuşma: maliye vekaleti adına ncş
tan öğrendiğine göre, hariciye neza -riyat mudürü Hamdi Özgüre! tarafından: 

dana çıkması ve pek açbuk yayıl - talığının zararı hem kendisine, hem tlç aehlr tenisçileri aarsında yapılan 
masıdrr. Onun büyük salgınları de karnındaki çocuğunadır. İkisinin harşılaıırruı.lara 19 mıı.y18 stadyomu tenis 
mevsim farkı aramazsa da küçük de hayatı tehlikeye girmese bile, bir ıııı.halanndıı. pıı.znrtest gUnU de devam edll
ınlgmları, mikropların kendilerine zaman dejenerelik alametleri diye dt. 42 mll3abakıı.dıı.n ıatanbullulıı.r 23 unu 
audan mahfaza yaptıkları, rutubet- dünyayı velveleye vermiş olan hal- kazanarak ıamplyonluk kupaaını aldılar. 
li mevsimlerde kendilerini gösterir- !erden bir çoğunun gebelikte anne- İstıı.nbullu tenisçileri ve İstanbul ajanı 
ler. İçinde bulunduğumuz mevsimin nin tutulduğu bayağı bir grip hasta- Vedat Ubud'u bu haklı muvnftaklyetle· 
de ne kadar rutubetli olduğunu, ev- lığının neticesi olduğu laboratuvar rlnden dolayı tebrik ederiz. Geçen sene 
lerimizde onu ölçecek aletler olma· tecrübeleriyle sabittir. İhtiyarlıkta is.tnnbuııu1nra karşı ııı milsabakad:1n yaı -
sa bile - pek çok kimselerin şika· grip görünüşte hafif gelir, fakat nız blrlnl kazanabilen anknralılar bu ııene 
yet ettiği kemik ve oynak yerleri zatürree yapar ve ihtiyarı götürür. 11 gllblyetı e ikinci oldulLLr. Anknrnlı te -
ağrıları haber vermektedir . Çocuklukta da ne marifetler yapa- nlsçlll'rle her :r.am:ın yakınılan al;\karlar 

Vakıa, grip hastalığından kendi- cağı önceden kestirilemez. 1 olan ve kendilerine daima fnyıl!ılı bilgiler 
ni korumak - maalesef - pek güç Cebe yahut ihtiyar olmıyanların 1-ışılıyan cm('kt~r şampiyonlardan Mehmet 
jştir. Ona tutulmamaktan emin ol • da yapacakları mühim İ§, grip has- Pnrkan"ın bu gilzel mesaisine devam et -
mak için iki türlü çare hatıra ge- talığına tutulunca hemen yatmak- meslnl temenni eder ve kendisini tenlsçl
lir: biri bir yerde grip hastalığının tır. Bu hastalığı ayakta geçirmeğe lcrlylc beraber tebrik edf.'r1 7-
ba§ladığınr haber alınca, evinde, o- çalı§mak onun türlü türlü ihti latla- Şimdiye kadnr dalma b:ı.5ta gidrn iz-

i k k mlrlilerln bu S('ferkl mnğlOblyC'tlrrln ln a-dasında kapalı ka ara imseyle rına yol açtıktan başka, hastalığı 
h cısını pek vakında çıkaracaklarına hiç jhtiliıt etmemek. Grip astalığı yüz- herkese bula§tırmıya sebep olaca -

şUphc yoktur. İçlerinde fistat t<'nlsçll er lerce kilometreyi a§ar da bir hapis- ğından en büyük medeniyetsizlik 
bulunan lzııılrlllcr ı;enç elemanların çalıhane drvarının önünde durur, der- demektir. Ate§ düşüren meşhur i . 

1 ~arak onları yetiglirmeğe hirıız d:ıhrı fn7.· ler. nsan kendi kendini evinde hap- !açlardan kendi kendinize almak -
la ihtimam giistcrlrl crııP bir iki sene zar· 

aedince grip hastalığına tutulmaz. tan sakınmalıdır. O ilaçlar ateşi dü- fındn gcnçlerclen nıiitPşckkil ku,vctıı bir 
Bu da, tabii, yapılabilecek •ey de- §Ürmekle beraber, hastayı da kuvet-

y takıma sahip olurlar. 
iildir. ten düşürür, zaten ateş tekrar çı-

Bir de, grip hastalığı çıkan bir kar. Grip hastalığına tutulunca ya- Pazar günk ü müsabakalar 
yerde yüzüne gaz maskesi takarak pılabilecek en büyük yanlış İş kendi 
onunla dolaşmak. Bu da, §Üphesiz, kendine müshil ilaç almaktır. Cıda ı Pazartesi gUnll o;·nanan enteresan mll· 
olabilecek §ey değil. olarak süt ve yoğurt. snbakalnra gelince: gUnUn birinci mUsa -

Yapılamıyacak şeylerin yanında Hekim bulunan yerlerde en iyisi, bakıun İstanbuldan Rızıı Dervlıı Teylan 
yapılabilecek olanlar da vardır: §Üphesiz, hastalık hafif bile olsa he- çl!tl ile Ankaradan Zeki ve Dervııı çifti a
her feyden önce grip hastalığına kimi davet etmektir. Hekim bulun- rasında idi. Birinci seti fstanbullular faz-

ld • d h b • • ı., • la gUçlUk çekmeden kazandılar. İkinci tutu ugun an a erınız oıan zat· ı mıyan yerde de hastalık geçtıkten t 
1 h • k • k' • sette ankaralılnr çok gllzt'l bir oyun tu -arın ahrınr sormaya gıtmemc • sonra, nekahat devrınde, he ımın k ald d 

1 
t 

Bir kaç defa daha yazdığım için bulunduğu yere kadar giderek ken- turnrnk rakiplerine s~ıu ırm~ 'ı alr, &· 

tekrar etmekten kendim de utanı- disini muayene ettirme k iyi olur. kat UçllncU sette bu 
1 

ebmlpotyuktçlko k Yıl oy· 
· b 1 k b ' h ç·· k'" · l" k d nıyan T('Jyan ve akıl ı r a u anr:m yorum ama ınsanın u aşı ır as- un u grıp ge ınceye · a ar uyuyan R d ttı . k 

t l • 1 tt • • b' .. • .. h I v • ıza Dervlş'e karşı evam e remıyer«> a ıga tutu unca ya ıgı yere zıya- ır gogus asta ıgınm grıpten sonra k be tıı çırt 
1 

t ki 
retçi kabul etmesi, sağlık bakrmm- alev alması d a m ümkündür. mtakaçdı day ht tkrl. k ~dnl\ ~; 1~dı ar~ 
d an, medeniyetsizlik sayılır. Onun G. A . lr e er an ar ı an l'r e ço 
için hastalığında hatırını sormaya g1lzel oyunlar beklenebilir. 
gelecek ahbap bekliyen kimse, git- GUnUn en hey('canla beklenen mUsaba-
mediğinizden dolayı darılsa bile e- 8. Eden' in Mısırda kalann<lan biri tstanbuldnn Telyan ne 
hemiyet vermemelidir. Ankaradnn Fehmi arasında oynandı. Ma-

Sonra, grip hastalığına tutulmu§ yaptıg"" I teft ic.ler ça, sahaya ısınmndnn gken fchmi oyunu-
olup olmadığını bilemediğiniz kim- :f nu tutturuncıya kadar birinci seti Telya -
aelerle de - yani herkesle - ko-
nuşurken pek yakla_§mamak. Bu Kahire, 29 a.a. - İngiliz harbiye nazırı on kolaylıkla knybetU. İkinci sette mUt -
hastalık da nefes yollarından gelir. B. Eden, Filistin'den döndükten sonra im- hiş bir mllcndele baı:ılndı. Fehmi mUtema
Mikroplan hastalığa tutulmuş olan paratorluk ve müttefik kuvetlerini teftiş diyen hUcum ediyor, TeJya.ıı da kendfnf 
kimsenin öksiirürken, aksırırken, etmiştir. mükemmel mlldafıuı ediyordu. 4-4 e kadar 
söz söylerken ve burnundan - ta· Mısırda bulunan kuvetlerin başkumruı- berabere giden bu güzel oyunun neticesin· 
bii, kendisinin haberi olmadan - dam olan general Henry Vilson refaka- ele mUdnfaa hücuma galebe çaldı. Telyan 
çıkan sulu maddelerle geçer. Bu tinde oldul;.tı halde Süveyş'e ıiderek kısa iki sette en korklutu rakibini de yene. 
maddeler de nihayet bir metre uza- bir müddet kalan B. Eden garp çölünde rek İstnnbula majf!Qp olmadan döndU. 
ğa kadar giderler. Bir yerde grip muharebe eden orduya da bir kaç gün mi • Fehmi u!ıık tefek eksikliklerini bir an e • 
hastalığı meydana çıktıktan son- sıı.fir olmuştur. B. Eden kıtaatın yükııek vel tashih ederse yakın zamanda yalnız 
ra bir kimseyle konu§urken hiç ol- meziyet ve srhat seviyesinden çok müte • mUdataa oyunu oynıyıı.n Telyıı.n gibi oyun
mazsa bir metre uzakta durursanız hassis olmuştur. Müteakiben B. Eden, _ls- cular karııısında hiç dayanamıyacaktır. 

Cümhurıyct maliyesinin umumi karakteri. reti, Fransa'ya müracaat ederek do • 
Abada döııt dön.dürdü. Maarnafih Fanık 9.50 Müzik: karışık program (Pi.). nanmanın mütarekeden eve) ve müta• 
çok bariz olan hatalarını düzeltirse müt- 10.20 Konuşma: Maarif vekaleti adına 
h" fi · · · ·ı b'" iik rekedcn sonraki vaziyetleri hakkında ııt su u ve ener3ısı ı e en uy oyun • müsteşar İhsan Sungu tarafından: Cüm- • . . 
culara daima rakip olabilir. huriyet devrinde maarif. mal.iımat ıstemış ve son zamanlarda bu 
Öğleden 10nra yapılan müsabakalardan 10.40 Müzik: Rumeli ve pehlivan havala- talebi tekrarlnmıştır. 

en cntert'sanı muhnkıkak ki Ankara'dan Fi- ı 
ı rı . Zurnacı lbrahim ve iırkadaşları. Assocı"ated Press'in zannettigwine glS-lips • Fehmi çifti ile stanbul'dan Mualla N r kel t" d 

• . . t 1.00 Korıuşnın; a ıa ve .. e ı a ına su 
- Vedat Abut çı ftı arasında cereyan ettı. . . k k "h d" N re. B. Ruzvelt, mareşal Petain'e yolla-. · . i şlt>ri reis muavını yu se mu en ıs a-
Seyırcıler her <lakıka her puvanı al~ışlı • 1 f d c· 1 . r dıg~ ı mesaı·da Fransa'yı İngiltere'ye .. mık Kiper tara ın an: um ıurıyet nıı ıa-yor ve musabaka çok berabere devam e • 1 k b ı 
d. N" k" ·· l"k b" ·· sının on yedi yıllı aııarı a!:"ı. kar"ı harbetmeg· e mecbur edecek veya ıyordu. ıto ım uç set ı uzun ır mu • ı 

1 
· k t · k.. :r 

cadeleden çok güzel oynıyan İstanbullular ll.20 M uzik: saz eser crı, şar ı ve ur u- fransız - amerikan menfaatlerini ha -

galip çı.ktılar ve lstanbul'daki mnglUbi- ler. • . T ". rk hava kurumu adına l leldar edecek hiçbir alman talebine 
Yt'tlcrinın acısını çıkarmış oldular. 12.00 Konuşma· u .. . . . 

Ankara'lıların lehine neticelenen diğer kurum başkanı Erzu~um m_ebusu Ş~kru ı razı olmamasını mareşalden rıca etmış· 
iki müsabakanın birincisi Ahmet Tando - Koçak tamfından: Cumhurıyet devrındc tir. 
· ·ı • · ı· G Al" tt" d d Ah kurumun yaptığı işler ve halkımızın kuru-gan ı e ızmır ı . ıo ı arasın ay ı. - . 
met şimdiye kadar görmeocliğimiz sağlam, nıa karşı gösterdiği yükst'k alak~. 
dikkatli ve • bilhassa sinirsiz ve korkusuz 12.20 .Müzik: radyo Sving kuartctı (İ. Öz- , 
bir oyun çrkararak kuvctli hasmını üç gür Ve Ateş böcekleri). . y arrn matinelerden itibaren 
sette bastıra bastıra mağlüp etti. Ahmetli 12.50 M emlekct saat ayarı, ve a3ans haber
tehrik eder, şimdiden sonra yapacağı mü- leri. 
sabnkalara da böyle iyi hazırlanmasını ve 13.05 Müzik: karışık ~rkı ve "türküler ve 
daima güzel oyununa layık neticeler elde oyun havaları. 
etmesini teınerıni ederiz. 13.20 Konuşma: İktisat vekaleti adına sa-

Günün en mühim maçlarından birini oy- nayi tetkik heyeti reisi Süreyya Aydemir 
nıyan Şefik Fcnmen her topu mükemme- tarafından: Cünıhuriyet devrinde iktisııt 

len çeviren İzmirli knvetli hasmı İvan'a vekaleti. 
karşı yorulmadan bıkmadan ve usanma - 13.40 Müzik: radyo salon orkestrası (vio
dan mücadele etti ve sopunda üç sette ga- lonist N t>cip Aşkın idaresinde). 
lip geldi. Bravo Şefik Fenmen. 14.4-0 Konuşma: Ticaret vekaleti adına iç 

ULUS Sinemasında 

K 1 R AL AŞK 1 
Tacları, tahtları unutturan 

büyük aşk filimi 

Baş rolde : 

FERNAND GRAVEY 
Diğer müsabakaların neticeleri şunlar • t icaret umum mi.ıdi.ırli Cahit Zamnngil ta- '°" ~ 

'---------------------------"' dır: rafından : Avrupa harbı şartları içinde 
J. Parkan ve Kerim Bükey (A.ıı.k.) E. ticaret vekaletinin mosclel eri. 

Lodıner ve G. Aliotti (İz.) ye galip, Boi- 15.00 Müzik: meşhur film ve operet pr
ıonna.s (İıt.) İvan (İz.) a plip, Suat ve kılım (Pi.). 
Kriı (İıt.) Şefik ve Phillips (Ank.) e ıa- 15.30 Konuşma : Ziraat vek!leti adına ve
lip, Mualla G. (İst.) N. Rt>!!mor (İz.) a kalet miitehııssıs müşavirlerinden Rahmi 
galip, J. Parkan ve Odonnel (Ank.) E. Öke tarafı'ldnn : Cümhuriyet devrinde ıi
Lochner ve N. Resmor (İz.) a galip, Kris raat h:uciu:tleri. 
(İet.) Re-ggİo (İz.) a galip, Vedat Abut ve 15.50 Miızık : Çigan romansları (Pi.). 
Boisoıuıas (İst.) Kerim ve Fehmi (Ank.) 16.00 Korıu~ma: .Münakalat vekaleti adı
ye calip. na ta;·ife ve ticaret dairesi reisi Dr. Rüç-

Fransa'dö Generöl de 

Gaulle ve İngiltere 
lehindeki cereyan 

Londra, 29 a.a. - Times gazetesi bir 
fransız bayanı tarafından geçen 6 ağus • 
tosta dostu olan İngiliz bayanına gönderi
lerek İngiliz bayan tarafından da gaıt'te -
ye verilen bir mektubun mühim kı~ımla.
rını neş.retmektedir. Mavzuubahı olan 
fransız bayanı bir fransız yüksek memu -
runun karısıdır. 

Mektubun hulbasr şudur: 

han Akıncı tarafından: Cümhuriyette mil-
nakalfit ııio,temimiz. 
115.2\l Müzik: hava iyen danslar (Pl.). 
115.30 saat 18.00 de tekrar neşriyata başla
mak üzere kapanış. 

tecrübe saatinde koruyacaktır.(sılşlzlÖ 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.03 M uzik: dana mu:r.iııi (Pi.}. 

18.20 Konuşma: Gümrük ve inhisarlar ve
kaleti adına ekonomik işler müdürü Ce
ladet liarbarosoglu tarafından: Geçen yıl 
içinde gümrük ve inhisarlar faaliyeti. 
18.40 Çocuk saati. 
19.00 Orta oyunu (Küçük Ali tarafından) 
Zurnacı 1 brahim"in iştirakiyle. 

19.30 Mt>nıleket saat ayarı ve ajans ha
berleri. 

SON GÜN 

ULUS Sinemasında 
Cilmhurlyct bayramı şerefine 

3 film birden 

Asyada kopan farhna 
Baş rolde: (Cebelilttarık caauau) 
ve (Don kazakları) nın unutul

maz artisti 

ROGER DUCHSNE 

2 - ALEV DÜNYASI 
Dıck Foran 

3 - Türkçe dün ya harp hava
disleri. 

Seanslar: 14,30 - l 7,30 da 

\SYADA KOPAN FIRTINA 
16 - 19 da 

ALEV DÜNYASI 
Gece 21 de 

kenderiye'yc giderek hava müdafaasını ve mikropların §errinden haylıca emin Bize kalırsa zaten düzeıtmlo olduğu aer -
olabilirsiniz. Karşınızdaki bu uzak- müttefik orduya mensup müteaddit kıta • vfslnl dalııı. da sıkı ve efeli yapmalı ve ıs-
lığa taaccüp etse de, kendinizin lan teftiş etm iştir. , tedlğl zaman sağ ve .sol vuruıılannı efe
grip hastası olmadığını bilemediği- Akdeniz başkumandanı Sir Andrcv Cun. siz ve pla vurabilmeli ve bu suretle kolay 
niz için ihtiyatlı davrandığınızı söy- ningham ile amiral a:emisinde öğle yeme· ve yilkBck topları daha süratll olarak 
liyebilirainiz. Grip hastalığının ku - ğini yedikten sonra B. Eden Kahire'ye plll.so edebilmelidir. 
laktan geçtiğine dair bir haber yok- dönmüştür. İzmirli J. Girand ile ankıı.ralı Faruk a
aa da, karşınızdakinin gizli bir sö- Garp ~ölünü ziyareti esnasında B. Eden- rnsındaki maç da çok güzel oldu. Fakat 
zü olunca kağıda yazıp gene bir in iki ny evci gelmiş olan Avusturalya Faruk tam da eski şampiyonun istediği o
metre uzaktan vermesi daha ihti- kuvetlerine mensup bir hava filosunu tef- yunu oynuyordu. )im koşmadan vurduğu 
yatlı olur. ti& ettiğine işaret edilmektedir. toplan istediği gibi plase ederek Faruk'u 

"Kalblerimiz değişmemiştir. Size daima 
aadıkız. Her şeye rağmen itimadımız bü
tündür. Büyük ekseriyetimiz kalben ve 
ruhnn ıent>ral de Gaulle'le ve mazlumları 
ve t'Bir edilen milletleri kurtarmak için 
halli mücadele edenlerle beraberdir. Mil
cadele bitmemiştir. Cesaretimizi tekrar 
kauındık. İmanımızı yeniden alevlendir
dik. Zira fenalık, fenalığın kuvetleri uzun 
müddet muzaffer olamaz. Ha.kikatın, ada
letin ve giizelliiin kuvetine inanıyoruz." 

19.45 Müzik: radyo ince saz heyeti. 
20.lS Radyo ıazetesi. 
Z0.45 Temsil: Pısırıklar (Adapte eden: 
İbrahim Delideniz). 

21.15 Müzik: memleket havalan. Zurnacı 
İbrahim ve arkadaliları. 

ASYADA KOPAN FIRTINA 

10 - 12 ucuz matinesinde 
ASYADA KOPAN FIRTINA 

' Tel : 6294 ..1 
21.30 Konuşma: Ulusal ekonomi ve arttır- (şef: İhsan Künçcr). "' 
ma ikurumu adına kurum genel başkan ve- 22.30 Memleket saat ayarı ,ve ajan'> baber
kili İzmir mebusu Hahmi Köken tarafın- !eri. 
dan: Harp ekonomisi içinde vatandaş. ı Z2.50 Müzik : dans müziği (Pl.). 
Z •• 50 Müzik: Riyaseticümhur bandosu 23.25/23.30 Yarınki program ve kapanıt-

Haydi, artık barı!ahm. 
I • 

Elini uzattı. Gizella, bu kısa, kalın parmaklı, nasırlı 
ele uzun, uzun baktı. Sonra hıçkırıkırarak ilzerineka
pandı : 

- Niçin ağlıyorsun ? Söyle yavrum, neden ağlı • 
yorsun ? •• 

Genç kadın 
- Babam ! Bentm babam r diye inlea1 ••• 

xv 
Cihan harbının üçüncü senesinde 1917 de madam 

Viktor Loşonsi, Gizella'nın kayın validesi hayata 
gözler ini y umdu. Aynı senenin sonlarına doğru Vil
moş'dan haber geldi. Rusya'da esirmiş. Gizella, geniş 
bir nefes aldı. İşte, Vilmoş yaşıyordu. Şimdi, en coş
kun buhranlarla mücadele ederek ona sadık ve bağlı 
kaldığı için kendi kendini tebrik ediyordu. Ne tec
rübeler, ne manialar atlatmıştı. Vilmoş'un karşısına 

açık alınla çıkacaktı. Yalnız seni seviyorum. Seni 
bekledim. Yanıma kimseyi yapıştırmadım. Diyebile
cekti. 

- Bütün matbaayı dolaştı. Sevincini önüne gelen 
haykırdı : 

- Kocam yaşıyor 1 Yakında gelecek! 

Odasına, karyolasının karşısına kocasının karyo · 
!asını kur durdu. Bekliyordu. Her saniye, her dakika 
bekliyordu. Rusya'da ihtilat kopmuştu . Dünyanı 

rengi birdenbire değişmişti. Artık zafer emindi. Rus 
ya sahadan çekildikten sonra mesele yoktu. Sulh ha 

kında haberler dolaşıyordu. Sulh olunca, tabii esirleri 
derhal serbest bırakacaklardı . Fakat, günler, haftalar, 
aylar geçti. Vilmoş gelmedi. Ertesi sene, yani harbın 
dördüncü senesi, Vili'yi de as kere aldılar. Vili, henüz 
on se kiz yaşında olmasına ra ğmen. çok gürbüz ve sı

hatli bir çocuk tu Sıcak hır may ıs g unu Vili annesi 
ne, kardeş lerıne veda ed erek orduya \ltıhak etti. G ı 

zella, onu ela ı stas~·ona kadar gcç i rd ı i s tasyonda, ne 
şeli, sevinç lı hareketlerıni hdyretle seyretti. Bu da 
gülüyor J Bu da aeviniyor 1 Bu erkekler ne ~arip ne 
anlaşılmaz mahh'.iklardı. Borazan sesfnf duya"u1ar mı, 
yarış sahasını görmüş cins atlar gibi f&hlaruyorlardı. 

Yazan : lrllllALY FOLDJ T ürkçeye çeviren : F. Z AHiR TôROMKONEY - l~.J -
Arkayı, karılarını, analarını unutuyorlardı. Onlardan 
ayrılmanın acısını duymuyorlardı. Demek ki; döğüş
mek, mücadele etmek onlar için bir ihtiyaçtı! Bu, 
kanlarında vardı! Tehlikeye neşeyle koşuyorlardı. 

Hayat ne kadar merhametsizdi 1 Canından çok sevdi
ği kocasını koparıp ondan ayırdığı kafi gelmiyormuş 
gibi, şimdi de oğlu gidiyordu! Yanlış düşünüyordu. 
Buna müteessir olmak ayıptı. Şerefli bir kadına ooy
le düşünmek yakışmazdı. Vatanın müdafaası, milli 
şerefin yükselmesi için biribiri ardına iki erkek gön
deriyordu. Bundan gurur duyması lazımdı. Asıl acı
nacak insanlar, milli davaya hizmet edemiyenlerdi. 
Gozlerini sildi. Başını kaldırdı. Uzaklaşana tirenin 
arkasından göğsü kabararak baktı. 

XVI. 
14 birincikanun 1918 de ViU'den m ektup geldi. 

Vili, Piavena'da ağır yaralanarak eaarete dü§müıtü. 
Akşam yemeğinden sonra V ili'nin mektubunu k im· 
lıilir kaçıncı defadır okuyorlardı. Kısa, ser t bir zil 
sesi duyuldu. 

- İvan, koş bak yavrum. Kim geldi. 
Gizella, mektubu bıraktı. Yorgun bir nefes aldı : 

- Saat ona geliyor. Bu saatte kim gelebilir? 
Aklına ihtiyar direktör geldi. Acaba bir şey mi 

vardı ? Gözü. Edit'in solgun yüzüne takıldı. Tam, 
öğleden sonra uyuyup uyumadığını soracaktı ki, bu 
sırada dışarıdan lvan'ın çığlıfı ititildh 

- Babai 

Masadan frladılar. Dışarı koştular. Antrede Vil
moş ile karşılaştılar ... Bu eski, yırtık elbiseli, karışık, 
uzun saçlı, · garip tebessümlü erkek, hakikaten ViI
moş muydu? 

Gizella, bir çığlık kopardı. Ağlıyarak, gülerek 
boynuna 'atıldı. !van ile Edit de babalarını kucakla
mışlar, rast geldikleri yerinden öpüyorlardı. Vilmoş 
hıçkırıklarını tutamadı. Sarsıla, sarsıla ağlamağa b;tş· 
tadı. Elini karısının omuzuna dayadı. Solgun yüzün
den iri yaş damlaları yuvarlanıyordu. Gizella ile ço
cuklar da ağlyorlardı. Vilmoş, kendini topladı. Göz
lerini elinin tersiyle sildi: 

- Ağlamayın çocuklar, artık geldim. 
- N e zaman geldin? 
- Biraz evel sevgilim. 
- Nereden? 
- İstasyondan. 

- Onu biliyorum. N ered en geld in? Yani hangi 
taraftan2 

Vilmoş, yüzüne dökülen uzun, karışık saçlarını 
parmaklariyle arkaya doğru taradı. Derin, derin içini 
çekti: 

- Çok uzaktan. Sırası gelince hepsini anlataca· 
ğım, .• 
Etrafına bakındı: 

- O tlan nere.del 

- Vili mU 

Evet. 
Yaralandı. 

Gitti mi.... O da mı gitti? 

- Bugün mektup aldık. Hastahanede imiş. Yakın
da gelecekmiş. 

- Mektup nerede? 

Masanın yanında durdu. Alt dudağını dişlerinin 

arasına kıstırdı. Mektubu, tütünden sararmış par 
maklariyle tuttu. Gözleri satırların üzerinden sürat
Je kaydı. Geniş bir nefes aldı. Mırıldanır gibi söy
lendi: 

- Zavallı çocuk, yaşıyorsun ya ... Elbet kavuşu· 
ruz ... Ya sizler ne alemdesiniz, sevgililerim? 

- Vilmoş, ruhum, saçların kırlaşınış. 

Başını kaldırdı. Ka~ısının gözlerinin içine baktı: 
- Evet, yavrum. Tabii, bundan sonra gittikçe 

gençleşecek değiliz ya. 

Bir müddet biribirlerini süzdüler. Sanki, ikisi de 
biribirinin kalbini, hislerini okumak, ayrı geçen se
nelerin hayatlarında gizlediği sırları öğrenmek isti
yorlardı. 

İvan ile Edit gayri ihtiyari sustular. 
Gizella'nın dudakları titredi. Yüzü gerildi. Hıç

kıra, hıçkıra ağlamak, katıla, katıla gülmek arzusunu 
duyuyordu. Birdenbire elini uzattı. Vilmoş'un kırla· 
pn saçlarını ok~adı, öptü. 

- Oh sevgilim, nihayet seni tekrar aramızda gör
dük. 

- Ü midinizi kesmiş miydiniz? 

- Bundan çok korkuyorduk. Fakat, içimizden 
gizli bir ses, senin bir gün mutlaka geleceğini habeı 
veriyordu. 

Vilmoş, gülümsedi. Çocuklarına döndü: 
- Ne kadar da büyumüşsünüz 1 İvan, s:n kaçıncı 

sınıftasın? Ya, sen Edit ? Sizleri bir dakika unutma. 
dım. Yalnız ve sessiz gecelerimi sı.derle konuşarak 
geçirdim. Hele aeaı 'Gizella, daima ruhumda, kalbim
de tqıdım. Zavallı Vili, şimdi onu da aranızda gö11a 

- Sonu var-

!3 
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Kahraman aıkerlerimiz geçitreıminde 

izcilerimizin geçi§inden bir bCZ§ka görünüş 
lzcüerimiz dünkü geçitresminde 

.. 

Kız izcilerimiz geçitreıminde 
Kahraman ordumuzdan bir bCJ§ka görünÜf 

Hava dali topları geçitresminde 

·-

Motörlü kıtalardan bir görünü§ 

~ 

C. H. P. Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer Meclis binası önünde 

. Işıldaklar geçitresminde 

C. H. P. Genel Sekreteri, Ebedi Şel'in kabrine çelenk k9yuyor Kahraman suvarilerimi:r. 

Dünkü ~e,.itreaminde toP.)anan muazzam lıalabalı}c Dünkü •~İtruminde sefirler he;y_eti 
1 
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1 RESMİ TEBLiGLER ..................... 
1 ngiltere üzerinde 

yap.tan hava faaliyeti 

Cumhuriyet bayramımızı 
heyecanla kutladık 

Lohdra, 29 a.a. - İngiliz hava ve dahi
li emniyet nezaretlerinin dün aktım net· 
rettiı:i tebliğ: Şimdiye kadar alınan ra -
porlar pazartesi günü sa.at 16.30 a kadar 
dü~manın İngiltere üzerinde büyi.ik faali
yette bulunmadığını göstermektedir, Şar
ki lngıltere ile cenubu şarki İngiltere'nin 
muhtelif noktalarına dağınık bir ıekilde 

bombalar atılmıştır. Zayiatın ve hasarın 
az o•duğu zannedilmektedir. 

G unduz duşmanın iki bombardıman tay
yares 'yle bır avcı tayyaresi düşürülmüş. 
tur. Avcılarımızdan ikisi kayıptır: Gece 
üç duşman bombardıman tayyaresinin dü
ıüriıldı.ihü liİmdi öğrenilmiştir. Almaıt ye
ni malumat pazar günü yalnız ıekiz avcı 
tayyaremlzin zıyaa uğradığını röıtermit

tir. Pilotlarımızdan dördü sat ve &alim • 
dir. 

Cenubi Afrika hava 
filolarının faôliyeti 

Nairobi, 29 a.a. - İngiliz tebliii: 26 
ilkteşrinde, cenubi Afrika tayyareleri Ha
beşistan'da MaJi'de bir aııkeri kampa hil
cum ederek bomba ve mitralyöz aletine 
tutmuştur. Burada iııı.betli atışlar kayde
dilmiıtir. Büyük s;aplaki bombalar infi • 
laklar ve büyük yangınlar çıkarmııtır. 

Şiddetli hava dafi ateşine rağmen bütün 
cenubi Afrika tayyareleri üslerine dön -
111üştllr. 

Cenubt Afrika hava kuvetlerine men -
sup diler tayyareler 25 ve 26 ilktetrin ta
rihlerinde genlı kotif uçuıları yapmıılar
dır. Kaydedilecek bir oey yoktur. 

Bombardımanlar 

az hasar yaptı 
Londra, 29 a.a. - Hava n DahiU em • 

niyeı nezaretleri bu sabah apiıda.ki teb
liği vermişlerdir: 

Dün gece müteaddit mıntakalar üzerin
de düşman faaliyeti olmuı ve fakat hü -
cumlar bilhassa Loııdra ve M idlands mın
takaları üzerine tevcih edilmiştir. 

Geceleyin bir düşman bombardıman 
tayyaresi tahrip olunmuıtur, 

Gece bastıktan biraz sonra baılıyan ta
arruzlar gece yarısına doğru tiddetini 
kaybetmiı ve fakat sabahm ilk saatlerine 
kadar devam etmiıtir. 

Londra mıntakaıında mağazalra, evle
re ve diğer binalara hasarlar olmuı ve 
yangınlar çıkm11 ise de bu yangınlar ça -
bucak bastınlmıl' veya tamamiyle söndü
rülmilıtür. Alınan raporlara cöre, yaralı, 
bir kas; ölil vardır. 

Midlands mmta.kaıında bir ıehrln üze
rine bombalar atılınıt ve blr çOk yangın 

s;rkrnıstır. Bu yangınlar umumiyetle ma -
fazalarda çıknut ve hepsi iıtiınaaı.ı: ola -
rak ıüratle bastırılmış veya tamamlyle 
söndürülmüştür. Zayiat çok değildir. 

Diğer yerlerde düşman faaliyeti bil -
hassa cenubu ııarkl ve şimali p.rk!de ol -
muştur. Gerek bu mıntakalarda &erek 
bombaların düıtilğil diğer yerlerde az ha
sar ve gene az zayiat vardır. 

Alman deniz tezgôhlan 
bombardıman edildi 

Londra. 29 a.a. - Hava nezaretinden 
teblii edilmiıtir: 

Dün gece ha.va bombardımanlarımızın 

baJlıca hedefi alman deniz teqihları ol
muıtur. Klel, Vilhelmahaven, Bremen, 
Hamburr. Emden ve Cuxhaven üzerine 
çok büyük taarruzlar yapılmıştır. Keza 
Boulogne Jimanındıı.ki gemilere de hücum 
edilmi5tir. Hamburg, Kolonya ve Ham • 
burı'daki petrol tesisatında yancınlar 'ı
karılmııtır. 

Diğer kuvetli hava filolarımız Krefeld, 
Kolonya, Coblence ve Mannheim'de de • 
miryolu merkezleriyle Almanya'da ve al
man i1rali altındaki arazlC:e 19 hava mey-

" danını ve bir çok hava müdafaa batarya -
!arını bombardıman etmiılerdir. 

Bir tayyaremiz dönmemiıtir. 

Sudan ve Kassala'da 
ke_şif kolu çarpışmalar1 
Kahire, 29 a.a. - İngiliz umumi ka • 

rargdhının tebliği: M ısır'da, Kenya'da ve 
Filistin'de, kayde değer bir §ey olmamııı
tır. 

Sudan'da, 26 teşrinievelde, keılf kol -
)arımız, tayyarelerin de yardımiyle, Ko -
roffat mıntakasında mavi Nilin ıol &ahi -
linde faaliyette bulunan düımanın büyük 
keılf kollarını ıüratli bir gerilemeye mec
bur etmiılerdir. Takip, 27 teırinievel rü
nü devam eylemiı ve düıJınana zayiat ver
dirmiıtlr. 

Muharebe keıif kollarımız, Kassala mın
tak!ısında da faaliyette bulunmaktadır. 

Alman resmi tebliği ' 

(Başı 1 inci sayfada) 
fevkalade günl~re mahsus bir canlılık 
içinde idi. Büyük kapının önünde bu
lunan memurlar, tayin edilen saatte 
gelmeğe başlıyan protokole dahil ze
vatı karşılıyorlar, içeride kendilerine 
ayrılan yerleri gösteriyorlardı. Cüm -
hurreisimiz Meclisi teşrif buyurduk
ları saatta davetliler yerlerini almış
lardı. 

Kabul resmi Cümhurreisliği salo • 
nunda yapıldı. Bu esnada Büyük Mil
let Meclisi reisi B. Abdülhalik Rend::ı 
sağda, Başvekil Dr. Refik Saydam sol
da olmak üzere Cilmhurreisimizin ar
kasında yer almıılardı. Yabancı dev • 
!etler mümessillerinin kabul resminde 
de Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğ
lu Cümhurreisimizin sol arkasında yer 
almıştı. 

Kabul resmi baılıyor : 

Tören başlayınca İcra Vekilleri; 
toplu olarak Büyük Millet Meclisi S
zaları, Türkiye Cümhuriyeti kara, de
niz ve hava kuvetleri erkanı ve sonra 
sıra ile protokole dahil bütün mülki 
erkan, milli müesseseler delegeleri hu
zura dahil olmuşlardır. 

Bu merasimden sonra Cümhurreisi
rniz, kıdem sırasiyle yabancı devletle
rin büyük ve orta elçilerini, resen ve
ya muvakkat surette vazife gören mn
lahatgüzarları ve bunların refakatin -
de bulunan müsteşarlar, katip ve ate -
şeleri kabul buyurmuşlardır. 

lpodromcla : 

Büyük Millet Meclisinde kabul res· 
mine davetli bulunan zevat Meclis bi
nasından grup grup ayrılarak İpodro
ma gidiyorlardı. Askeri ve mülki er -
kanın, diğer delegelerin ve kor dip1o
matiğin bu akını saat 13.15 den 14.30 a 
kadar devam etti. 
İpodromun kapalı tribünleri davet!i 

zevata ve ailelerine ayrılmıştı. Daimi 
açık tribünlerle bayram için yaptın -
lan diğer tribünlerde binlerce Anl.a -
ralı yer almıştı. · 

Geçitresmi : 
Cümhurreisimiz 14.30 da açık oto -

mobilde, yanlarında Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam bulunduğu halde tpo • 
dromu teşrif ettiler ve kendilerine 
muntazır olan izci ve askeri kıtaları 
teftiş buyurdular. 

Merasim geçidi saat 14.45 de ayakta 
dinlenilen lstiklU Marşından •onra 
başladığı zaman, grup halinde tayyare
lerimiz Ankara ufuklarında görünmüş 
terdi. Bu bombardıman tayyare • 
terini, avcılar, onları keşif tayyare -
leri takip ediyordu. Göklere çevrilen 
gözler, takdirle havacılarımızı alkı§ -
tarken, izcilerimiz, önlerinde Cümhıır
reisliği bandosu, yüzlerce trampet ve 
boru ve bayrak kıtalariyle geçitlerine 
başladılar. 
Kız ve erkek izci kıtalarımız cidden 

muntazam ve güzel bir geçitresmi yap
tılar ve alkışlandılar. 

ParCl§Ütçüler atlıyor : 
Bu sırada İpodromun üstünden ge -

çen tayyarelerden birdenbire, atlıyan
lar görüldü ve birkaç dakika içinde 
Ankara semasında elliden fazla para
şüt açıldı. İpodromu dolduran binler
ce halkı sevindiren ve seyrine doyum 
olmıyan bu nefis manzaralardan gözü
nü ayıramıyan i\nkaralılar, merasim 
geçitlerine başhyan Harp Okulu ala
yını takibe başlayınca coştular. Alkış 
ve yaşa sesleri Harp Okulu alayından 
sonra da devam etti. Halk, piyade, su
vari, topçu ve motörlü kıtalarımız ge
çerken geniş mikyasta sevgi tezahür -

akınlar ılbl az tesirli olmuttur. 
Bazı yerlerde mesk6n mahallelerde ev -

!er hasara uğramııtır. Sh•il halk arasında 
ölil ve yaralılar vardır. Şimalt Almanya. 
da bir fabrika içinde buhar makineleri bu
lunan bazı binalar hasara uğramışıa da 
fabrikanın işlemesine ehemiyctli bir ha -
le! ıelmemiştlr. 

Dün g{indüz düıman 10 tayyare kay • 
betmiıtir. 8 alman tayyaretl üılerine dön
memiştir. 

1 ta iyon resmi tebliği 
Roma, 29 a.a. - 144 numaralı tebllt: 

Diln gilndilz Arnavutluk'taki kıtaatımu: yu. 
nan hududunu geçerek muhtelif noktalar
da düşman anızlılne nüfuz etmiılerdir, 
Bu kıtaatın °ileri hareketi devam etmek-
tedir. 

Berlin, 29 a.a. - Resmi teblii: Muha • Havanın fena olmasına rağmen. tafyare-
rebe filoları dün Londra'ya tevcih edilen !erimiz bir kaç defa muayyen askeri he • 
miı111eme hücumlarına dth'';iü etmltlerdir. defleri bombardıman etmi,, doklara ve 11-
MezkOr kuvetler aynı zamınc!a cenubi !n- man ve demiryolu tesisatlarına isabetler 
cllterc:Öeic; sınai mUeıseıelerf de' bom • kaydcylemiı ve Patraı limanında yınıın-
bardıman etmlılerdir. lar ~ıkarmıı;ur, 

Cenubt İrudltere'de aakert kamplara Bundan başka Korent kanalı Üzerinde -
kartı tesirli bir bombardıman yapılmıı • ki tesintla Preveze limanındaıki tesisat 
tır. ve Atina şehri yakınındaki Tatoi hava Uı-

Cies:en gece a(ır muharebe tayyare fi - ailnün deniz tayyaresi limanındaki tesisat 
lolarım~ hilhaaaa Lolldra llzerlne tekrar da bombardıman edilmiştir. BUtün taJ • 
ıevkodıl~iılerdir. Yapıl.a hücumlar ne • yarelerimiz üılerine dönmü$1erdir. 
tices nde bır ~ yansınlar çıkmııtır. Bir- Dolu Afrikasında hava teşekküllerimiz 
mln~h:ı:n ve Coventry sanayi mlie11•e - orta Sudan'dakl Soiuıceil bölıesinde dilt
lerıy:e Lıverpool limanı ve birçok t.&Y - man toplantılarını dağıtmııtır. 

1are meydanları muvaffakiyetle bombar- Düıman tay1areleri Kurmuk'ıın dolu • 
dı · 1 ~ rımıştir. cenubundaki Osoaa ile Abra Mıı.roa'un 

Duşman tayyarelerinin Almanya üze-1 doiu • ıimalindeki Dima'71 bombardıman 
rinden dün &ece ya.ptıiı alunlarda eve!Jd etmiılerdir. 7 kiti ölmiiıtilı'. 

teri gösterdiler. 
Dünkü geçitresmine Türk Hava Ku

rumu'nun yetiştirdiği tayyareci genç
ler de ittirak ettiler. Mevzun ve' aert 
adımlarla geçen genç havacılarımız, 
uçan tayyareci ve planörcü arkadaş -
lan gibi takdir topladılar ve alkıılan
dılar. Dünkü geçitresmi saat 16,30 da 
sona erdi. 

Halkımızın coıkunluğu : 
Dünkü merasim esnasında halkımız, 

yukarıda da yazdığımız gibi, yapıla • 
cak merasimde hazır bulunmak için 
yollara dökülmüştü. Şehrin bütün ana 
yolları dolu idi. Fak.at, Cümhurreisi
mizin tebrikleri kabul buyurdukları 
Büyük Millet Meclisi önünde halk ka
labalığı bilhassa dikkati çekecek ka -
dar kesif idi. Ve dünkü merasimin en 
heyecanlı ve en coşkun sahnelerinden 
biri de burada, Büyük Millet Meclisi 
binası önünde geçti, Milli Şefimiz, 
Büyük Millet Meclisi'ne teşrif ettik -
leri zaman, burada toplanmış olan halk 
kütlelerin içten gelen sevgi ve derin 
bağlılık tezahürleriyle karşılanmışlar
dır. Halk en büyüğüne, Şefine karşı 

gösterdiği bu samim~ tezahür çok ul
vi idi. Milli Şef bu candan tezahürler 
karşısında otomobillerinden inerek 
halk saflarına doğru yürümüşler ve 
sevgi hisleriyle mukabelede bulun • 
muşlardır. 

Reisicümhurumuza karşı gösterilen 
coşkun tezahürler, içten ve sürekli al· 
kışlar, "yaşa, varol İnönü" avazeleri 
ipodromda da devam etmiştir. 

Milli Şef merasimden sonra tribün
lerinden ayrılırken, gelişlerinde ol
duğu gibi sürekli alkışlar arasında 
uğurlanmışlar ve bando bu esnada is
tiklal marşını çalmıştır. 

Cümhuriyetin ilan eclilcliği saatte 
• 

Akşamdan itibaren Ankara elektrik 
ışıklariyle nurlanmıştı. Kalabalık ge
cenin geç vaktine kadar sokakları 
doldurmuştu. Yer yer hava fişekleri 
atılıyordu. 

Cümhuriyetin 17 inci yıldönümünü 
idrak ettiğimiz saatte (29.10.940 saat 
20.30 da) istasyondaki tepeden toplar 
atıldı. Top seslerini duyan herkes 
cümhuriyetin banisi ebedi şef Ata
türk'ün ve onun emrinde cümhuriyet 
ve istiklal için ç~lışarak aramızdan e· 
bediyete intikal etmiş olanların aziz 
ve kahraman hatıralarını anmak için 
bulundukları yerlerde bir dakika ih
tiram duruşu yaptılar. 

Bir dakikanın hitamında fabrika
lar, lokomotifler, otomobiller düdük
lerini öttürerek bu ulvi ve tarihi anı 
selamlıyorlardı. 

Dün gece, fener alayları saat 20.35 
ten itibaren bulundukları yerlerden 
harekete geçmişler ve gehir dahilin
de dotaımışlardır. 

Balolar 
C. H. P. Genel Sekreteri, Dr. Fikri 

Tuzer, milletimizin en büyük günü 
olan cümhuriyetin 17 inci yıldönümü 
bayrawıı dolayısiyle Ankara Palas ve 
Halkevinde iki balo vermiştir. 

Çok neşeli ve samimi bir hava için
de geç vakta kadar devam eden bu 
toplantılara Milli Şefimiz İsmet İn
önü yüksek huzurlariyle teref vermiı
lerdir. 

Bugünkü program 
Bugün cümhuriyet bayramının ü

çüncü gününde bütün yurtta kutlama 
şenliklerine devam edilecektir. 

Ankara'da saat 12.30 da bir alay Sa
manpazarından hareket edecek, Ha
mamönü yoliyle Cebeci şehitliğini zi
yarete gidecektir. Askeri bir müfreze 
ile bir izci bölüğünün iştirak edece
ği bu ihtifalde halkımız da bulunabi
lecektir. 

Dün olduğu gibi halk kürsüleri sa
at 10 dan itibaren faaliyetlerine de· 
vam edeceklerdir. 

Bir kadirşinaslık borcu 
İki gilndenberi devam eden cümhu

riyetin yıldönümü bayramı, tertip ve 
idaresi itibariyle atakadar makamla
rın iyi görü§ ve kudretini bir kere 
daha ispata vesile olmuştur. Halkı
mız da, en büyük bayramını kutlar
ken, bütün coşkunluğuna rağmen ve
kar ve ciddiyetin bir nümunesini tet· 
kil etmiştir. Bu arada gerek intiza
mı muhafazada ve gerekse halka kar
tı muamelelerinde emniyet amir ve 
memurlarımızın gösterdikleri vazife
şinaslığı ve liyakati takdirle kaydet
meği bir kadirşinaslık sayıyor ve 
memnuniyetle kaydediyoruz. 

lıtanbul'cla 

İstanbul, 29 (Telefonla) - CUmhu
riyetin ilanının 17 inci yıldönümU bu
gUn latanbul'da cotkun tezahürlerle 
kutlandt. Geçitreımi büyük bir halk 
kütlesi tarafından ıeyrolundu ve kah
raman askerlerimiz halk tarafından 
tiddetle alkıtlandı. Gece fener alay -
lan ve Halkevlerinde toplıtntılar ter
tip olundu. Her tarafta kurulmuş o
lan takızaferler ve gece tenviratı ts
tanbulun güzelliğini bir kat daha art
tırmaktadır. Halk bUyUk bir nete i
çinde geç vakte kadar sokaklarda do
la§arak büyük bayramın zevkini ya
kından tatttı. 

Bulgar mebusan meclisi 
i~imalarma baıladı 

Kıral Boris'in 
söylediği 

açılış nutku 
"Hükümet memleketin huzu-

nınu ve hayatt menfaatlerini 

elinden geldiği kadar muh._, .. 
faza edecektir. 

Sofya, 29 a.a. - Bulgar ajanaı bildiri -
yor :Bulgar kıralı diln aa.at 16 da mebu -
san mecliıinln 25 inci içtima devresini aç-

İtalya • Yunanistan jJopon kıtalar. Nanning 
harbinin 2 nci gününde şehrini boşalttılar 

vaziyetle mühim 
değiıiklik olmadı 

(Başı ı. inci sayfada) 

bükümetine teşci dolu mesajlar gönde
rirlerken, İngiliz deniz cüzütamları da 
Yunanistan'ın yardımına gitmek üzere 
yola çıkmışlardır. Askeri harekatta mü
him bir inkişaf kaydedilmemiştir. Har
bin ilk gününün en mühim hadisesi, 
Patras'a karşı ltalyan tayyareleri tara
fından yapılan hava faaliyetidir. 

ltalyan ·Yunan harbine dair Anadolu A
jansına gelen haberler aşafıdadır: 

Atina, 29 a.a. - Yunan resmi tebliti: 
Hudutta muharebeler devam etmekte -

Tokyo, 29 a.a. - Cenubi Çin'de bulu • 
nan Japon kıtaatının başkumandanı general 
Usiherokı.ı tarafından neşredilen bir be
yannamede denildiğıne göre, geçen teşri
nisanide jawnlar atrafından işgal edilen 
ve Hindiçini hududuna tahminen 100 kilo
metre mesafede bulunan cenubi Çin şe -
birlerinden No.nning kendi istekleriyle ja
ponlar tarafından tahliye edilmiştir. 

Beyannamede yazıldığına göre, japon 
kıtalarının Hindiçini'ye girmesi üzerine 
bu tehir ehemiyetini kaybetmİ§tİr. 

kıtalarmın Kefalonya'ya, Selaniie ve ya
hut Giride ihraç edilmiş olduğu da doi • 
ru degildir. 

mııtır. 

Kıral söylediii nutukta batlıca demi§- dir. Yunan askerleri mevzilerini muhafaza 
tir ki: ediyorlar. 

Royter muhabiri, İngiliz deniz sözcü • 

silnden İngiliz ve İtalyan harp gemileri a
rasında bUyilk bir deniz muharebesinin vu. 

kua ıelmiş oldugu hakkında Balkan m~ 
balarından gelen taFsilnth haberlerin te • 
yit edilip edilmediğini sormuştur. lngilis 
deniz sözciısü, bunun pek muhtemel bu -
lunmadığını söylemiş ve Norveç isti!Ssı 

esnasında alman propagandasının düııman 
olmıyan mcnbalnr vasıtasiyle işaa ettiil 
yanlıli haberleri hatırlatmı~tır. Bu haber
ler, o zaman, deniz muvaHakiyetleri elde 
edildiğini ve i,nıdlizlerce Trondheim ve 
Bergen'e asker ihraçları yapıldığını bil -
dirmokte idi. Bunların hedefi, hakikMI 
öğTendiği zaman İngiliz halkmm cesaret). 
ni kırmaktır. 

"- Şimdiye kadar takip edilmiş olan Patras'a kar§ı yapılan hava hü -
harici siyasetin mesut neticeler vermiş ol- cumu neticesinde 50 7'ü 100 
duğunu hususi bir memnuniyetle müşahe- yaralr var 
de etmekteyim. 

Geçen 7 eyUUde bulrar ve rumen hü -
kilmetleri Craiova'da imzaladıkları bir 
muahede ile cenubi Dobruca bulgar kıral
lığı hudutlarının içine tekrar gİrmiıtir. 

Bu h§diıe bütün bulgar milleti tarafın • 
dan derin bir sevinçle karşılanmıştır. 

Siz mebuslar da, geçen fevkalade top
lantınızda bu muahedeyi ittifakla tasdik 
etmiş ve Dobruca meselesinin hallinde 
dostça müzaheret ve teşebbüslerinden do
layı Almanya ve İtalya'nın büyük ,erle • 
rine karşı bulgar milletinin duyeularına 

ve minnettarlı•ına terceman olmuştunuz. 

Bu iki büyük devletle aramızdaki dostluk 
bağlarını bu hadise daha ziyade sağlam • 
laştırmıştır. 

Bulgar milletinin sevinci, Dobruca me-
1elesinin ıulh yolu ile halledllmiı olma • 
sından dolayı daha bUyüktilr. Bu hal sure
ti, daha ıı1cı bir iıbirllği is;in Bulgari• • 
tan'la Romanya arasında ananevi milna • 
ıebetlerln teıiıine imkan verecek ıartla
rı yaratmııtır. 

• 
Komıularla müncuebetler 

Yugoslavya ve Türkiye ile münasebet
lerimiz bu iki devlete bizi bağlıyan mua
hedelerden mülhem olmaktadır. 

Sovyetler birliği ile ıiyast ve iktıaadi 

münasebetlerimiz mesut bir tarzda inkl
ıaf etmektedir. 

Diier devletlerle de bugün mevcut im
kanlar dairesinde münasebetlerini idame 
eden bulıar hükümeti milletin itimadını 
dayanarak memleketin huiurunu muhafa
zaya ve hayati menfaatlerini müdafaaya 
elinden ıeldiği kadar çalışacaktır." 

Devlet hayatının bütün 3ubelerini ala
kadar eden hilkümetin esaslı vazifelerini 
saydrktan ıonra nutukta töyle denilmek
tedir: 

"- Milli müdafaanın kuvetlendirilme
ıl is;ln alınan tedbirler ve memleketimizin 
müdafauı yolunda her butıarm tamamiy
le ha.ı:ırlınmıı olma11 iıtilcbale ıülrilnetle 
bakmaklıtıau.FA imkin vermektedir." 

B. Ruzyeff'in bir nutku 
(Başı ı. inci sayfada) 

tiplerinin vakaları, bilhassa Amerika
nın ıilihlanması meselesini tahrif et
melerini takbih eylemiştir. 

B. Ruzvelt demiştir ki : 

" - Bu gibi şeylerde vakaları de -
ğiştirmek mesela, Arnerika'mn dış teh
ditlere kartı koyamıyacak halde bu • 
tunduğunu söylemek çok tehlikelidir. 
Dünyanın sair kısımlariyle olan mü

nescbetlerimize ait ordu, donanma ve 
hava kuvetlerimizin kuvetlendirilme -
sine ait tahrifleri izah etmek niyetin
deyim. 

Donanmamızın muharebe kudreti en 
yüksek derecesini bulmuıtur. Ordu -
muz ve hava kuvetlerimiz de bundan 
önce sulh zamanında hiçbir zaman eri
gemediği en yüksek mertebeye ulat -
mıştır. Fakat bu, mevcut tehlikelere 
nazaran Amerika'nın itilaaı ve kati 
emniyeti için kafi değildir. 

Eğer son yedi ıene içinde kongre 
cümhuriyetçi liderlerin kontrolü al -
tında olsaydı, müdafaamız için alınan 
mühim tedbirler şimdi mevcut olmı • 
yacak, ordu ve donanma hemen hemen 
intihabımda bulduğum şekilde kala -
caktı. Hakikat şudur ki, siyasette mu· 
vaffak olmak için cümhuriyetçiler 
partisi 1938 ve 1939 da müdafaa mev
zuunu istismar etmiılerdi. Bugün de 
milli emniyeti istismar etmektedirler. 

Cümhuriyet partisi hatip ve lider -
teri tngittere'ye yardım etmekliğim 
için bağırıp çağırıyorlar. Fakat geçen 
sonbaharda İngiltere'ye ve diğer de -
mokrasilere yardım etmek fırsatı elle
rine geçmişken cümhuriyet partisi bu
nu reddetmişlerdir. 

Bu liderler, bizim ötedenberi bildi
ğimiz bir hakikati şimdi son dakikıtda 
keşfetmişlerdir. Bu hakikat ıudur : 
denizaıırı muvaffakiyetler, diktat8r -
lilk kuvetlerinin istilbına mani olmak 
suretiyle, henüz mUıtakil olan daha 
küçük devletlerle iıtiktillerini mu -
vakkaten kaybeden devletler için ol • 
duğu gibi Amerika için de emniyeti 
tazammun eder. 

Amerika siyasetinin temel taıı. kü· 
çük milletlere yaşamak ve terakki et
mek hakkı tanımaktır. Cilmhuriyet 
partisinin mazisi, harpten evel Frama 

Atina, 29 a.a. - Patras'a karşı ltalyan
ların yaptığı hava hücumu neticesinde el
li kielnin öldüğü ve yüz kişinin de yara
landığı teıbit edilmiştir. 

Krral (:..-'l ·ne b,.. '·rrJ?"ar.dan o1tlu 
Atina, 29 a.a. - Kırat Jorj, ordunun, 

donanmanın ve hava kuvetlerinin baJku -
mandanlığını ele ılmıııtır. 

Yunan bCJ§kumandanlığı memnun 

Atına, 29 a.a. -:- Şlmaldekl a.skert ha. 
rekAta dair haberler çok az olmakla be -
raber bu sabah erken öğ"renlldlğine göre 
yunan ba§kumandanlığı horekAtın §imdiye 
kadar seyrinden memnundur. Bu sabah A· 
tlnada hiç bir he.va tehlikesi tııaretl veril
memlıtır. Ahali vaziyetin lnklıafını silk1l
netle beklemektedir. 

ltalyan ve arnavut orduları 
birleıti 

Roma, 29 a.a. - Tlran'dan Stefanl a -
jansına verilen bir habere göre yüksek 
f&§lst meclisi bugün öğleden aonr~ bir he
yeti umumiye içtimaı yaparak İtalya ile 
Arnavutluğun birkımesı Uzerlne italyan 
ve Arnavut ordularının tevhidi hakkında
ki kan~nu tasvip etmlııtır. 

Askeri vaziyet 

Yunanistan'daki askeri vaziyet hakkın
da Royter'in diplomııtik muharririn.in aa
li.hiyettar Londra mahfillerinden ötren -
diğine göre, Filorin.a ve Kastorya bom -
bardımıın edilmiştir. Fakat dün ııkııama 
kadar, hudut boyunca yalnız bir kaç tOP
çu dilelloıu olmu11tur. Bir kas; ileri yunan 
.karakolu geri çckllmlı. fakat bir kaç nok· 
tada bu karakollar, ileri müdafaa hatla -
rına dönmilştür. Bu hatlardan başka yu -
nanlılıı.r, sahilden itibaren iki müdafaa 
mıntakası hazırlamıştardır. Bu mmtakalar
dan bir tanesi Parga'dan Yanya'ya git -
mekte ve oradan da Kastorya'ya ve Fi -
lorine'ye uzamaktadır. Daha geride olan 
ikinci müdafaa mıntakıısı, Kozan'dan ~~ 
saya gitmektedir. 

ltalyan gazetelerinin makaleleri 
Elçiler geri çağırılacak mı ? 

Roma, 29 a.a. - Tribune ıazetesi, Y~ 
Roma, 29 a.a. - D. N. B. aj~ının hu- nanistan hSdiıelerine tahsis ettiği bir ma.-

susı muhabirinden: kalesinde ezcilmle diyor ki: 

Salflhlycttar ttalyan kaynağından bil • 
dirildiğine göre, İtalya'nın Atlnadaki elçi
si B. Grazzl vazifesinden henUz ayrılma
mıştır ve Roma'dşkl yunan elçisi B. Poll
tis de henUz Romada bulunmaktadır. 

••• 
Atına, 29 a.a. - D.N.B.: Romadakl yu

nan elçlalnln hareket emrl aldıtı G&renll· 

mlştır. Mamafih bu haber henüz resmen 
teyit olunmamııtır. 

Yunanlıların müclalaa azmi 
Londra, 29 a.a. - Londradakl yunan 

elçiliğine Atlnadan gelen haberler halkın 
ltalyan tecavUzU önünde gösterdiği tam 
ittihadı ve fevkalAde sUkOneU kaydetmek
tedir. 

Yunan kıtaatı azimle müdafaa etmek -
tedlr. 

Askeri hedeflerde §imdiye kadar vukua 
gelen hasarlar hiç mesabesindedir ve dUn 
blrlblrlnl takip etmlı olan hava tnarnız -
lan ahalinin maneviyatı üzerinde herhan
gi bir tesir yapmak 111.Syle dursun blUl.kiıı 
milletin azmini kat kat arttırmı§tır. 

Yunan elçisi B. Slmopulos'a gelen bir 
telgrafta 16Y.le denilmektedir: 

"Atına mutat manzarasını almaktadır. 
Dlln ezcllmle Dnlverslte bölgesinde birçok 
vatanperverlik tezıı.hllrleri vuku bulmuı -
tur. Kıral ile Metaksns dUn 11ehrln muhte
lit kısımlannı ziyaret ettikleri zaman her 
tarafta bllyUk bir uevk ve heyecanla kar-
1ılanmı11lardır. BUttln lmme hizmetleri ve 
umumt nakliyat servisleri normal bir hal
de işlemektedir. Hava baskınlarına karıı 
korunmak ve ıehrln iaşesini ve diğer muh
telif ihtiyaçlarını temin etmek için birçok 
tedbirler alınmııtır.,. 

"Bahis mevzuu olan bir hesap görme.»
tir ve bu hesap görülecektir. Bu, faei.t 
İtalya'nın kuvctini tamamiyle müdnlr oı. 
makta beraber, bugün Akdcniz'de hill ., 
kiden zulmilnii gördükleri devletin 19DI 
batında yer almayı doğru bulanlar içia 
fevkalide vahim olacaktır." 

Gioma1e d'ltalia gazetesi, ttatyan - ,... 
nan gerginliğini bahis mevzuu ederek dioo 
yor ki: 

"Artık sabır tü.kenmiııtir. Yeni yunan_.. 
trikaları, hudutlarda çıkarılan ibtillllar, 
Yunanistanın bundan böyle İngilterı:nia 
cürüm !jeriki olduğunu iıı'bat etmiştir. 

B. Musolini'nin, 10 haziran tarihli ııQ.., 
kunda yaptığı ıükQnetli ihtar, direr bütöa 
komşulara olduğu gibi Yunanistan'a da ..,. 
mil bulunuyordu. B. Musolini demişti ki s 
"İtalya.. başka milletleri anlaşmazlığa aü
rüklemek niyetinde değildir. İsvis;re. YGo
goslavya, Yunanistan, Türkiye ve Mı11r, 

bu söylediğim aözleri senet ittihaz etsin.o 
ler, Bu sözlerin tam tatbikı ve yahut a.do
mi tatMkı, bu memleketlerin. yalnız ba. 
memleketlerin hattı hareketine bağlıdır.• 

Yunanistan, B. Musolini'nln bu sözleri
ni. nazarı dikkate almamııı ve ingiliz d~ 
nanmasına ve ha.va kuvetlerine büyük yar
dımını yapmıştır. Bu münakaşa ei:lilmes 
bir tarzda sabit olmuştur • .'' 

Yunan gemilerine verilen talimat 

Londra, 29 a.a. - İngiliz radyosu diln 
gece yunan gemilerine aıağıdaki talimatı 
vermiıtir: 

Hiç bir yunan ıemlsi Fransaya ve fran
ıız müstemleke limanlarına gitmiyecek-

lngiltere'cleki yunanlılar yurtları tir. 
için döğüıecekler Yunan hükllmetinln talimatJ mucibine• 

Pasifikte bulunan ve Amerika'ya gitmekte 
olan bütün yunan ııemileri yollarına devam 
edebileceklerdir. Asya'ya gitmekte olan 
gemiler İngiliz veya Holanda limanlarına 
veya Amerika'ya veyahut Afrika'nın kont
rol ettiği limanlara gideceklerdir. 

Londra, 29 a.a. - Yıllardanberi Lon
drada ikamet etmekte olan birçok yunan
lılar seiarete mUracııat ederk memleket -
!eri için dövti§mek arzusunda olduklarını 
blldlrmlglcrdlr. 

Elçi bunlann yunanlstana naklindeki 
zorlukları izah etmekle beraber arzulan -
nın. temini için elinden geleni yapacağını 
temin eylemiştir. 

A•ılıız haberler 
' Londra, 29 a.a. - Royter'in aalihlYet -

tar mahfillerden öğrendiğine göre, Kor -
fo'11 kır:ıı bir düşman hUcumu yapıldığı 
haıkkında hiç bir malümat yoktur. İngiliz 

ve İngiltere'deki irtica hükümetlerin
de hakim olan cesaretsizlik, zaf ve ba
siretsizlik mazisinin aynidir. Bu hale 
lngiltere'de tam vaktinde nihayet ve
rilmiştir. Hükümetim, hudutlarımı.ıın 
dııında bir maceraya atılmanın önüne 
geçeceğimizi biltün amerikahlara ve 
yabancı milletlerin hepsine açıkça an
latmııtır. 

Sulh hesabına kurucu ve realist olan 
bu mücadeleye deva~ için müzaharet 
etmenizi istiyorum. 

B. Ruzvelt irticalen ıunları ilave et· 
miıtir : 

" İtalyan milleti ile Yunan milleti
nin dövüştüğünü görmekten mütevel
lit kederimi aizin de kalben hisset
mekte olduğunU%dan eminim." 

Atlantik denizinde bulunan ıemiler, 

garp istikametinde gitmekte iseler yolla
nna devam edeceklerdir. Şark iıtikame

tinde gitmekte iseler ingiHz limanlarına 
gireceklerdir. 

Ceman iki milyon tonilato tahmin edilen 
600 gemiden mürekkep yunan ticaret fil~ 
ıu müttefiklerin kontrolU altında bulunan 
filolar ls;in kıymetli bir yardımcı olacak
tır. 

Lizbon' a gelen bir yunan 
gemisi 

Ll:z.bon, 29 a.a. - Yunan bandıralı 16.991 
tonluk Nea Hellu vapuru dün yani tari -
feıinden bir gün evci buraya gelmiştir. 
Bunun sebebi, son hidiıeleri öğrenen kaı>
tanın vapura ıon hızını veI'ltlesidir. Vapur 
muayyen olmıyan bir müddet için burada 
kalacaktır. 

Mo•kova radyosu Yunanistan'a 
dair haberleri:tel•'.r•iz neırediYor 

Londra, 29 a.a. - Moskova radyoau, 1-
talya'nın Yunaniıtan'a ultimatum verdiği 

haberini, general Metaksaı'ın cevabını ve 
Yunanistan üzerine İtalyanlar tarafından 
yapılan hava hücumları hakkındaki ha -
berleri his; tefsiratta bulunmaksızın bil· 
dinniıtir. 
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Mlll(Urideki Yeba salgınına 
karıı Sovyetlerin tedbirleri 
Moskova, 29 a.a. - Taa ajanın bildi -

rlyor: Japon gazeteleri 26 llktetı'IDde ja
POn Domet ajansının fU haberini vermlı -
!erdir: 

Sıhlye nazın 2~ Ukte§rlnde mUtehaııaıa 
doktorlardan mürekkep bir konferansı lç
tlmaa davet etmtııtır. Bu konferans, ıtmall 
Mançurt'de çıkan veba aalgınının straye -
tine mani olmak tedbirlerini tetkik ede -
Cektır. Sali'JD Hungun ve Tungyao mınta
kalarından Hslngklng'ln ıimall garbistne 
geçmlııtır. Resmi marn.mata göre, ıtmdlye 
lcadar 8ılO vaka kaydedllmtıttr. 

Japon ııhtye nazın salgın mıntakalan
na ınütehauıs göndermiıttr. Her gUn Fu
laıı ile Sinoneseki boğazından takriben 
)'edt bin ktıı geçmekte olduğUDdan veba
nın Japonya.ya da geçmesinden kurkul
bıaktadır. 

Setaln - Entung'da karantıne tesialne 
lmkAD olmadığından ıtmall Manc;:urt'den 
Japonyaya gtden yolcuların karantınesl 

bundan aonra Hstnking'de yapılacaktır. 

1923 tenbert ilk defadır kl bu kadar genı, 
bir sahaya yayılmıı veba salgını görill
Jnektedtr. 

Sovyet hUkUmetl, Manc;:urideki vebanın 
UJgın mahtyettnt nazarı itibara alarak a-
181ıdakl tedbirleri almııtır: 

1 - Atpor ve Pogranlçuaya hudut ts
tuyonlan ile Vladivoıtok deniz ve Nlko
laveak nehir limanlarına karanttne konul
IJlUftur. Mançurt'den ve Kore'den gelen 
her phıs karantineye tl.bidir. 

2 - MezkOr yerlerden ıelecek eşya ve 
~olcu trenleri, vapurlar sıkı bir muayene
~· ta.bl tutulacaktır. 

3 - Komtaerler heyetinin hususi bir 
nıu.adut olmakaızın buralardan hiç bir 
fert karantlneden istisna edllemlyecett 
huınıaunda ınhlye ve dahlllye komiserlik -
lert ile mahalli makamlara talimat verll
llllıtır. 

Fransız müstemlekelerinin 
müdalaa komitesi 

Londra. 29 a.a. - Hür framnzlann re-
181 general de Gaulle, teıkll ettlli transı• 
imparatorluğu müdafaa komitesi balıkla
rına bllhaaaA eakl Hlndlc;:lnl vallal general 
Catroux, hür tranaız deniz ve hava ku
•etlert kumandanı amiral Muaeller, fran
aı:1 hattı Uattıva Afrlkaaı valisi general de 
Larmtnat, Çad vallal B. Eboue'yu tayin et
nıtıtlr. 

rr 

M. M. V. Hava Müsteıarlılt 

2 adet Redresör alınacak 
M. M. Veklletl Hava Sa. AL Ko. dan: 
l - Muayyen cünde talibi zuhur etmi

yen iki adet redresör utm almaeakttr. 
Jılabammen bedeli 600 lira olup kad te -
minat mikdan 90 liradır. Pazarlıiı 5/11/ 
940 •lı stinli saat 11 de hava utm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Fenni 1&rtna
mat her sün öileden .onra komiayonda 
ırörillebiHr. l.ıeldilerin muayyen liin " 
uatte kati teminat ve kanuni belıeleriy -
le birlikte komisyonda bulunmaları. (7279) 

17279 

Yün fanila alınacak 
M. M. VeHleti Hava SL AL Ko. dan: 
l - 1000 adet yün fanill muayyen itin

de talibi çrkmadıiından 7eniden puarlık
la satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1750 
lira olup kati teminat mikdarı 262 lira SO 
bruıtur. Pazarlıiı 6/ 11/ 940 çartamba 
sinli aaat 11 de bava satın alma komi• -
700unda 7apılacaktır. ldart prtname, ,,,,_ 
aaf ve nüanıneai hır liin öğleden .onra 
komi.,.onda ıörlilebilir. hteldilerin mu
ayyen &in ve saatte kati teminat ve ka • 
nunr belselerle birlikte komisyonda bu -
lumnaları. (7280) 17280 

Yüz havluau alınacak 
M. M. Veklleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - Muayyen aüııde talibi zuhur etmi-

71D 2500 adet yüz havlusu satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 1125 lira olup kati 
teminat mikdan 168.75 liradır. Pazarlıiı 

6/11/ 040 çarpmba cünü uat 10 da bava 
aatm alma koınisyonunda yapılacaktır. l 
dart 1&rtname; evsaf ve nümuneai her sön 
öğleden sonra komisyonda ıörlilebilir. la
teldilarin muayyen sün ve saatte kati te
minat ve kanuni belıeleriyle birlikte ko. 
miayonda bulunmaları. (7281) 17281 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kiralık apartman 
Vakıflar Umum Mlidilrliiiünden : 
Senelik muhammen kirası : 2040 lira, 
lluvakkat teminatı : 153 lira, 
Jlahallni : Kızılbe)', 

lokaiı : Gökçeoilu, 
Cinai ve mfiltemilltı : Etibank yanında 
~ yakıf apartımanmda a oda, ı ban. • 

Ut US 
J11D. 1 ID1ltbab Ye Jralorlferl ~ 4{I ~ 

ralı daire. 
Yukarda mfl!lld ve rnafı 7&:1rlı apar -

tJman dairealnia 1mellti 2040 lira heeabi
le 51/101941 tarihine kadar icara verile -
ceii baJrkındald milla7ede 6/11/940 çar -
pmba sflnl saat 115 da yap•lmak Unre tem
dit edilmiıtir. 
Aynı sün ve saatte ihalesi yapılacalm

dan isteklilerin ikinci vakıf apartımanm
da vakıflar umum mildürllitfl eml• ve a
razi mlidürllitüne mliracaatlan. (7294) 

17282 

iKTiSAT VEKALETi 

Bir memur alınacak 
llrtıaat Veklletinden : 
Vekllet sanayi tetkik heyeti kadrOIUD

da münhal bulunan (25) lira aall maatlı 
doıya memurlutuna uıulli dairesinde me
mur tayin olunacaktır. 

Müracaatlann yazı ile veya doirudan 
doiruya 10/ 11/ 940 tarihine kadar aana)'İ 
tetkik heyeti reislifine yapılması llzım -
dır. (7134) 17124 

iki mühendis alınacak 
• lkt11at Veklletinden : 

Vekllet sanayi tetkik heyetinde tavzif 
edilmek üzere bir mensucat mühendisi ve 
bir makine mühendisi alınacaktır. Ucret 
miktarı bareme cöre teabit edilecek olup 
kadro imkinları 300 liraya kadardır. 

Taliplerin doirudan doiruya veya ya
zı ile 10. 11. 940 tarihine kadar sanayi 
tetkik heyeti reisliiine müracaatta bulun
maları ve müracaatlarına kısa tercümei
ballerini de iliıtirmeleri lazımdır. 

(7147) 17138 

NAFIA VEKALETi 

Dolap ve etajer alınacak 

Sade,aiı almecak 
Sıvu Sa. AL Xo. daıı: 

1 - Kerslfon pnıtsonu lht1)'8Cl için 
kapalı sartıa 1'800 kilo aad97atı alına

caktır. 

2 - :Muhammen bedeli lSMS ve muvak
kat teminatı 13396 lira ve eo kurUftur. 

a - İhale 8. ıı. 940 cuma gUDU saat 16 
da yapılacaktır. 

4 - Şartnameıl İıtanbul, Aııkara Lv. 
lmlrllklert ve Sıva• Al. SL AL Ko. da gö
rillür. 

a - İsteklllertn belli gUn ve aaatte ka
palı zartıartyle ihale aaatlnden bir ıaat e
vel komlayona vermeleri. (67~) 16774 

Zeytinyaiı alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan: 
~ ton seytlnyatı kapalı zarfla alına -

caktır. İhaleal 11.11.940 g(lDU aaat 11 de 
Edlrnede mU,lrlyet datrealnde Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 16250 ve teminatı 
1219 lira. Evsaf ve ıartnameıl her gün 
komtayonda görUleblllr. İsteklllerln ıözU 

geçen ıUnde !bale ıaatlnden en geç bir 
saat evellne kadar teklU mektuplarını Ko. 
na vermtıı olacaklardır. 167Ml 16775 

Kunı ot alınacak 
Bornova Aa. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - Hayvanat ihtiyacı için 446148 kilo 
K. ot kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

İhale 6. 11. 940 c;:artamba gUnü saat 11,30 
da yapılacaktır. 

Otun beher kilosuna 6 kuruı fiyat tah· 
mln edllmlıttr tik teminatı 2008 liradır. 
İateklilertn kanuni vt'slkaları ve teklif 
ve teminat mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evellne kadar hmır Bornova As. 
Sa. Al. Ko na mUrscaatıarı. ı 6863 > 

16868 

Makarna alınacak 

İzmir Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Nafıa Vekiletinden : ı - Birlikler ihtiyacı için 62575 kilo 
7 ikinclteırin 940 perıembe ıilnii saat çubuk makarna kapalı zarfla eksiltmeye 

16 da Ankarada Nafıa Vekileti binası ı- konmuıtur İhalesi 4 11 1140 pa~artesı gU
çinde malzeme müdürlüili odasında top _ nU aaat 15 te yapılacaktır. Umum tahmin 
lanan malzeme eksiltme komisyonunda tutarı 15648 lira olup ilk temınatı 117~ il· 
41311,32 lira muhammen bedelli 2 adet pro- radır. 
je dolabı ile 10 adet kapalı ıtejerin ve 2 İateklilerın teklif ve teminat mektup· 
adet bankonun kapalı zarf uııılü ile eksilt- tarını ihale aaatlnd~n bir saat evellne ka
meai yapılacaktır. dar makbu:r. kartı lığında Bornuva Aa. Sa. 

Eksiltme ıartnameai ve teferruatı be - Al Ko. na vermeleri. (6861 l 
delsiz olarak mal:.eme müdürliliünden a- 16873 
lınabilfr. 

Muvakkat teminat 310 lira 03 kuruıtur. 
isteklilerin teklif mektuplarım muvak

kat teminat " 1&rtnameainde yazılı ve-
saik: ile birlikte aynı ciin saat 15 e kadar 
mezkt\r komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri lbımdır. (7005) 17059 

Sabun almacak 
Erzurum Lv. A.. Sa. Al. Ko. dan: 

... - '1200 kilo ulnm Jr.apalı urf uuın 
Ue elaılltme)'e konulm1J1tur. 

2 - IDmlltmul Ul.HO puartem .saııo 
saat U de Ersurum 8L AL Ko. da :ppıı. 
caktır. 

a - Toplu tutan 88000 Ura ilk temina
tı 2700 liradır. 

& - Sabunun avaaf ve prtnamul ıco. 
da mevcuttur. 

O - İateklllerlD belll sOD ve Matte Ko. 
na mUracaaUan. (8740) 18'162 

Zeytinyafı ~lınacak 
Sıvu SL Al. Ko. dan: 

1 - :Merzifon sarıılsonu lçlD kapalı 
zartla 1480 kilo •97tfeyatı almacaktır. 

2 - Mullammen bedel 18848 ve muvak-
1r.at temıDat 1898 ıın. eo kuruftur. 

a - :lhale a. 1L 940 cuma sUDU uat 11 
da 7apılacaktlr. 

4 - lartname tatanbul, Ankara LY. A.. 
Sa. Al. Ko. da ve Sıvu AA. Sa. AL Ko. da 
görilleblllr. 

6 - İateklllertn belli sOn ye saatlDden 
bir aaat· avel Ko. na vermeleri. (6748) 

18768 

Arpa alınacak 
Erzurum Lv. A.. S.. AL Ko. dan : 
1 - 870000 kilo çuvallı arpa kapalı arf 

uaulil ile eksiltmeye konulmUftUr. 
2 - Ekailtmeai 5/11/040 salı süııi aa&t 

11 de Erzurum SL AL Ko. da 71111ılac:ak-
tıı·. 

s - Toplu tutan 6ff00 lira ilk tıemlna
tı 52'20 liradır. 

4 - Arpanın evsaf ve 1&rtnameai Ko. 
da me•cuttur. 

5 - latelrUlerln mmn• sinde tekili 
zarflarını saat 10 da Ko. na vermeleri. 

(6741) 11771 
Arpa alınacak 

ıı:rtnırum Lv. A.. Sa. AL Ko. dan: 
1 - H~ kilo guvalh arpa 1r.apalı 

sarf ııaultyle ekalltmıye konulmQftur. 
2 - BkaUtmeal 4.. H. 940 puarteat sll· 

an saat ıe da EnurUm 8L AL Ko. da ya.
pılac:aktır. 

a - Toplu tutan 196104 ıtra ilk temina
tı HTllS liradır. 

& - Arpa "811 n ..,.Uan Xo. da nın
euttur. 

a - İsteklilerin manen sOnd• tekllt 
aarflanm Mat 11 .. Ko. - yannelerL 

l8TIOl Jl'l'l2 

Kunı faıulya alınacak 

Er fotini alınacak 
Çorlu Aa. BL Al. Ko. RL: 
1 - Ciheti askeriye için 10000 çift er 

fotini puarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 5/11/940 ulı cünil uat 15 

dedir. Şartname ve nllmune komi970pda-
dır. · 

S - tık teminatı 4175 lirldır. 
4 - Taliplerin belll sinde kanuni "81-

kalan ile birlikte Çorlu Sa. AL Ko. na 
müracaatları. (6955) 16952 

Yulaf veya arpa alınacak 

Bornova AL Sa. AL Ko. RL: 
1 - Hayvanat ihtiyacı için 295555 kilo 

)'ll)al ve J'&hut ırpa kapalı urfla mtlaaka
uya konmuıtur. 

thaı..ı 6/11/940 çarpmba cüntl uat 
H.SO da yapılacaktır. Yulafın beher kilo
m 7 kuruı 50 santim tahmin edilmiıtir. 

Yulafm ilk teminatı 11162 ve arpanm ilk 
teminatı 1441 liradır. 

isteklilerin kanan! vesaik teklif ve t• 
minat mektupları ile birlikte ihale aaatm
dan bir uat evel komisyona mllracaatla• 
rı. (159515) 16955 

Un almacak 
Er:1lncan Aa. SL Al. Ko. Ra.: 
1 - Askeri ihtiyaç için alınacak 400 

ton un kapalı zarfla eksiltmeye konmut
tur. 

2 - Eksiltme 4/111940 sah cüntl saat 
11 de Erzıncan A&. la. AL Ko. da yapıla
caktır, 

S - Bvaaf ve prtııameal blrllklonle 
vardır. 

4 - Taliplerin teklif mektuplarım ek· 
ılltma uatmdan bir saat .,-el Ko. na ver-
meleri. (11951) 16955 

Arpa alınacak 
Erzincan M. Sa. AL Ko. RL: 
1 - Asker! ihtiyaç için ahnacalı: 500000 

kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye koft.. 
muıtur. Bkalltmesi 4/11/940 sah cüntl saat 
15 de Erzincan SL AL Ko. da yapılacalm
tır. 

2 - llahammea fiyat 40000 lira olup 
ilk teminatı 5000 liradır, 

S - Enaf ve 1&rtnameai birliklerde 
vardır. 

4 - Taliplerin teklif melmapltnm • 
alltme 1aatmeua bir .._ enl lto. u ver-
melwı. (11959) 11956 

Qorlu 8L AL Ko. R& da: 
1 - Ciheti ukerlye IQID ulr.ert evaaf

ta 30 ton udeyatı puarlıkla aatuı aluıa
caktır. 

2 - Puarhlr. 8. 11. 940 Ç&rJamba sQnll 
saat 18 dadır. Yatın muhammen bedeli 
4~ liradır. 

8 - Taliplerin kanuni veaallr. ve temt
natlartyle birlikte Ko. na mUracaatıan. 

(6963) 16983 

Pirinç almacak 

Adana Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Adana ıarnizonunun senelik ihtl • 

7acı için '48000 kilo Pirinç kapalı sarfla 
eksiltmeye konmqtur. Muhammen bedeli 
15360 lira ve muvakkat teminatı 1152 li -
radır. 

2 - Eksiltmesi 5/111940 ulı cünü uat 
10 da Adana As. Sa. Al. Ko. da yapılaack
tır. 

Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da ve komisyonumuzda cörülebi -
lir. 

3 - İsteklilerin ltanıınl evsafı haiz ol -
duklarms dair vesaikle birlikte teklif mek
tuplarını tsyin edilen saatten en ıeç bir sa
at eveline kadaı' Ko. na vermeleri: (11968) 

16986 

Bulgur alınacak 

Kayseri SA Al. Ko. R8. den: 
1 - 270 ton evıaf ve ıeraltl dahlllnde 

bulgur aJınacllktır. Muhammen bedeli 
40500 liradır. Teminatı 3037 lira ~ kurue
tur 

2 - İhalesi 4. ıı. 940 pazarteıl gUnU aa
at J6 da kapıt.lı r.arf usulll ile yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin belli glln ve saatte ka
nuni v1ıaalk ve teklif mekt11pl11.nnı ihale 
saatinden bir saat eve! Ko. na vermlıı bu
hınrnaları IAzımdır. 

4 - Evsaf ve ıeraltt Ankara, bttnbul 
Lv. A. rl ve Adana. Kayseri As. Sa. Al. 
Ko. görUIUr. (6969) 16987 

' 
Pirinç alınacak 

Kayseri As. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 77 ton evsaf ve •eraiti daihilinde 

pirinç alınacaktır. Muhammen bedeli 26950 
liradır. İlk teminatı 2021 lira 25 kuru.tur. 

2 - İhalesi 5/ 11/940 salı cünü saat 
16,30 da kapalı zarf usulü ile yapılacak
tır. 

3 - hteklilerin belli cün ve ıaatte ka
nuni vesaik ve teklif mektuplarmı ihale 
saatinden lbkal bir saat eve! Ko. na ver
mif bulunmaları. 

4 - Evuf ve ıeraiti her sün Ankara, 
latanbul, Lv. A. likleri ve Adana, Kay -
seri As. Sa. Al Ko. da ıöriilebilir. 

(6971) 111989 

Sade yalı almacak 

Arpa alınacak 
Tire. Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - 940 • 941 yıllık 121000 kilo arpa lh -

tiyacı kapalı zarf uaulii ile eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - lhalnl 8/11/940 cuma stlnll saat 
15 de Tire SL Al. Ko. da yapdacaktır. 

3 - Bn mikdar aı'panın umum tahmin 
bedeli 7615 lira mnvakkat teminatı 589 
lira 87 kuruıtur. 

4 - Ekailtme7e sirecelr olanların elı: -
•iltme aünil istenilen v•lkalari ile bir -
likte ihale &ilnll ve saatinden en seç bir 
saat neline kadar teminat ve teklif mela
tuplariyle birlikte Ko. da balunacaktu. 

5 - Evsaf ve 1&rtnamesi Ankara ve ı .. 
tanbul Lv. A. Sa. AL Ko. da lırmir ve Bor
nova Sa. Al. Ko. na milracaatlan. (7054) 

17055 

Sabun almacak 
İzmit Sa. AL Ko. Ra. den: 

1 - Birlikler lhUyaca lglD 88 ton llÜUll 
kapalı zartla ek.alltmeye konmuttur. 

2 - İlk kapalı urf eDlltmul 8.11.MO 
gthıtı aaat 10 tedlr. 

a - İatelr.lller evsaf ve f&l'tnamealDl h_. 
slhı Ankara, Eakl,ehlr, tatanbul " bmtt 
Pft Al. Ko. da görebilirler. 

' - :Muhammen bedeli beher kilon tgla 
39 kunat olup tutan 14320 Ura mUftldrat 
teminatı 257& liradır. 

6 - ı.t.Jcıuertn te1r.1U mektuplarım .o
sn seçen gUn ve aaattııden bir aaat evel 
Sa. Al. Ko. vermeleri. (T.Ul6) 1n'6 

Kuru ot alınacak 
:İılerztfon Sa. Al. Ko. ita. den: 

1 - Kapalı zarfla ek.alltmeye konulm111 
olan 330 ton K. ota ıatekll çılr.Jna4ıtmdua 
bir ç mUddetle puarhta bırakılDllftıl'. 

2 - Ekalltmeat H.11.940 perfembe sODD 
aaat 18 da Kerslfon AL Sa. AJ. Ko. da ya.. 
pılacaktır. 

8 - Muhammen bedeli 181llO Ura U1r. te
minatı 1881 liradır. 8&rf;ııamMl ur sOn 
Ankara, tatanbul Lv. A.. llklırtnd6 Ye Ko. 
da görUiebtılr. 

& - İateklllertn beW gUn n uatte U1r. 
temlııatlartyle beraber Ko. na mllncaatla.-
n. (719> 1nu 

Yulaf almacak 
:Merzifon AL Sa. AL Ko. ita. den: 

1 - Kapalı. zarfla ek.alltmeye konulmUf 
olan 280 ton yulafa istekli çıkmadıtmda 
bir ~ puarlıta bıralalDUftır. 

2 - Ekatltmeat 18.11.940 Alı gUntı aaat 
11 de Kerslfon AL Sa. AL Ko. da 7apıı. 
Caktır. 

1 - lluhurı!Nn bedeli 18800 UJr. temi• 
natı da 12e0 llndır. eartnurıM1 b .. saa 
ADbra Ue !atubal LY. A. Dl.mıla ,_ 

_,_ 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajam adecli : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktiren,ere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf heaaplannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aplı
daki plana göre ikramiye dafıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 
4 Adet 500 Liralık 2000 
4 Adet 250 Liralık 1000 

40 Adet 100 Liralık 4000 
100 Adet 50 Liralık 5000 
120 Adet 40 Liralık 4800 
160 Adet 20 Liralık 3200 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylül, 1 Birinciklnun, 1 Mart ft 
1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

OIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan' qağı dütmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde 
% 20 f azluiyle verilecektir. 

3 kalem sebze ahnacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 
1 - Blrllkler ihtiyacı lota &1atıda ctna ve mlkdan muhammen tı7atı tutan ,.. 

111r. teminatı yuıh olan Ug kalem kıf]ılr. aeb:le 1r.apa.lı artla ekalltmeye konulm• 
tur. 

2 - tı, kapalı sarf ekalltmeat 6.11.940 sttnn aaat ıa te SL AL Ko. da yapılacM
tır. 

3 - İstekliler evaaf ve ıartnamelerlDI her sOA Ko. da ~reblllrler. 
4 - Talip olanlar teklif mektuplarını belli sOD Ye saattDdeıa bir aaat evel X.. 

na vermelrL (6963) 16960 
C1Ali ll1kdan l'17atı Tutan 1'em1D&tı 

JlıOo Ki'. ... Ura MM 
Labna MMO T .O ıan 140 
Praaa 31200 1 ııo 2340 l '18 
Ispanak 37440 15 00 ııae 401 

93600 9828 TIT. 

Et ve odun alınacak 
Edirne Al. SL Al. Ko. Ra. den: 
Aplıda ctu ve mikdarlan yazılanlar puarhkla alma.c&kbr. thaıeterl lldlr!MMll 

eald mu,ırt:vet dalrMIDde Sa. AL Xo. da :ppı1&cütır. ıı:vaaf n tutname!erl be 
stlA Ko. da gör11leblllr. 86:1U seçen s11Dde Ko. mtıra.caatıan. <noo> 1'1089 
0111111 Klkdan )(. tutan Temlll&tı tııaı. pil .... 

Ton Lira Lira 
SılU' ıU 

~UD 
120 42000 8300 '-.11.MO 

4..11.940 
ıa 

ıa 1000 20000 3000 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Edime Aa. Sa. AJ. X:o. Ra.: 

Miktarı Ton Cinai lla. fiyatı lllı: teminatı 
Lr. Kr. Lr. Kr. thale stllı saati 

1125 Arpa 95625 00 6051 25 5. 11. 040 11 
575 Yulaf 50312 50 5765 6S 5. 11. 940 11 

51 Sadeyap 76500 00 5075 00 &.. 11. 940 11 
6660 Arpa 515610 00 40llO 50 7. 11. 940 11 

1 - Sanayi Jaılaundald Sa. AL Ko. nu ;rukancla 7Ullı dört kalem erzalı:ı kapalı 
sarf aaallyle utm alacaktır. • 

1 - thale ırtınled ve saatlerden en u bir saat net teminat ve teklif melktupt.
rmm .ad seçen Ko. na "Termit veya posta ile siinclerilmiı olmaları. 

3 - Evsaf ve ıeraltial ırörmek lati7enlerin her silD lı saatlerinde Ko. na mka-
caatları. (7141) 17159 

Muhtelif erzak ahnacak 
Hava AL Sa. AL X:o. Ra.: 
Ataiıdalrl cine •• milıctarlan yanlı yiyecek ve yem maddeleri hb:a1annda ga.. 

terilen silD ve aaatlercle kapalı :1arfla ihaleleri Havaa'da Sa. Al. Ko. da yapılaca• 
tır. 

Evuf ve 1&rtnameler her sin Ko. da ırörtllebilir. 
lateklilerln ihale saatinden en as bir saat evel teklif mektuplarını Ko. na ver-

miı olacaklardır. (7150) 17141 
Cinai Miktarı Ton Tutarı Lira il. Teminatı !halı atın ve saati 
K. fa•l)'e 187 48620 5647 11. 11. 940 12 
Nohut 120 20400 1530 11. 11. 940 14 
K. mercimek 145 29000 2175 11. 11. 940 15 
Arpa 4580 S64IOO 18542 12. 11. 940 14 
Yulaf HO 2llOO %160 12. 11. 940 15 

J[o. da ,erOJeblllr. 
& - latelr.lllerfD belU sOn ve autte ilk 

temlnatlarlyle beraber Ko. na m11ra.c&atla-
n. (n80) 1TH9 

Maden kömürü almacak 
hmlt AL BL AL Ko. RL deıa: 

1 - Gandson lhUya.cı tgm ne· ton ıa
rlple kGmUrO 21.10.940 sttnU aut 15 te ka.
palı urf U8ulU Ue ubn aluaaoaktı. Talip 
olmadıimdan bir ay mlWdatle puarlıfa 
konmu,tur. 

2 - İlk puarııtı Ul.940 ptı aaat 10 
te bmtt Sa. AL Ko. da 7Qllac&kbr. 

a - Kırtple lr.6mnrtbıUn beh .. tonu lÇln 
tahm1D edlla ft)'&t lT Un. olup tutan 
1872 Ura ınaft1drat temh•b 2'18 llradır. 

' - ı.telr.IUer belli stbt " at.IDde h
mlt AA. Sa. AL Ko. na p1me1er1. <nss> 

1'1111 

' 

Kereste almacak 
EdlrDe A.-. BL Al. Ko. Ra. den: 

1 - 800 kllaur metre mlklbı kereste alı
nacaktır. Pazarlıtı 6. 11. 940 Ç&rfamba 
sUDO aa.at 16 da Edlrnede eski mllflrlyet 
dalreelDde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Beher metre mlklbına tahmin edUell 
fiyat 70 liradır. Şartnameal her gUn Ko. da 
görUIUr. İsteklilerin ııözll geçen gUn4e 
Ko. da bulunmaları. (7234) 17222 

Motör.ve dinamo alınacak 
QaaakJrale BL AL Ko. Ra. den: 

1 - Kuotıa mttteııa.rrtk ııo beygir laı
vetlDde bir elektrik motGrlyle 89 beystr 
1r.untlDde bir diDamo tevzi tabloeu ile te
ferrtıatı puarlıkla utan almacatından 

12. 1L HO Alı sttnU BMt 10 da Sa. Al. Ko. 
• m11r...u.n. <mo> ına 
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Ambar ve hangar İnşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1- Şefaatli istasyonunda yapılacak hangar ve idare bi

nasile, Akşehir istasyonunda yapılacak anbar ve İdare bi
nası ve buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usu. 

lile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedelleri Şefaatli için 72473.40, Akşehir için 

53747.50 liradır. 
2- Şefaatli inşaatrna muktezi oluklu saçla beton anne 

için yuvarlak demir Ofis tarafından verilecek ve yine yal

nız bu inşaata ait tafsilat resimleri Ofis tarafından hazIJ' -

lanacaktır. 

3- Eksiltme evrakı Şefaatli için beş, Akşehir için üç li 
ra mukabilinde Ofis Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4- Eksiltme 11. 11. 940 tarihinde saat 15 te Ankara da 
Sıhhiye Vekaleti yanında yeni Of is binasında yapılacak • 

tır. Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz mukabilinde 
Ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

5-- Muvakkat teminat mikdarı Şefaatli İçin 4873.67 v<.> 

Akşehir için 3937.38 liradır. 
6- İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil

mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten ala

cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 
7- Her iki inşaat ayrı ayrı kimselere de ihale edilebiln-. 

(7255) 

1 
Emniyet sandığı ilônlorı 

-----; 
Site Fransez hanı 
ta~sitle satılıktır 

Muhammen kıymeti 150,000 lira 

Adresi: Gaf af a gümrüğü karıısmda Kılınç Ali paıa caddesinde 

iki katlı beş büyük binadan ibaret, yirmi sekiz dükkam ve 
iki mühim caddeyi birleıtiren bir pasaji havidir 

Satış şartları aşağ1da yazılıdır. 

l - Arttırmıya 8.11.940 tarthine dUşen cuma gilnU saat 14 te başlıyacak ve gay
r1menkul saat 16 dan sonra en çok bedel verene satılacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin yüzde 15 1 nlsbetinde pey akçesi 
yatırmak lft.zımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte bir! pe şin geri kalanı sekiz senede sekiz mUsavl 
taksitte ödenir. Taksitler yUzde 5 faize Ul.bidlr. 

4 - Taksitler ödenlnciye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede ipotekli 
kalır. 

6 - J<'azla malümat tçin sandık dahilindeki satı!!! salonuna mllracaat edilir. 

Emlak almak ve satmak isteyenlerin 

nazarı dikkatine 
Her gUn yUzlerce vatanda§ tarafından ziyaret edilen satış salonumuza İstan

bulda satılık bUtUn emlf1k1n adresi ve resimleri korunağa başlamıştır. Ma...ratsız bir 
1'ekllde alıcı ve satıcıları karşıla.ştırmağa matuf olan sandığın bu hizmetinden em
ltık satmak, almak lstıyenlerln en geniş surette istifade etmeleri menfaatleri ica

bıdır. 

Alınacak Ucret: bir liradan aşağı olmamak Uzere Uç ay için bin lirada on iki bu-
çuk kuruştur. t10U8/7079) 17276 

KFNDiN 

T. İŞ BA.NKASI 
1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

BiRiKTiR 
1940 iKRAMiYELERi: 

1 adet 2000 liralık - 2ll00. 11 rıı 

8 1000 3000.-

6 600 .. 3000 

12 250 SllOO 

40 100 4000 
70 ôO 8750.-

210 25 152ri0--

Ke~ideler: l fubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikincite§rin tarih· 
lerinde yapılır. 

uı:us 

Devlet Konservatuvar Md. 

Raf yapbrrlcak 
Aııbnt D.Ylet ıton.en.twYarmıdılm ı 
1 - Okul ldltlpbaneelıı.ln SO metre lıa

re tahmin edilen raflan yaptırdac.aktır. 
2 - Metre kareye tllhmin edilen fiyatı 

24 liradır. 
3 - Şartnameyi görmek için her gün o

kul müdürlüğüne müracaat edildbilir. 
4 - İhale 14/ 11/ 940 perşembe günü sa

at 15 de Ankara mektepler muhasebecili • 
ğinde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 90 liradır. (72'96) 
17283 

ANKARA V ALlLlCI 

Sulfat nikotin alınacak 

ViLAYETLER 

Çanakkale Belediynlnd- ı ı 
1 - Çanakblede yapılacak olaıı 15100 

lira bedeli keşifli parke taşı ile k.aldırnn 
inşaatı 8.10.940 tarihinden 7.11.940 tarihi
ne kadar bir ay müddetle ve ke.pah zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İsteklilere bu işe ait şartname pa
rasız olarak Çanakkale belediyesi fen dai
resinden verilir. 

3 - Eksiltme 7.11.9.ıo perşembe gunu 
saat 15 de belediye dairesinde müteşekkil 
encümen huzuriyle yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1132 lira 50 ku-
ruştur. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için aşağı
daki vesikaların bulunması lazımdır. 

A - Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
Ankara Vilayetinden: B - Bu işe ait nafıa vekaletinin ehliyet 

1 - Kapalı zarf usuliyle bir ton vesikasını haiz bulunmak. 
sulfat nikotin satın alınacaktır. Mu· 6 - Teklif mektuplarının ihaleden bir 
hammen bedeli 3500 lira ve muvakkat saat eve! makbuz mukabilinde verilmesi 
teminat 262,5 liradır'. posta ile gönderilecek mektupların mezkfir 

2 - Eksiltme 15-11-940 salı gunu saate kadar yetiştirilmesi lazımdır. 
saat on beşte Necati bey mahallesin- (9858/ 6789) 16848 
de Saylavlar sokağında•Ferah apartı· ilin~ inşaatı 
manında Ziraat Mücadele Müdürlü· 
ğünde yapılacaktır. 

3 - Şartname adı geçen müdürlük
tenparao:;1z verilecektir. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplan· 
nı teminatlariyle birlikte muayyen 
~ünde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde :dkredi1en vesi
kalarla eksi itme saatinden bir saat 
önceye kadar korr''~wona vermeleri 

(5928) 16001 

FAKÜLTELER 

Talebe imtihanı 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya Fa
kı.iltesi Direktörlüğünden : 

Fakülteye bu yıl alınacak burs talebe· 
sinin yazılı imtihanları 5. 11. 94-0 salı ve 
6. 11. 940 çarşamba, şifahi imtihanları da 
11. 11. 940 pazartesi gUnU yapılacaktır. 

Yazılı imtihanlar türkçe kompozisyon 
ile ecnebi dilinden, şifahi imtihanlar nam
zedin tercih edeceği zümreden yapılacak
tır. İmtihanlara sabahları saat 9 da baş-
lanacaktır. (7105) 17130 

POLiS 

Bir doçent alınacak 
Polis Enstitüııü Müdürlüğünden : 

Ankara Polis enstitüsünde 200 lira üc
retli bir doçentlik münhaldir. Fransa ve
ya İsviçre'de fizik - kimya tahsil etmiş bir 
talip aranmaktadır. Şahsen veya yazı ile 
enstitü müdürlüğüne müracaat edilmesi i-
lan olunur. (7256) 17267 

Doçent alınacak 

Polis Eruıtitüsü Müdürliiğünden 
Ankara Polis Enstitüsünde 350 lira Üc· 

retli mütehassıs doçentliği münhaldir. Ta,. 
!iplerin Fransa veya İsviçre'de fizii -
kimya. tahsil etmiş bulunması, enstitü mü
tehassısı tarafından yapılacak bir müııa • 
baka. imtihanını kazanmak ve şimdiye ka
dar bir ihtisas mevkiinde çalış.mıt bulun -
ması şarttır. İsteklilerin şahsen veya yazı 
ile enstitü müdürlüğüne müracaatları illin 
olunur. (7257) 17268 

Bir öğretmen alınacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 
Ankara polis enstitüsü 60 lira asli ma

aşlı kriminalitik öğretmenliği münhaldir. 
Fransızcaya çok iyi vakıf ve ilniversite -
n.in fizik • kimya şubesinden mezun bir 
talip aranmaktadır, Şahsen veya yazı ile 
enstitü müdürliitiine müracaat edilmesi 
ilin olunur. (7258) 17269 

~111111111111111111111111111111111111~ - -
~MÜJDE .... ~ 

Urfa Nafıa Mildürlli~iinden: 
Urfada inşa edileceği evelce ilin edil

miş olan "17850 .. llrı. · 4 .. .<uı·uş ·•eııir be-
delli gümrük muhnfR 7.1 at ' 1

\ ·- bim•sının 

kap'1.lı zarf usuliyl.· c~·<Jilt rııcııı 7 11. 940 
tarihine mUsadif pcq.~mbe glinıi ::ıaat l l ne 
yapılmak Uzı>ı·c bir ay miiddetıe temdit e-
dilmiştir. t 9!l2:i/ 687G) 16878 

Şosa tamiri 

Sivas Nafıa Müdürlücündcn 
1 - Eksiltmeye konulan bı: Sivas - Er

zincan yolunun 1Z2 4 00 : 126 • 839 kilo • 
metreleri arasında 4839 metre tulünde e -
saslı şose tamiratı dır. Bu işin keşif bede
li 22412 lira 60 ku ruştur. 

2 - Eksiltme l l / 11/ 940 tarihine tesa -
düf eden pazaratesi günü s<ıat 15 de vila
yet nafı:ı komisyonunıla kapalı zarf usu • 
liyle yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır: keşif 
hulasası. metraj cetveli, fiat silsilesi, gra
fik, tesviyei türabiye şose ve köprüler ve 
kargir inşaat fenni şartnamesi, eksiltme 
şartnamesi mukavele sureti. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talip -
!erin 1681 lira muvakkat teminat verme -
teri ve vilayet makamından alınmış ehli· 
yet vesikası ile ticaret odasına kayıtlı ol
duklarına dair tescili hüviyet varakası ib
raz etmeleri lazımdır. 

5 - Talipler teklif mektuplarını eksilt
me yapılacağı saatten bir saat eve! nafıa 
komisyonu riyasetine vermiş mukabilin
de makbuz almış olmaları şarttır. 

6 - İsteklilerin ehliyet vesikası ala. • 
bilmeleri için eksiltme gününden en az 8 
gün evet istida ile vilayet makamına mü
racaat etmeleri lazımdır. (10140 • 7078) 

17099 

Yol tamiri 

İstanbul Belediyesinden : 
Abidei Hüriyet - Kağıthane - Fişekha

ne yolunun esaslı !ıurette tamiri, 2490 nu
maralı kanunun 46 mcı maddesinin L fık

rasına tevfikan pazarlnkla yaptırılacalctır. 
Keıif bedeli 34013 lira 42 kurut n teml
naıtr 5102 lira.dır. Mukavele eksiltme, ba
yındırlık işleri ıenel, hu.suııt ve fennt ıart
nameleri, proje keşif hulasa.siyle buna mü
teferri diğer evrak 170 kuruı:ı mukabilin
de vilayet nafıa müdürlüğünden verile -
cektir. İhale 31/10/ 940 perşembe günü ııa
at 14 de daimt encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları, vilayet nafıa müdürlüğüne müracaat
la alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait 
ticaret odası vesikalariyle ihale günü mu
ayyen saatt~ daimi encümende bulunma -
ları. (10293/7227) 17266 

Muhtelif intaat 
İstanbul Belediyesinden ı 
Tepebaşı Şehir tiyatroeu tramvay cad -

deel bahçe du-.ıı.n Ue tiyatro hol ceııbo
aimn ~eriye alınması, duvar, merdiven Te 
tretu.ar inşası kapalı zarf uıuliyle eksilt
meye konulmuştur. Keti! bed•li 226&4 lira 
4Z kuruş ve ilk teminatı 1701 lira 33 ku --- ---- Yenişehir PALAS ----- Oteli açıldı 

ruştur. Mukavele, eksiltme, baymdırhk 

: işleri, genel, hususi ve fenni şartnamele -
:E ri, proje keşif hulisasiyle buna mütcferri 
- diğer evrak 114 kuruş mukabilinde fen iş= )eri müdürlüğünden verilecektir. İhale 14/ 
- 11/940 perşembe günü saat 15 de daimi 

: Yenişehir Palas yeni ırekli ile Tür - : encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te· 
: kiye'nin en modern; en konforlu ote-- : minat makbuz veya mektupları, ihale tari
: !idir. : hinden ıekiz gün evet fen işleri müdür1!1-
: Ulus Meydanı Müde.faai huıkuk cad- : ğiine mllracaatla ıılau:tlll· : fennt ehliyet, 
: desi h Bankası kartıaı _ 940 yılına e.it ticaret odası ve~'k:ıla.:-ı Ye 
... , imzalı şartname ve sait"e ile 2490 numaralı 
"'1111111111111111111111111111111111111111 kanunun tarifatı çevres'ııdc hazırlıya • 

DAKTİLO KURSU 
76 ıncı devresini de % 50 tenzilat
la açtı. Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil aranmaz. Memurlar koopera
tifi karşısında Birinci Noterliğin 

tahliye ettiği daireye müracaat edil· 
mesi. Telefon: 3714 3982 

cakları teklif mektuplarını ihale günü sa
at 14 de katlar daimi encümene vermeleri 
lazımdır. •"10294 • 7229) 17278 

.1111111 Satılık köşk 1111111. .. 

: Keçiören merkezinde kullanışlı gü~ : 
: zel bir köşk bağı ile satılıktır. İsti - : 
: yenlerin İstanbul'da (50) numaralı : 
: posta kutusuna müracaatı. 4344 : -.., ı 1111111111111111111111111111111111111 r 

!O - ·10 • t940 , 

Gümiq yüı k11nqluklir1n ledniildea 
kaldullması hakkmda ilin 

Maliye Vekaletinden : 

Gümü~ yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve pi
yasaya kafi mikdarda çıkarılmış olduğundan gümü~ yüz kuru§luk

ların 31 İkincikanun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması 

kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık W.. 

davül etmiyecek ve ancak yalnıs malsandıklarile Cilmhuriyet :Mer
kez Bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malundıklarlle 

Cümhuriyet Merkez Bankası ~ubelerine tebdil ettirmeleri ilAn olu-

(7025) ı 7093 

: .,~ ·. ~ . ,. . " . . . . ! .... ~ .. ' . ~ 

~ Elektrik tesisatçılarının nazan dikkatine 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden: 
Nafıa Vekfütinden ve Şirketimizden müsaadei mahauaayı ıı..... 

dahili tesisat yapmağa mezun tesisatçılar, Şirketin te.bit ettfl' tılp 
ve evsaftaki sayaç tablolarını, yaptıkları tesisatlara koymap me_. 
durlar. 

Bu tablolar Şirketimi?.den tedarik olunabilir. ~349 

~==================================~=========::dl 

ASKERi FABRiKALAR 

117 Kalem muhtelif zımpara taşı 
alrnacak 

Askl'ri Fabrikalar Umum Mlidiirli.iı'tU 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tıılımin edilen bedeli 112350) lira olan 
117 kalem muhtelif zımpara taşı askeri 
fabrikalar umum mlidUı lüğil merkez satın 
alma komiııyonunca 18.11.940 pazartesi 
günll snııt 16 da kapa!, zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (926) lira (25) kuruŞu havi teklif 
melttuplarını mezküt' gllnde saat on beşe 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesalkle komisyoncu olmadıkları
na ve bu işle altı.kadar tliccardan oldulcla
rına dnir ticaret odası veslkasiyle mezkQr 
gün ve ııaatte komisyona mUracıu\tları. 

(7145) 17180 

53 ton petrol alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen be.deli (11856) lira (50) 
kuruş olan 53 ton petrol askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko -
misyonunca 13/teşrinisani/940 çarşamba 

günü saat 15.30 ela kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak: komisyon
dan verilir. Taliplerin ·mu.vakkat tcmıinat 

olan (419) lira (44) kuru~u havi teklif 
mektuplarını meızk(}r gii.ııde aut 14.30 a 
kadar komisyona venneleri ve kendileri -
nin de 2+90 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu i,le alakadar tüccardan ol -
duklarma da.ir ticaret odası ve11-ikaaiyle 
mez!kilr giln Ye saatte komisyona müra • 
caatlan. (7.250) 17255 

800 adet yat~k ve 800 adet 
yastıkkılıfı ile 1800 adet yastık 

örtüsü alınacak 

Asıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonun.dan: 

Tahmin edilen bedeli (2994) Ura olan 
800 adet yaıtak ve 800 adet yaatrk kılrfı ile 
1800 adet ya11tık örtüsü Aşkerl Fabribla.r 
umum mlldUrlliğü merkez utm alına ko -
mlsyonunca 13/teşrlnisani/!140 ~rtamıba 
giinll aut 14 te açmk eksiltme lle ihale .. 
dilecektir. Şartname paruı:ıı olaraJı:: ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkaıt te
minat olan (2'24) lira (55) kuruı ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduşlarma dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona. müracaatları. (7251) 

17256 

100 ton Fluspat alınacak 

Asker! Fabrikalar Umum. Mtldtlrt.fiiil 
Merıkes Satm Alma Komuyonund&ıu 

Tahmin edilen bedeli (6000) Ura olan 
100 ton Fluspat askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyo • 
nunca 13/teşrinisani/940 çarşamba gilnü 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerıin muvakkat teminat olan 
(450) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyona. 
vermeleri ve kendilerinin de 249-0 sayılı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesai'kle ko -
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkür gün ve saatte 
komisyona müracatları. (7252) 17257 

Bir adet pres dOküm tesi.b 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mtıdürl ... 
Merkez Satın.Alma Komiaronıından. ı 

Tahmin edilen bedeli (25.000) Ura olaa. 

bir adet pres döküm tesisatı askeri fab • 

rikalar umum müdürlüğil merkez satın al• 

ma komisyonunca 18/ l 1/ 940 pazartesi gÜ· 

nü saat 16.30 da kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin' muvakkat teminat 
olan (1875) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14.30 za kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bıı 

işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezk(}r gün v• 
saatte komisyona müracaatları. (7217) 

17Z77 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 

Kanaviçe alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden. 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 
10.000 metre yeşil 10.000 beyaz yağlı ka • 
naviçenin kapah zarfla yapılan eksiltmesi
ne talip zuhur etmediğinden yeniden pa • 
zarliğa konmm;tur. lstanbul'da. 

II - Pazarlık 5. :ıı:ı. 940 salı gilnü saat 
16.30 da Kabataş'ta levazım Ye mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapıla • 
caktır. 

III - Şartname ve ntimune ıözil ıeçea 
şubeden ve İzmir Ankara başmüdürlük! .. 
rinden alınabilir. 

IV - İsteklilerin paı.arlık için tayin o
lunan gün ve saatte teklif edecekleri fiat 
üzerinden % 7,S güvenme paralariyle bir
likte mezkur komisyona müracaatlarL 

(10153 • 7080) 17100 

A. LEVAZIM AMlRLICl 

Tel örğü tamiri 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. du ı 

Ketif bedeli SS20 lira 30 kurut olan tel 
örtü tamiri n nolmanlamun ikmali .. • 
zarlrld& ,. .. ptınlacalrtır. 

Pa.z&rlrit 14/11/940 pertembe rtlnl ..., 
at 14 ded.ir. Kat! teminatı S38 lira 01-
prtnamesi ZO kurup komisyondan alan. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lor. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6995) 

16966 

SRO 
T~ 
Otomobil 

Kamyon 
Motör 

ve 
bUQmuın 

makine

lerde 
İsviçre 

ma.mtUAtı 

S R O Rulmanlarım kullanınız. 
Deposu: Galata Karaköy Palas hanı 

karşısında 84 No. İBRAHİM TAŞ
CIOÖLU ve ORTAl{LARI P. K.. 

1039. Telgraf: T AŞK OL 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasmda SOMER Sinemasında 

ULUS 21- inci yıl . 

lmtı yaz ı;ahibi 

lskendeı Artun 

Nı) 6913 

Umumi Neşrıyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

MUeııseııe MUdtıru : Nqlt ULUÔ 

ULUS Baaımm ANKARA 

Bu gün ve Bu gece 

Vivane Romance'nin fevkallıdE 
yarattığı 

Yarı Geceden Sonra 

ı~srarlı maceralarla dolu bü -
yUk aşk ve heyecan !ilmi 

Seanslar 10 • 12 - 14.30 • ı6.30 
18.30 - gece 21 de 

Pek ya.kında 
Bt1Y11k .Qk 

Bu gece 21 de 

İki !illm birden 
1 - Polis hazır ol 
Baş rolde: Jack La Rua 
2 - Banka soyguncuları 
Baş rolde: Peter B. Kynes 

Saat 10 - 12 - 14,30 • 16,30 -
18,30 

1 - BUyük intikam 
Bq roldeı Keıı Mayııard 

J - Keıum l1maD 

BugUn ve bu gece 

İnsanları heyecandan heyeca

na kaptıran büyük macera 
filmi 

ASILAMIYAN ADAM 

Baş rolde: Boria Ka.rloff 

Seanslar: 10 • ll - l4ı - 16 • 18 
Gece 20,80 d& 

Bu gece 21 de 

Süt Kardeşler 

Baş rollerde: Ilanrl Garat 
Meg Lemonnler 

Şen e~lenceli ve zevkli bi.lyilk 
bir komedi 

Saat 10 -12 • 14,80 - 18,80 
ve 18,30 

TATLI GÜNAH 

Bq rollerde: Robert Taylor 
Ye Jean Harlov 


