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Balkanlarda vaziyet duruluyor 
Roma ·mahfillerine göre l 30 Haziranı 1 Temmuza J 

bağlıyan gecede 

Saatlar bir saat 

hırla beklemeleri bildirildi ! 
ileri ahnacak 

Memlekette güneş ziyasından daha 
fazla istifade edilmesiıü ve bilmuka
bele tenviratta kullanılan mevaddan 
tasarruf temini maksadiyle Koordi -
nasyon Heyeti yeni bir karar ittihaz 
etmiştir. Bu kararı yazıyoruz : 

~ar;;;i~bo 
8albo 
öldü! 

~lbo·----
b· nun tayyaresi 
ır b 

~Q onı bardı ma n 
~ ' 111da Yandı ve düştü 

29..._ 
't • ~ret:--. İtalyan orduau umumi 

~ '~~ '1artıii bir t~liide, Libya u
.~:"llııtı btı~ Balbo'nun kahruna -
~ 'l' ;ldınneJrtedir. Diıtm&nın e: tuk üzerinde yaptıfı bir 

~ile~' ed~rnda Marqal Balbo ta-

tayyareye binerken 

'« d1i1ıııu 11ıneJrte olan ta)7&re alev
\' a~ ~~tür', Maretal Balbo ile 
~ liıtilr. laır mürettebat ateıler Marefal Balbo bir otomobil 
~ ~lde Alp'l h 'nd •• rekorcunınu tebrik ediyor 

~ltb er cep esı e ıo -
""'lttı.,, d 

1~ .dört büyiifüııden biri j mü münuebctiyle, Duçe bütlin resmi dal
_ _.._._ ,,~•rtşa~ı~ıni aıan büyük tayya- relerle tayyare meydanlannda 30 haziran

~ '<llliı "t .
1 Atlaı Balbo teref mey- dan ı temmuza kadar b&yraklann yarım 

&. . İlııde 1ıu;:1nn bayraiı bu bUyülr çekilmesini emretmiıtir. 
~ et ve takdirle etilmit- 2 Dalıilıa matem ailıutü 
~clQ Roma, 29 a.a. - ltalo Balbo'nuıı mu -

s.. ~cıklar lrild:" barebede terefle öldiljilnü haber veren i-
,.. "- yan ,. 1 talyan radyotu, matem aıtmeti olmak lize-

- 11.retaı BaJbo'ma ili• N DllriJatmı iki dlldlıa .......... 

" 1- 30 haziran ı 940 ı 1 temmuz 
1940 a bağlıyan gece saat 24 te bütün 
memleket dahilinde saatler 1 saat ileri 
alınacaktır. 

2- İşbu kararın tatbik mevkiinde 
bulunduğu müddetçe tarifelerde ve 
mesai saatlerinde kararın umumi ha
yatın her gün 1 saat evel ba~lamasını 
istihdaf eden gayesini haleldar edecek 
hiçbir tadil yapılmıyacaktır. 

3- İşbu karar 1 t~mmuz 1940 dan 
itibaren meridir. ,. 

Adliye Vekili 
Safranbo 1 u' da 

Safranbolu, 29 a .a. - Adliye Vekili Fet
hi Okyar dün Karabük fabrikalarnu cez -
dikten sonra Safranbolu'ya celmiı ve bü -
tlin kasaba tarafından istikbal edilmiıtir. 

Fethi Okyar adliye dairelerini, cezaevini, 
ve tapu dairesini teftiı etmiıtir. 

Cevdet Kerim lncedayının konleranaını dinliyen büyük kalabalala 

Cevdet Kerim lncedayı'nın konferansı 

Günün hôdiseleri 
karşısı.nda Türkiye 

Tür Vatanı Türk milleti i~in en dar kumaıtan bi~ilmiı bir ıomlektlr 
bunun kimseye bir par~a bile verecek yeri yoktur, kalmamıshr 

Fransadan sonra 

Cümhuriyet Halk Partisi idare Heyeti izaımdan Sinop Mebusu c.,,. 
det Kerim lncedayı dün saat beıte Ankara Halkevinde çok mühim bir 
konuıma yaptı. Hatip, içinde bulunduğumuz dünya hldiıelerinin muh
telif aebep ve &millerini tarihi seyriyle izah ettikten sonra politikamızın 
ana hatlarını çok veciz bir ıekilde tebarüz ettirdi. Cevdet Kerim ine .. 
day'nm konuımaamda bulunan bir arkadaıımızm intibi.larmı ve konfe
ransın tam metnini atağıya koyuyoruz: 

Belçika da mütareke 
teşebbüsünde bulundu 

Daha saat dörtten itibaren Ankara 
Halkevi salonları dolmağa başlamı,ta. 
Münevver bir kalabalık kısa bir za. 
man içinde Halkevinin genit salon• 
nu, localarını, balkonunu doldurmut 
taşırmı§tı. Cevdet Kerim İncedayı'yı 
dinlemeğe gelenlerin ardı arkası ke
silmiyordu. Halkevinin mermer antre
sine sandalyalar koymak mecburiyeti 
hasıl oldu. Biraz sonra yan salonlar 
da açıldı. Koridorlar da dahil, dört 
salon ve Halkevinin her köşeıi tama
miyle dolmu§tu. İçerde yer bulamıya11 
lar, Halkevi bahçesinde toplanmıtlar 
hoparlörden istifadeye karar vermiı
lerdi. 

Bordeaux, 29 aa. - Havas bildiri
yor: 

Belçika hükümeti namına yaptığı 
hitapta, B. Pierlot, hükü.meti alman 
makamlariyle temasa girmek ilıere 
te§ebbüste bulunduğunu bildirmiştir. 

Hitabede bilhassa §Öyle denilmek
tedir: 

Milletin, müttefikan bize tevdi et
tiği vazifeyi yaparak, müttefiklerle 
beraber harbe devam etmek üzere 
Fransa'ya geldik. Harp talii aleyhi
mize döndü. Mükemmel ıurette harp 
ettikten sonra fransız ordusu müca
deleden vaz geçmi§tir. Fransa ile Al
manya arasında mütareke aktedilmi§· 

Reynaud 

Otomobil kazasında 

ağırca 

yaralandı 
Bordeaux, 29 LL - Montpell1er'den a -

lınan blr habere stıre, B. Reyanud. blr oto
mobil kUMında bqından atır eurett.e ya
rala.nmııtır. Sabık bafvektı, kendisinin ida
re etmekte olduğu otomobil ile satnte -
Maıdme'e giderken, otomobllt bir ağaca 
çarpmı, ve hendeğe dilfmllttUr. B. Rey
naud, bir hutaneye kaldınlm.ııtır. Yarası 
ağır olmakla beraber, kazazedenin hayatı 
tehlikede deflldlr. 

Hitler 
Paris'te 

Berlin, 29 a.a. - D. N. B. bildiri· 
yor: 

Gazeteler, Führer'in Genelkurmay 
erkaniyle birlikte Eyfel kulesi altın· 
da alınmıı fotograflarını neıretmek· 
tedir. Bu fotograflar, Führer'in eon 
ifinlerde Franııs hilkUmet merkezi
ni slyaret ettiğine dcWet etmekte • 
dlr. 

tir. Şimdi her §eyden evel vaıif emiz, 

zabit, asker, ~mur, muhacir belçika
lıların memlekete dönmelerini ve uğ

radıkları felakette bütün belçikalıla
rın birlikleri içinde biribirine her za
mankinden daha sıkı ve yakin olma
larını temin etmektir. 

Diğer taraftan şagilin niyetleri 
hakkında elimizde bulunan bütün e
mareler, halkın eski muhitlerine yer
le§melerine kolaylık göstermeğe ha -
zır olduğunu göstermektedir. Bunun
la beraber dönüt şartlarının tayin e
dilmesini beklemek muvafık olacak
tır. Belçika hükümeti bu meselelerle 
meşguldür. Kabil olur olmaz müda
halelerinin neticesini bildirecektir. 

Cevdet Kerim lncedayı 
konleranaını veriyor 

Cevdet Kerim İncedayı, bir hamaset 
havası içinde bütün kütleyi heyecan
dan heyecana sürükliyen vatansever• 
Iik ve kahramanlık hislerini kamçılı. 
yan ateşli sözlerine saat beşte başla
dı. 

Bu anda, Halkevinde bulunanlarla 
beraber bütün Türkiye, radyosu ba§ı1'
da Cevdet Kerim İncedayı'yı sükQ.a 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Japonya, Hindiçini ve Amerika taralından maynlanon Panama kanalını ~öaterir clünya harit~ 

Japon hariciye naz1rına 
göre sulhun tek şartl : 
Bütün milletler 
sahasına sahip 

kendi hayat 
olmalıdır ! 

Tokyo, 2t a.a.-.Japonya hartclve nazın 
B. .Artta. bugün radyo ile ne§I'edllen bir 
nutuk eöylemlı ve demiıttr ki: 

BUtUn milletler kendi hayat aa.halanna. 
aahlp olmachkça, bUtUn m1lletlerhı arzu et
tttt sulh, devamlı olmıyacaktır. Bu ideali 
elde etmek için, cog-ratı, ırkt, kUltUrel ve 
ekonomik sebeplerle ınkı surette birlbirine 
batlı mnıetıerin evelemlrde, mU,terek 
mevcudiyetlerinin hayat aahuını teıkil ey. 
lemeler! ve bu l&h&da sulh ve nizamı &'&

Japonya'nın dlf politilıan ve ha- rantı eylemeleri pek tabltdir. Aynı zaman
"""' __ ... __ ı-'a""lılı:.: ı.._ı..ln-~• _.:;_ d&, dtter hayat aahalan Ue refah ve terak
ı- .uvuı a -~ ncuır na .... _ k1 mtlnuebetle.rt temin oluıımam lA.zımdır. 

itim beyanatta balunan japon iN> Uzaiıtarllta yeni bir nizam 
rici)'9 ....,.. B. Arila .--~ - a ._ *.., 

kadar olarak, uzak ıarkta yeni bir nizam 
kurmak için Japonyanın gayretlerindea 
ba.haetmıı ve aözlerine ıöyle devam etmit
tir: 

Japonyarun bUyük hedefini anlamıyaa 
ve Çankayfek'e yardım göndererek ıarld 
Asya sulhunu bozan bazı devletlerin dal • 
ma bulumnt11 olrnuı çok ıayaru teesailf· 
tür. Japonya, hllen, bu devletleri yola ce
tlrm.ek niyetindedir ve Ça.nkayıek'e yardım 
eden kuvetleri bertaraf etmek için hiç bir 
engel önUnden kaçmıyacaktır. 

B. Artta, ıarkt Asya ve Putflk mıııta
kalan memleketlerinin kendilerine hAa bil' 
tek hayat sahaaında blrleımelerlnln tabU 
olc:tutunu aöylemlf ve dem1-Ur ld: 

( Son ı. - 97/aa ) 

• 
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Spor pedagojisi 

Yürüyelim 9rkadaşlar ! 
Her gün kırlarda en az beş kilomet

relik bir yürüyüş yapmak faydalı bir 
cimnastik, uzun bir mukavemet yürü
yiışü yapmak bir spordur. Fakat hiç 
şüphe yok ki yürüyüş bütün vücut ek
zersizlerinin en tabiisi, hatta en iyisi 
dir. Çünkü nevini ve miktarını tayin 
etmek çok kolaydır. Düz bir asfaltta 
yüründüğüne göre adımları büyültüp 
küçültmek, çabuklatıp yavaşlatmak 
mümkün olduğu gibi, yolu uzatmak 
ıuretiyle de idmanı tedricen ilerlet -
mek mümkündür. Fakat asıl faydalı 

olan kır yürüyüşleridir. Arızalı arazi
de yürümek, hazan bir hendek atla -
mak, hazan bir çitten aşmak, bazen bir 
yamaçtan inmek, hazan da bir bayıra 
tırmanmak ve mütemadiyen temiz ha
va teneffüs etmek çok faydalı bir id
mandır. 

Yalnız her gün muayyen bir zaman
da ıehir dahilinde düz bir yolda mah
dut bir mesafede yürümek büyük bir 
fayda temin etmez. Tam bir cimnastik 
de değildir. Yaşları yirmi beşle kırk 
beş arasında bulunan, kafası ile kapa
lı yerlerde çalışınağa mecbur olan ve 
ıemirmeğe istidadı olan (çünkü in
aanlar hayatının bu devrinde semirme
ğe başlarlar) kimselerin günde hiç ol
mazsa on bet kilometrelik bir yürüyU§ 
yapmaları lazımdır. Buna maddeten 
imkan yoktur. Sonra yürüyüşte en 
çok bacaklar faaliyettedir. Kol göğüs 
ıırt ve mide ada\eleri büyük bir it 
görmezler. Bununla beraber uzviyetin 
tegaddisine hadim olan en mükemmel 
ekzersiz yürüyüştür. Çünkü o da bir 
nevi cimnastiktir. Vücut ekzersizleri
nin fiziyolojik tesirlerini hatırlamak 
bu hakikati anlamak için kafidir. Cim
nastik nedir? Uzviyetin ihtiyacına gö
re hareketin keyfiyet ve kemiyetini 
takdir eden bir fen değil midir? Ha
reketten anladığımız nedir? Adalele
rin tekallüsüdür ki önce kan ceveta
nının faaliyetini çabuklatır, sonra da 
ciğerlerin faaliyetini arttırır. Bu sa
yede gittikçe çabuklanan teneffüsler 
~az mübadelesini kolaylaştırır. 

Şurası muhakkaktır ki cevlanı-de • 
min sürati adale kütlelerinin faaliye
tiyle mütenasiptir. Yürüyüşün vücu
dun aşağı kısmındaki adaleleri faali
yete getirmesi, bize bu ekzersizin fizi
yolojik kıymetini anlatmak için kafi
dir. 

Ağırlığı yetmiş kilo olan bir inıa
nın iradi adale kütlelerinin ağırlığı a
pğı yukarı otuz kilo kadar bir şey
dir. Bunun yirmi kilosu vücudun süf
li kısmında, on kilo kadarı da ulvt 
kısmındadır. Düz bir yolda yüründü
tune nazaran bile adalelerin mühim 

Selim Sırrı T ARCAN 
bir kısmı faaliyete geçiyor demektir. 
Yürüyüş biraz çabuklatılır mesela da
kikada 140 veya 150 adım atılacak o
lursa veya biraz meyilli bir yolda yü
rünürse vücudun alt kısmındaki ada
le kütleleri daha şiddetli tekallüs et
meğe başlar. Gerek kanın cevelanı, 
gerek ciğerlerin faaliyeti derhal artar. 
Tedricen arttırılmak suretiyle kır yü
rüyüşleri yapmağa hal ve zaman mü
sait ise bundan tabii, bundan güzel bir 
vücut ekzeraizi tasavvur olunamaz. 
Avcılık ve dağcılık sporların en mü
kemmelidir. İnsanların yürilyü§ şek -
linden karakterini, mizacını hatta 
mesleğini anlamak mümkündür. 

Avrupa'da yaşıyan muhtelif millet
lerden rastgele kadınlı erkekli yüz ki
şilik gruplar alsak ve bunları herhan
gi bir geniş caddede toplu olarak yü
rütsek hal ve tavurlarından, ba1larının 
vaziyetinden, süratli veya gevşek a • 
dım atışlarından hangi ırka mensup 
olduklarını meslek ve meşreblerini an 
lamakta zorluk çekmeyiz. 

Hiç şüphe yok evlerinde, mektep -
terinde her gün bir ibadet gibi cim
nastik yapan, tatil günlerini kahve -
lerde oturmakla değil, kırlarda gez
mekle geçiren, zevki oturmakta de -
ğil, yürümekte arayan milletlerin ef
radı, düzgün, muntazam, ahenkli yü
rümesini bilirler. Londra'da bir pazar 
kır gezintisine giden genç kızlara te
sadüf etmiştim. Bunlar üçer, üçer 
grup halinde sokakta asker gibi biri
birlerine ayak uydurmuş gidiyorlar -
dı. Hem vücutları düzgün, hem adım
ları muntazamdı. Bu gençlerin haline 
imrendim. Bir insanın duruşundan, 

yürüyüşünden karakteri belli olur, 
demi1tim. Evet 1 Sağlam, canlı, heye
canlı milletlerin efradı ilerlemek için 
yürümek, doğru ve güzel yürümek, 
yorulmadan yürümek, daima yürü
mek lazım olduğunu bilir. Bunun için 
dir ki vatandaşlarıma biricik tavsiyem 
şudur: Yürüyünüz, daima yürüyünüz. 
Bilhassa mümkünse açık havada, kır
larda, arızalı arazide yürüyünüz 1 
Durmıyalım düşeriz sözünde büyük 

bir hakikat saklıdır. 
Bundan otuz ıene evci gençlerimiz-

de kırlarda açık havada yürüme zev
kini arttırmak için tıveç'ten gelirken 
kendilerine o milletin yilrüyUı mart
larından birini armafan olarak getlr
miıtim, bu marıı bUtün türle çocukla
rı bilir. 

Haydi öyle ise bahar geldi, kırlar 
sizi bekliyor: 

Dağ baıını duman almıı. 
Gümüş dere durmu alrar. 
Güneı ufuktan ıimdi dolat, 
Yllrüyelim arkadaşlar/ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Gönlün ferahken Kızılaya 1 Ordu'da zehirli gazden 
yardımı unutma ki başın dara 
düşünce o seni arasın ..• 
Kızılay, harbm ve tabiatın 
yere zarptığını ayağa kaldırır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eski şehirde 
mahsulü 

ilk buğday 

borsada 
Eskişehir, 29 a.a. - Yeni yıl buğ

day mahsulü bugün borsaya gelmiıtir. 
En bereketli ve feyizli bir yılın ilk 
mahııulünün borsaya geliti m4nasebe
tiyle fevkalade bir tören ve tezahürat 
yapılmııtır. Borsaya ilk buğdayı ge
tiren müstahsilin adı İbrahim Ayaz'
dır. 

korunma kursları 
Ordu, 29 a.a. - Bura.da bir milddettenbe

ri açrlmıt bulunan zehirli p.ı ve bunla.ra 
karıı korunma kurıılarma halkımı.ı munta
zaman devam etmektedirler. 

Daha bir ay luıd&r devam edecek olan 
kuralar aayeeinde, halkmmı pasif korunma
yı tema.men öiren.miı bulunacaklardlr. 

Mesut iki doğum 
Emniyeti umumiye hukuk itleri mU 

dürü Cavit Kobah ile kardeıi dit 
doktoru Hasan Kobah'nın birer erkek 
çocukları dünyaya gelmiıtlr. Yavru • 
tara uzun ömür ve ııhat temenni ede -
riz. 

ULUS 

Dıı ticaret 
Kliring hesapları 

bakiyesi 
Türkiye CUmhuriyet Merkez Bankıunn -

dan e.Jınan hesap hUIAsalanna g(;re 22. 6. 
1940 tarihindeki kllrlng hesapları bakiye -
leri 

CETVEL: - 1 -
Türkiye CUmhurlyet Merkez Bankasın -

dakl kliring he1111.pl&rı borçlu bakiyeleri : 
Memlektt Miktar T.L. 

Almanya 
A. hesaplarındaki 
borcumuz T. L. 
Almnnya 
B. hesabındaki 
alaCngımız T. L. 
Belçika 
Finlandiya 
Hollanda 
İııpnnyn 
İsveç 
O. hesabındaki 
borcumuz T. L. 
İsveç 
A. hesabındaki 
alacağımız T . L 
İsviçre 
Lehistan 
Lctonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya: 
Borcumuz: 

38 husus! 
hesap 
T. L . 
Y<'ni 
Hraap 

346.400 

T . L. 1.952,400 
Rome.nya: 
Alacağımız : 

(371 huıust 
hesap T . L . 20,000 

muvakkat 
T. L. 26.000 
Eski 
Turizm 
heııabı T. L . 25.oon 

s. s. c. t. 
Yugoalavya 
Yunanistan 

CETVEL: - 2 -

16.972.300 

3.420.800 13.551.:SOO 
646.!!00 
481.900 
384.600 
279.300 

2-44:5.800 

125.700 

2.298.800 

2,320.100 
119-000 
417.WO 

72.800 
842500 
215.700 

71.000 2-227.800 
13.100 

187.300 
259,900 

Muhtelif memleketlerin Merkez Banka
larında tutulan kllring hesaplarındaki ala
caklllrımız : 
:Memleket 

Çeko·Slovakya 
Hesabında 
alacaJtımız T. L . 
Çeko-Slovakya 
Hesabında 
borcumuz 
İtalya 
A. Hesabındaki 
alacağımız T. L. 
İtalya 
B. Hesabındaki 
borcumuz T. L. 
Estonya 
Lltvanya 

Miktar T.L. 

514.400 

13.000 .501.400 

1.935,900 

1.312-'00 3.248.300 
oiOO 

48.700 

Mahalli idareler 
şube müdürlüğü 

Dahiliye Vekaleti hukuk müşavir -
Iiği muhakemat müdürü B. Şemsettin 
Yazıcı terfian mahalli idareler umum 
mUdlirlüğU 9ube mUdilrlUğUne tayin 

edilmiştir. 

Tokat nüfus müdürlüğü 
Açık bulunan Tokat nüfua müdür -

lüğüne uzun yıllardanberi nüfuı u
mum müdürlüğü şefliğinde bulun -
makta olan B. Kutbüddin Türküncu 
tayin edilmittir. B. Kudbüddin'e yeni 
vazifesinde ba§Srılar dileriz. 

Ücretli memurlar kadroıuna 
ait kanun netredildi 

Umumi müva:r:eneye dahil devlet 
dairelerinde çalıpn Ueretli menıuri • 
yetlerin kadrosuna ait kanun dilnkll 
reımt gazetede çıkmıştır. 

Tarih - Coğrafya Fakültesinden 
mezun olan gençlerimiz 

Tarih - Dil - Coğrafya Fakilltesi'nin 
yeni ve son zamanlar tarihi ıubesin -
den mezun olan gençlerimiz ıunlar -
dır : 

Enver Okbay, Tallt Mümtaz Ya • 
man, Faik Reşir Uman, Bedia Korkut, 
Enver Levent, Naci Berköz, Lltif 
Baykalt, Vahit, Savacı, Müveddet, Ha
taylı. 

"V ., tm " erern,,, sı a,,, · yangın,. 
''sel,,, ''kuraklık,, ve "zelzele,, 
hükmedemez verirsen Kızıl
ayla elele ••• 

Hukuk ilmini 

Yayma Kurumunun 

Talebe arasındaki 

müsabakalar 
neticelendi 

Hukuk İlmini Yayma Kurumu'nun 
yükıı~k tahsil gençliği arasında tertip 
ettiği müsabaka neticelenmiştir. 

Kurum merkezinde seçkin bir hey
et huzurunda, Hukuk İlmini Yayma 
Kurumu başkanı ve Manisa mebusu 
B. Refik İnce tarafından birincilik 
kazananlara eli~er lira mükafat veril
ıniştir. Muvaffak olan gençleri can -
.fan trLrik eder ve daha yüksek başa
rılar elde etmelerini dileriz. 

Kurum'un bu müsabakalarına ait 
elde ettiğimiz malumatı aşağıya der
cediyoruz : 

Müsabakaya ait notlar : 
1- 1939 - 1940 müscı?akasına iştirak 

eden talebenin yekfinü altıdır. Bir ta
lebenin müracaatı il.in edilen vakti 
geçirdiği için kabul edilmemiştiı. 

Bu altı talebenin mektep itibariyle 
taksimi 1öyledir : 

Ac:et : 
4 Siyasi Bilgiler okulu, 
1 Ankara Hukuk Fakültesi, 
1 İstanbul Hukuk Fakültesi, 

6 
2- Müsabakada ( esasi hukuk ) tan 

şu sual sorulmu~ idi : ( Teşkilatı esa
siye kanununun (68) ınci maddesiyle 
(2) inci maddesindeki Devletçilik 
prensiplerinin münuebetleri ve telif 
suretleri. ) 

Bu mevz·ıa : 
3 Siyasal Bilgiler okulundan, 
ı İstanbul Hukuk Faicülteainden ol

mak üzere dört talebe iştir1k etmiş ve 
birinciliği Siyasal Bilgiler okulu aon 
sınıf talebesinden (533) numaralı Ci
hat Mutver kazanmıştır. Ayni mek -
tepten 679 numaralı Ahmet Topaloğlu 
ile 831 numaralı bmail Hakkı Musa
ballı, takdirname kazanmışlardır. 

3- Devletler huiu&i hukukundan 
da 1u sual sorulmuş idi : " Ecnebile -
rin vaziyeti ve hakları, nazari bakım
dan ne gibi esaslara istinat etmelidir? 

Bu mevzua : 
1 Siyasal Bilgiler o!rnlundan, 
1 Ankara Hukuk Fakültesinden ol

mak Uzere, iki talebe iştirik etmiş, 
bunlardan birinciliği Siyasal Bilgiler 
okulu talebeıinden 757 numaralı Hik
met Rasih Bensan ve Ankara Hukuk 
Fakültesi talebesinden Emin Öktem 
takdirname kazanmıştır. 

4- Ceza hukukuna ait ıuale hiç bir 
talebe iştirak etmemiştir. 

5- Bu mevzular için temyiz heye
tini aşa~ıdaki zatlar teıkil ediyordu: 

a- İstanbul Hukuk Fakültesi deka
nı Ali Fuat Baıgil, 

b - CUmhuriyet Merkez Bankası 
Hukuk mU~aviri Osman Nuri Uman, 

c - Kütahya mebusu AlAaddin Tirit• 
oğlu, 

d - Profesör Kemal Yörük, 
e - Profesör Nusret Metya, 
f - Frofeıör Muammer Raıit Sevii. 
6- Bundan evet yapılan müsabaka-

ların birincisine (1 ), ikincisine 17 ta
lebe iştidk etml1 olduğuna göre bu 
ıeneki ittirlk nokaanlı~ı herhalde 
dikkati celbedecek mahiyette &örül· 
müştür. 

Amasya' da paraşütçülere dair 
konferans 

Amaııya, 29 a.a. - Buglln Halkm aa -
!onunda P&r11Ut ve parqUtçUler mevzulu 
bir konteranı vertlmlftlr. Konterana kala
balık bir halk kütlesi tarafından allka ile 
takip edllmtıtır. 

Buğday fiyatlan 
tstıınbul, 29 (Telefonla) - İetanbut pi. 

yasaımda tüccarların elindeki buidaylar -
dan Anadolu sert 6, Trakya ıert 5,32 kuru
l& aatrlmaktadrr. 

DOLA YİSİYLE 

Yeni bir temaşa sanatı iç 
Maarif vekaleti Güzel sanatlar U• piyesler umumiyet itibariyle > 

mum müdürluğü, yakında işlemeğe tiıen oyuncular için yalnız. o) 
başlıyacak olan devlet tiyatrosu için natı bakımından birer teı:nrıtı 
hazırladığı zengin repertuvardan bir 

1 

bu sanatın temeli olan zevk ııa 
kısım eserleri bugünlerde neıretti. dan da ders teşkil edecek pıa 
Bunlar Güzel sanatlar umum müdürü eserlerdir. Bunların arasında 
B. Suud Kemal Yetkin'in önsözünde terlinck'in "Interieur,.üne. C J 
denildiği gibi "konservatuvar talebesi- ne'in "La Paix chez soi,.sıııa;, 
ni daha buyuk eserleri temsile alıştır- nard'ın "La Plaisir de rompre cıe 
mak için dera ve temrin malzemesi tesadüf ediyoruz ki her bırı e~ 
olarak terceme ettirilmiş" birer per- tarihinde yer edinmiş özlU 1 
delik ve fran11z, ruı ve İngiliz tema- metli şeylerdir. Umum müdUf 
şa edebiyatlarından alınmış piyesler- nunla kalmış değildir: gö~J 
dir. nündeki cetvelde 37 piyes 1.ri 

Garp usulü temaşaya daha yeni ye- Bir sene içinde terceme cttı. 
ni alı1ıyoruz. Şimdiye kadar tiyatro sonbaharda neıredilecekterı 
edebiyat ve sanatı olarak gördüğümüz lenen bu otuz yedi eserin 
bundan kırk ııene evelki "kumpanya"- olduğunu aşağıda görecekıİ~ 
ların edebiyat ve sanattan pek farklı yekuna neşredildiğini söyledı5~, 
olaınamı~, tuluatcılık ananeleri en kuz küçük piyes de dahil (1)· 
ciddi sayılmaıı iktiza eden temaşa cimler, fransız, İngiliz, ru• 1" 
müesseselerimizde bile hüküm aür - tema1a edebiyatlarındaki en 
mekte devam cdegelmittir. Bunun da en yüksek eserlerden bir çokl 
sebebini yalnız - iki üçü istisna edil- mışlar. Muhakkaktır ki bu, 
mek üzere - iyi oyuncular yetiıtire- de zengin olan dünya repertll 
medigimizden değil, oynanan eserle· ancak küçük bir kısmıdır. t.Jıt~ 
rin de her hangi bir sanat havası ve lım ki daha yunan klasikler1

• 

heveııi yaratamıyacak kadar bayağı ol- tua gibi Roma tiyatro ınu 
malanndandır. (Bu eski repertuvarda lspanya'nın hayret verici te f 
da pek kıymetli bir türk muharririni rı, ondan sonra Shakspeare, 
istisna ediyorum) Binaenaleyh güzel ların Moliere'i , Racine'i, fdall 
sanatlar umum müdürlüğünün, Tür- au, Goethe, İbsen gibi müste.ır 
kiye'de yeni temaşa hayatının malze- ler var. Hiç şüphe yok ki, güıf 
me ve kadrolarını kurarken her şey- lar umum müdürlüğü bu te 
den çok dikkat etmesi lazım geldiği §İni muntazam ve şümullU bir 
nokta keyfiyet meselesidir. Hakiki göre yapıyor ... bu s~vdığırfl t 

sanatkarlara hakiki bir temaşa ede- rirlerin hepsi N pıaıı- dahild 0 
biyatı temsil ettirmek ve bu ııuretle dürlük, muhtelif ımı~crc:irnleflô' 
zevkııizliğin pek kolayca yerleştiği diye kadarki terceırıclerindcl1 J 
tiyatro sahasında yüksek bir .zevk ve fadeyi belki düşünmüştür. /l'D 
aanat duygusu yaratmak: buna mu - tercemelerin birer birer gözdeJI 
vaffak olmakla memlekete en büyük rilmesi, asıllariyle karşılattı 
hizmette bulunulmuı olur. • keyfiyeti aşağı yukarı yenidell 

B. Suud Kemal Yetkin, yukarıda i- me kadar uzun bir iştir. Yall
1 

şaret ettiğim önaözde bize "adaptaı- tuvarın teşkili - hele Güzel 
yon" değil, do~rudan doğruya terce- mUdilrlüğünün gösterdiği itiıı" 
me edilmit eserler lazım olduğunu kat ve ilmi ciddiyetle teşkili / 
çok doğru olarak söylüyor. Filhakika atiyle bir kaç sene daha süre!· 
"adaptasyon"un yirmi ıenedenberi neticede mükemmel bir ternajl 
devam eden mazarratlarını bilmiyen yatına sahip olacağız. Ve bu 
yok. Doğrudan doğruya tcrcemenin edebiyatının ııadakat ve sa11•~ 
türlü faydalarından biri de, yabancı mından pek ıııkı bir mürakatıer 
edebiyatları, ruhları, ha11aaiyetleri olması ona ayrı bir hususiye" 
tanıtmaktadır ki bu, bir milleti en tesna bir kıymet verecektir. 
iyi tanıtan edebiyatıdır demek do~ru natlar umu müdürlüğünü bu A 
ise, pek mühim bir kazanç sayılabilir. sum.ıcu ne lı.cı.tlar tebrik etsel< y· 
Diğer taraftan unutmamalı ki ti- dır. -----------------yat r o, öteki edebi tarzlara nisbetle (1) Calderon: Hayat rüyadlf; 
hakiki hayata en yakın olması li.zım- marchaiı: Fiıaro'nun Dütünıi: 
gelen bir tarzdır: çünkü caaslı konut- Minna von Barnbelm; Goethe: ~~ 
madır ve konuıan bir adam fikrini ne Viırıy: Cbatterton; C. Haupuıı_ı:t) 

Bernd; A. Çehof: Yanya; Mu~-! 
kadar gizlese gene hakiki hüviyetin- oynanmaz; Kapı ya açıl: olrn.,1 

den bir parça göstenneğe mahkGm- palı; V.S.Ş. Labiche: B. Perrioct" 
dur: buna binaen bir cemiyetin, bir yabatı; Çchof Bir Jzdivaç teklifi 

·ıı t' 'k 1 " · · b' Becque: Kargalar; E. Augicr: B· 
mı e ın psı o OJısını ılene temaıa e- nin damadı; B. Shaw: Candidı. P iı'j 
serleri yoliyle anlamak imktn ve zev- Blınco Posnet, Kaysır ve KltD~ 
ki daima vardır. cnol: Marius; Galıworthy: "' 

... Henri Bataille: Ln Flambe.ıu$: 1· 
GU rel: Yeni mabud•, Ayıunm •' 

zel sanatlar umum müdürlüğü- rıb; Maeterlinck: Eviıı ;,ı: 1· 
nün bu aef er neırettiği birer perdelik A7rılmd: znki .,.._ ..._ 

S.eyhan mebusu Safa 

Özler vefat etti 
Adana, 29 a.a. - Seyhan mebu911 Safa 

Özler düıı sabah .A.dana'dalri rinde anjin 
de puvatrindcn vefat etmiıtlr. Hldiae adi.
nahlar Uzerinde bilyiik teeaailr uyandırmıt· 
trr. Cenaze töreni buıriln yapılacaktır, 

Sinop'ta konferanslar 
Sinop, 29 a.a. - Parti idare heyetleri ta

rafmdan tertip edilen konferansların veril
mcaine devım edilmektedir. Nahiyelerde, 
paz&r mahallerinde ve halkevi aalonlarm • 
da ırilnUn ıiyaıl meeeleleıi bu arada hükü
nıetimirin talrip etmekte oldutu ıiyaıetin 
811& hatl&rt izah edilmektedir. 

Felaketzede le~ 

yaptlan yardım il 
Lira Kr. Verenin ılJ!ll ~ 

18 72 Denizli kızıtay merıc;,- J 
27 81 Kıan kızılay ıubCılD ,ı'I' ~ 
O 22 TafköprU kızılay ,utıtd''" ı't 

3702 92 Dlvrik kızılay oubel~ııj 
268 80 Haymana kızılııy ŞU ;,ıt" 
103 27 Nevıchlr kızılay şubt d • 
H. 00 İncesu kızılay §Ubesill ~ 
10 00 Kastamonu kızılaY J11~1 
10 00 Ş. Karaağaç kızılaY f J 

O 70 Birecik beledlyeıındt~ıır~ 
37 50 Boyabat kızılay ıubfl 

402 35 Denizli tutUn zUrralııt' 
Nihat Vere11kııJn'daD tP 

8 56 Kula kızılay ıubeııı.ıd~Jı1 
3727 50 İnglltereden gelen ~~ 

bedeli olarak '((?" 

İstanbul tehir medisi fevkalade 
içtimaa çagırıldı 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
2900 00 İnglltereden eten e 

bedeli olarak t(ı~ 
50 00 Marsllya konsoJoslU~J11 I' 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Şehir mec -
liıi çarpmba ıünU fevkalide içtimaa çai
rıldı. İçtimada Üsküdar - Kadıkoy tram
vay oirketi meselesi de konuıulacaktır. Bu 
ıirketin idare meclisi şirketin feshine ka -
rar vermişti. Toplantıda şirketin feshe -
dildıkten sonra İstanbul tramvay idaresiy
le birlikte çalııtırılması meseleı;i konu~u
lacak ve karar ona ıöre verilecektir. 

lstanbul'da yapılan sığınak 
ve siperler 

İstanbul, 29 (Telefonla) - İstanbul vi
lbeti dahilinde şimdiye kadar yapılan ıi -
per ve sığınaklardan 31 inin matliiba mu
vafık olduğu son tetkikte anlqılmııtır. 

Denizciler bayramına hazrrlık 
ht.anbul, 29 (Telefonla) - Pazartesi iÜ· 

nü yapılacak olan denizciler bayramının bü 
tün hazırlıkları tamamlandı . 

İstanbul - Köstence vapur 
seferleri 

İstanbul, 29 (Tele onla) ;:;on .. aziyet 
dolayısiyle tatil edilen İstanbul Kö,tence 
seferleri onıimUzdeki ha.fu tekrar baılıya. 
uktır. 

Bir konferansı 

dinlerken ... 

C evdet Kerim lncedayı'nın dün 
Halkevinde verdiği konferan

sı heyecan ve zevkle dinledim. Bu 
konuşmada gönüllerimizde birikmiş 
duyguların derli toplu bir ifadesi, 
kafalarımızda toplanan sorguların 

beklediği cevap, vicdanlarımızın 
yük~k sesimize emanet etmek iste
diği haykmş, dünyanın bu kadar 
karmakarııık bir devrinde yaşama
mıza rağmen sinirlerimizin bozul -
mıyan sükunünün tarifi ve nihayet 
m3.?.isi ve .ttisi ile milletm ve ordu
nun öğünülecek destani vardı. GCJ -
nü/ ve kala gibi iki kaynaktan ge -
len bu sözleri Türkiye ba~~ehrinin 
Halkevinde söylendiği için yerinde, 
tarihin büyük bir itina ile kaydede· 
ceği bir devrede söylendiği için de 
zamanında buluyoru7. 

Harpsonu dünyasında, muzaffer 
ve mağlup, bütün mılletlerin yor -
zun ve bez&in silahlarını duv~ra da-

• 

'#AN 1~1 IL~R ; 
yayıp bayraklarını bohçaya koyduk
ları bir zamanda kendi sancağına va
tan semalarından yeni aylar ve yıl -
dı.zlar koparıp takmasını bilen Türk
ten tarih, eğer yeni vazifeler istiye
cekse .•• 
Hayatının büyük bir kısmını sa -

vaş boylarında geçirmiş olduğunu 
bildiğimiz hatip, barııı bütün beli. -
ğati ile öğen hitabesınde bu nokta -
ya geldiği .zaman birdenbire çekil -
miş bir kılınç gibi ateşlendi : Sev
ginin ne zaman isyan, işığın ne za· 
man kıvılcım olacağını bildiği için 
barııla .savaşın sınırı nerede başla · 
yıp nerede bittiğini en iyi sezen bir 
ırkın dilinde de mantıkla heyecaT' 
biribirleriyle böyle noktalarda nö 
bet değiştirirler. 

lncedayı, en büyük silahımız, di 
yordu, vatan ve istik/il kadar mu · 
kaddes bir varlığımız : Milli birlik 
ve milli disiplindir. 

Bu konferansta bir iki defa duy -
duğumuz " istikllJ ,, ve •• istikbal ,, 
kelimeleri sade bir seciğ ve kafiye 
hatırı için yanyana gelmiı değildi. 
Bir meşrutiyet nuırının •• evell. is
tiklal, sonra İstikbal 1,, demiş oldu
ğunu bilir misiniz ? Cümhuriyet, 
eserlerine devam ve beka vermek 
azmindedir. O sebepledir ki, öyle 
hisettim, hedefimiz istikll.l ve istik
baldi. 

Ve o uğurda gerektiği zaman ya
pamıyacağımız ne olabilir ? 

Biz kı' dumanın ve barutun koku
sunu, ateşin ısısını ve kanın rengi
ni, icabrnda, yadırgamamayı herkes
ten iyi bilen bir milletin leli.ketler 
"e tecrübeler örsünde döğüle döğüle 
~elikleşmiş bir nesliyı'z: içi insan -
lık sevgisi ve barış aşkı ile dolu 
göğsümüzün günün birinde birer 
zırh kesİIİvereceğinden ıüphe eden
ler varsa .•• 

Hatip, onlara Çanakkale sırtla • 
tından, lnCJnü yamaçlariyle Sakar -
ya boylarından ne şehametli ıahit -
/er getirdi / 

Yalnız yurdunu d~ğil, bütün diln
yayı da barıı içinde g•5rmek istiyen, 
bunu kendine ideal edinen Türkün 
sınırlarında hiçbir kimsenin gözil 
olmaması 11.zım geldiğine inanıyo • 
ruz. Eğer hadiseler, bu inanımzzı 
yalanlıyacalc olursa o zaman vasıta
sız/ıklar içinde harıkalar yaratan 
bir milletin vasıtaları tamamken ne
ler yapabileceğini ihtiyar kürenin 
miyop gözleri bir defa daha göre -
cektir. 

Bu güzel konuşma içinde başlı ba
şına bir hamaset şiiri gibi h§la he -
yecanznı taşıdığım şu cümle vardı : 

,. Türk vatanı, Tüık milleti için 
en dar kumaştan biçilmİf bir göm
lektir; bundan kimseye yama vere
meyiz/,, 

O gömleğe el uzatmak İstiyecek
ler, onun altında biT.ım yüreğimizin 
vurduğunu un;.ıtmasınlar I 

T. 1. 

truılyle Nls'te mu1' 
Yaramlynn"dım t(ı 

200 00 Marsllya konııoloslur' \ 
taıılyle Nis'tc rnu1<1111 

Aciman tarafından rf""' 
2.5 00 Marsllya konsoıosıuf'lı • 

taslyle Nls'te mukifı• el 
.5 00 Kızılay İstanbul SS 6;, 

7561 69 Amerikan kızılh&C1n 

19074 04 yek!ln ııııt 
.5212808 20 77 No. ıu ııstemiı fl'I 

.5231382 24 Umumt yekQn 

·~~' 
Giresun nahiyeler' 10 ı 
halk için konfero~~ 

l ·f ısıe ~ 
Giresun, 29 a.a. - Muhte 1

• ıert r 
zerinde halkı tenvir etmek i9111 ·ti1el 
miı olan konferanslara blitiİJl ~ 
ve nahiyetlerinde devaı:n ° 11de 1 
Dun Kesap, Piraziz nahiYel.~~e il' 
de Yulancık kaza merkezlert :ııeı:ıı 1~ 
tarafından para.tütçliliık ve e ıJılf 
dünya vaziyeti karıısında hallc' er Jıı' 
zifeler etrafında konferanslar "ıı ııı' 

,ıcı 
Halkımız bu konferanslar1 1 e(Sit• 

ka ile ve dikkatle takip etınekt 



ısır nicin 
ç harbe~ 

• 
ıtnıedi ? 

1 ---

' Mahir paıa bunun 
bebini izah ediyor 
~g a 

"· -AJ· Mah" P liııd ı ır ata, Mısır 
c liaiıdak:i nutku söyle-

~ .. 
ı <iıııı 121rc, hükümetin, İtalya k; ~giltere ara1rnda çıkan 
tijllin ııyaıetin.i bildirmiştim. 

ll hissiyatından ve arıula -
tıı:iu~i bu siyaseti, müttefikan 
k~ ııız 
"'llll bi . 
~beni u.ın_ harbe iıtlrakimizi 

ıı.4 ın ıçın memleketin yüksek 
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General Weygand 
ordularına hitap 

Fransız 

ediyor 

Birlik ve disiplin tavsiye eden Weygand diyor ki: 

Vazifeniz bilmemiılir, siz vatanın Z1rhısınız 
Bordeaux, 29 a.a. - Milli müdafaa / nice makus talileri yenmiş olan Fran

nazırı general W eygand, fransız or- sa'nın mukadderatına sarsılmaz iti
dularına aşağıdaki emriyevmiyi çı - madını bulunuz. Şeflerinize itimat e
karmıştır: derek müttehit kalınız. Sıkı bir di -

Fransız ordusu zabitleri, küçük za
bitleri, askerleri, 

• 

' 

General V eygand H erriot ile 
konUfU)'Or 

______ ... - --

-3-

Resmi harp f ebliğleri 
İngiliz hava tebliğleri 

Londra. 30 a.a. - Hava nezaretinin teb
liği : 

Sahil mUdafaa ta_vyarelertmlz, dUn, Brl
tanya adaları etrafında ve Skandlnavya' -
ya kadar §imal denizinde, mutat ke§if u -
çıışlarını yapmışlar ve kafilelere refakat 
eyleml§lerdlr. Tayyarelerlmi1den bir tane· 
si dönınemlştlr. 

Bombardıman tayyareleı1miz, Fransa, 
Hollanda ve Almanya üzerinde gece hare
ketlerine devam etmi~lerdir. Kimya fabrl -
kalanna lstasvonlara ve tayyare meydan· 
!arına bUyUk hasar yapılmıştır. 

Bu sabah, sahil mtldatea tayyarelerimiz 
yeniden Villemııoord limanına. hUcum et
mlıler ve burada elektrik istasyonuna ve 
bir depoya ateş verml§lerdlr .. Tnyyarelcrt -
mizln hepsi, bu gece ve g(lndUz hareketle
rinden aallm olarak dönmU~lerdlr. 

"'** 
Kahire, 29 a.a. - İngtllz hava tebliği: 

cumlarına tAbi tutulmuı.ıtur. Çok a,ağıdaa 
uçan tayyarelerimiz, petrol depolannı bom
tA!nmıeıar ve mitralyöz ateeıne tutmu, -
'-trJır. Asıl bUyllk depo, beş eaat sonra bA.o
lA yanmakta !dl. Diğer yangınlar ııönmll§· 
tU. Fakat askert barakalarda da ya.D.glnlar 
h!IA devam ediyordu. Tayyarelerfmlzin 
hepsi sag ve salim dönmtl§tUr. 

Garp çö!Unde, El - Gubbl tayyare me)'
danına mUess!r bir hUcum yapılmı§tx'. 
Bombalar, barakalar ve tayyareler ara.sm
d& patlamıştır. BUyUk bir petrol yanguıı 
c:ıkanlmııı ve dumanlar Uç yüz met.reye ka
dar ~clmlştlr. Alınan foto#r&flar, tay. 
yarelere ve petrol deposuna darbeler indl
rllmiı olduğunu ı-östermektcdlr. DU,man 
gafil avlanmıştır. Hiç bir kaybımız yoktur. 

DU,man Mersa • Matnıh'a hUcum etmlf 
n birçok bombalar bırakmıetır. HMar az.. 
dır. 't)'tt rı dikkate almak, kanunu 

llı~tınek ve ılzc fikrimi bildir
i Qe d •sa ıu bakımdan ki t talya, 
'litii<ıe layd~ğı diğer memleketle

C?lıck ıstcmediğin.i bildir -

~r ~ah· 
t,.iıı un karar almadan evci 
·ç~ hasının kiyasctine müra -

t'lllJı Clzcnıdi, 

Durmadan ardı gelen şiddetli mu-
harebelerden sonra size ateş kes emri 
verilmiştir. Harp taJii aleyhimize 
dönmüşse de vatanperverliğinize, ce
saretinize ve sebatkarlığınıza yaptı
ğım müracaata hepiniz mükemmel bir 
surette cevap verdiniz. Anane ve şe
refimize layik harp meziyetlerinizi 
düşman hürmetle yadetmiştir. Şeref 

kurtulmuştur . .İftihar ediniz. İfa e
dilen vazifeden ;llınan memnuniyet
ten geçen asırlar içiqde bundan başka 

sipline tabi kalmakta devam ediniz. 
Bu takdirde ne ıstıraplarınız, ne de 
şeref meydanınd~ düşen arkadaşları
nızın fedakarlığı boşa gitmemiş olur. 
Nerede olursanız olunuz vazifeniz 
bitmemiştir. Vatanın en temiz tecel
lisi olan sizler onun zırhısınız.· Vata
nın maddi ve manevi yükselişi ya
rınki eseriniz olacaktır. 

Mütareke komisyonu 
bugün toplanıyor 

DUn, Erltre'de Macacca depoları ve tay
yare meydanları muvatfaklyetll hava hU -

Muharebe tayyarelerimiz, Malta üzerin. 
de dUşman ile bir muharebeye tutllfl?\UI • 
tur. Bir dll§man tayyaresi dU,UrUlmU,tUr. 

İngiliz deniz tebliği 
Kahire, 29 aa. - t~riliz deniz tebliği: Resmen teyit edilmcmiı bulunmakla beo 

raber, hlç bir ln~Hiz kaybı olmadıiı ..ul -
.maktadır. 

Kalplerinizi yüksek tutun, do~tla-

rım. 
~ısır'ı harbe iştirak ettir. 

~ 01 
1lıncnto önüne çıkmadan 

.cıı:Ydını, kan~nu esasiyi çiğ-

llı~~~iıelerin dikte ettiği 
tt bit tı, gerek docrudın doi
~sı~, harp fecayiindcn vi

b hır vazife olarak tahmil 
• 1• a~ka. ParUimcnto hüküme-

Yaşasın Fransa. 
Anadolu ajansının notu : 
26 haziranda çekilen yukandaki tel

graf bugün gelmiştir. 

Besarabya'da Sovyet 
askerleri ilerliyorlar 

Hutzinger Viesbaden'de 

Alman baş murahhası 

Stuelpnagel'le görüştü 

Cuma akpmr, merkezi Akdcniz'de hare· 
ket eden İngiliz deniz kuvetlerl, kaçmıya 
tcşebbüı eden üç düıman torpito muhribi - Londra, 29 a.a. - Amiralldı: dair.lnia 
ni görmüşlerdir. Yapılan takip esnasında tebliği: 
bir düşman torpido muhribi batmlmı$tır Şıırkl Hindistan ba,lruma.ndanlığı, yoalı
Torpito muhriplerinin diğer ikisi, ıı:eceden 1 den Uci ıitalyan deniraltı cemisiıtln tahrip • 
bilistifade kaçmışlardır. dilmiı olduğunu bildirmektedir. 

"'"'" r'ııı ha ıp ettiği zaman, bu kara-
'dtıı lal r~e iıtir5.k ettirilmesini 
~tt, lı:ı~bı de bertaraf eylemişti. 

h'tercnin ne bu hükümet -
~ il i diğer bil' Mısır hUkü
t tııa ~etmek talep eylemedi

~ tla ~ tta rörmü:ı olduğunuz . 
• 

Pa:is'te. sinemalar a(ıldı 
Bordeaux, 29 a.a. - Havas bildiri

yor: 

~ııı .. teyit olundu. 
.~i( >'uksek menfaatini nazan 
~t ıı ~e ınlittefikimizin talepleri 

ita/yan aıansına göre 

Nazırlar heyeti, franaız - alman ve 
fransız - italyan mütareke komisyon
ları azalarını tayin etmiştir. 

Birinci mütareke komisyonu a~ğı
daki şekilde teşekkül etmektedir: >ıı. 'i'lctı.. . . . . .. -"' to ı~ınız sıyasetc muhalıf 

'4. fıntdıkçe bu talepleri isafa 

~ haıtr..-
>l bı '<lllct, bu taleplerden ba -
~1,.tatihi veyahut heyeti umu-

\ tıııı:ıc, bertaraf edilmek iıtenen 
li~~ Cer olduğu kanaatinde bu
.~!~ llıaı:Jık bund;ın doğmuştur. 
~'rttı bir çoğu, b!Livekatet ve 
>Q111d arşivlerindeki resmi vc-
t. b ır. 

~dcnbire, milletin efklrma ve 
Ilı lı 11ı;ı Yatına terceman olrnadı-
~~tltfıkıerin.dcn ilham alına • 

t\ııı~ ruhuna mutabık bir tarz
tl.ir 1 

1CI bahanclerj ile bülı.\i -
ldı_ :tlcı ini istihdaf eden bir 
lltı 

Ctg 
ll:;ı,, • ındt, maalesef, müttefik • 
. '""llı~sn · 

llf...:'l fııı 1 1• memleketin ittifak 
l..'"llı ıı112~~1ndan evci tanıdığı za • 

l '1ta1ı tre müracaat eyledi. 
it~" n &abrk ba1vckilleri, sabık 
~ llıebusan reislerini ıiyaııt 

ı... b, tıııı ~0~1.aması üzerine, ıon 
lıı~ltııı ~ııelerini bu suretle an
• hartıt Ul~uın. Bu zevat, İngilte-
~daıı.U ttınin Mmr dahiıt işle -

ı... İ:ıe e teşkil eylediği ve Mı -
ı "il tc~ dokunduğu fikrinde bu -

~ t'' muhtelif sebeplerden 
b~ltıte it da, hükilmetin daha bi -
• ~ Cd'ı1t"ala vermi~ olduğu isti
b 

1 
l!l.cai düşüncesini izhar 

'Qtr· 

'> tdi ij ~ ~aJ~te lnraldan istifa -
ta· J.1

1 
tttırn. Kıra! de istifayı 

r~~r'ı harpten sakındırmak 
ttıeriıı .gelmiyor. Bu arzumuz, 

d 111.l'etlerine itimadımız -
r ~l ~.iıldir. Sarih hakikat ıu. 
~~fa1t ır ntcnılcketln, müttefi • 
~ta llıUaltedeslndcn doğan vc-

~CCibesi yoktur. 

~itler...____s 
frazburg 

rın· 
·t~· 1 ziyaret elli 
~ : llfllu ~ 
~ · bild·~ı karargahı: 29 a.a. 

tı:ıııa ırıyor: 
!ılır. hedesı· • ld'' .. .. ' ~r- s nın yı onumu 
(rlt, ~h~rasburg şehrini ziya -
~t ~thı ~ .. nehrinin Alsace sa

ttııı11 °Prüsü başında Ma-

'tt-ı~tdıırı~~rtna hareketini yap
t, 1 bıııı başkuman .;anı top-
a~'titatıllıa:ın, Führer'i sel~m
~ tagbur n t~~tişini müteakip 
~ ~tıf etg kılıseainde bir müd-

-ı"'- lllişt' it, s""ltı ha ır. 19 J:.ıazirandan 

'• ı.~hleıt Ytağı bu kilise üze
~ -.qrp trı adt tarikiyle Vosges 
• te li:· eydanına giden Füh-
. •sena h . . . 

c şehrını zıyaret 

~ .. "--
U~eı b· 

~a.ı9 ır eser 
r~ ıta 
itt dilcis: - Bundan 900 yıl 
~it l'ilrıt1 l{~şgarlı Mcthmut, 

\ ç lltığ1 d~eyı öğretmek gay-
r~ hu>'iilı: \~anu lfigat-itTürk 

~;c~ kurut&~t, Türk dil ku
~- 'ay)a u uycsi ve sayma
ı ~dilim· "'1 Besim Aatalay 
~ d. 1lar~ıe Çevrilmi§, birin

ı..:lirıin 
1
°rtaya çıkarılmış-

~ ede b 1 trıı tıeıer· u unan en es-
taerı ın~c? biri olan bu 

ın~a ıkınci ve .üçüncü 
haıı lacaktır. 

Sovyet 
edilen 

evelce tesbit kuvetleri 
işgal hattını geçmişler 

Reis: general Hutzinger. 
Muavinleri: harp bahriyesi için, a

miral Michelier, Hava kuvetleri için, 
general Mouehard. 

Mo11kova, 29 a.a. - D. N. B. blldlrlyor: 
Tasa ajansının blldlrdlfine l!'öre, 28 ha

ziran günU aaat 1' te Bukovtna ve Beııa
rabya'da rumen hududunu tanklar ve mo
törlze piyade mUfrezelerlyle geçen sovyet 
kıt.o.atı Czernovlç, Zhotln, Sorokl, Klchl
nov şehirlerine varmıılardır. 

Tası ajansı, sovyet kıtaatı harekAtının 
bUyük bir intizam içinde ve ha.dlıesl:ı:. ce -
reyıı.n ettlğ'ini JJAve etmektedir. 

T eabit edilen hattı geçtiler 
BUkreş, 29 ILR. - ı::;tt"fant: Sovyet l11gal 

mıntakasından gelen haberler, pek muhta
sardır. Bu haberlerden bflhaasll öfrenfldl
tıne göre bir ııovyet tnnk kolu bu eabah 
Herta civarında, Dorohol mıntakaaında 
Molotof'un Romanya hUkUmetıne verdiği 
notada bildirilen hattı tecavüz etmlıtır. 

Şimdilik bu hareketin sovyet l§gal kol
lan kumanda.nlanna verilen emirlerde sa
rahat olmadığından mı, yok~ıı sovyeUerin 
Molotof taartından talep edilen mıntaka -
dan daha genlı. bir mıntakayı ifl!'al etmek 
istediklerinden mi llerl geldiğini ta)1n et -
mek mUmkUn değildir. 

Yeni Sovyet - Rumen hududunu tahcll
de memur muhtelit komitenin rumen ko
misyonu bası ıaat 11 de Köıtence'ye ha· 
reket etmlglerdlr. 

Yeni hududun çizilmeai 
BUkreı, 29 a.a. - Yeni Sovyet - Rumen 

hududunun tahdlcllne mUtealllk meseleleri 
tetkik edecek olan rumen askeri heyeti, bu 
sabah Köıtence'ye hareket edecektir. He· 
yet buradan vapurla Odesa'ya gidecektir. 

Aaılaız haberler 
BUkreı, 29 a.a. - Resmen bildirildiği

ne göre, sovyetıerln Karadent:r.de ve Tuna 
U:r.erlnde deniz Uslert hakkında taleplerde 
bulunduğllnu bildiren haberlerle Romanya
Macarlıtan ve Romanya - Bulgaristan hu
dutlannda hAdlııeler vukua gelcllğtnl söyll
yen haberler asılsızdır. 

Diğer bir resmi tebliğ, Beaarabya ve 
Bukovlna muhacirlerine yapılacak yardım
lardan ve bu hususta alınruı tedbirlerden 
bahaetmekted.lr. Bu muhacirler, EOak ve 
Buğdım'da tıl<An edllecektlr. 

Mebusan ve Ayan mecliılertnln hariciye 
encümenleri pa:r.arteal günU öğleden sonra 
toplanacaktır. 

Sovyetlerde ıenlikler 
M:o8kova, 29 a.a. - Tasa blldirtyor: 
Beıarabya ve glmall Bukovlna hakkın

dald Sovyet - Romen lhtilA!ının halll ha· 
beri, bütUn ıovyet halkında memnuniyet 
uyandırmıı ve bugUn memleketin her tara
fında yüzlerce miting tertip edilmlııtır. Bu 
mitinglerde tııçller, Beıarabya'yı ve ıımaıt 
Bukovln'l aovyet Ukranyasına blrle§tlrmek 
tarihi vazlfulnl sulh yolu lle yapan ııov -
yet hUkUmetınln Stalln'cl hO.klm slyaaetl-
nl selAmlamıılardır. · 

Almanya memnun 
Berlln, 29 a.a. - Stefanl: Correspon

dance Polltıcıue et Dlplomatıcıue gazetesi, 
Moskova'nın Besarabya'nın Rusya'ya la -
desin! her zaman talep etmlıı olduğunu 
kaydettikten sonra Almanya'nın Avrupa' -
nın cenubu earklıinde yapılmRBı !Azım o -
ıan bu arazi terki tıının karıııklığa mey
dan verilmeden halledllmlıı olmasını mem
nuniyetle karııladığını yazmaktadır. 

Romanya'ya verilen nota 
Mo11kova, 29 a.a. - Ta.es ajansı bildiri

yor· 
Sovyet hariciye halk komiseri B. Molo

tof tarafındsn 26 haziranda Romanyanın 
Moııkova elçisi Davldeıco'ya tevdi olunan 
ve Besarabya lle elman Bukovlna'nın ve -
rtlmesinl ı8tıyen notada eöyle denilmekte 
!dl. 

Romanya, 1918 de, Rusya'nın askeri zA
fından istifade ederek Sovyetler Birliğinin 
"Rusya·nın,. araziılnden bir parçayı, Beııa
rabya'yı cebir iııtımal ile ayırmıı ve bu su
retle bUyük bir kıımı itibariyle ukranyalı
larla meskQn Beıarabya lle Ukranya Sov
yet cUmhuriyetl ara.sındakl asırlık birliği 
ihlAI etmıııur. 

Sovyetıer Birliği, Beaarabya'nın cebir 
lstlmall ile ayrılmasını hiç bir zaman ta -
nımamıştır. Sovyet hUkUmetı, bunu birçok 
defa, bUtUn dünya huzurunda ııöylemi§tir. 

Sovyetler Birliğinin asker! zA!ının ma
ziye alt bulunduğu ve vUcut bulan enter • 
nasyonal vaziyetin, sağlam bir sulh cı.ı.as
lannın kurulması için maziden yadlgtr 
mualltl.ktaki meııelelerln seri bir hal ıu • 

ine r"rıtedllmealnl emreyledltı bu-1bL 

Sovyetler Birliği, adAletln yeniden teslııl i
çin, Beıarabya'nın iadesine alt meselelerin 
Romanya lle birlikte derhal bir hal ıuretı
ne raptedilmesi !Azım geldiği fikrindedir. 

Sovyet hUkUmetlne göre, Besarabya'nın 
iadesi meselesi Bulrnvlna'nın ahaliııl, kahir 
ekseriyetle, gerek tarlht mukadderat bir
liği ve gerek d.11 ve milliyet birliği bakı
mından Sovyet Ukranyruıına bağlı bulunan 
kısmının da SovyeUer Birliğine iadesi me
selesine organik surette merbuttur. ŞlmaU 
Bukovlna'ntn SovyeUer Birli ine iadesi e
hemlyetslz derecede de olsa., Besarabya'nın 
yirmi iki eene Romanya t&hakkUmU altın
da k11.lm&11iyle Sovyetıer Birliflne ve Be -
ııarabya halkına yapılan bUyUk ha.k.!lızlıtı 
tela.tiye yarıyabllec~ğlnden bu hareket da
ha çok Ml19.ne olacaktır. 

Bu sebeplerle sovyet hUkUmetl, Roman· 
ya kıraliyet hlikUmetine ıu teklitleri ya· 
par: 

ı - Besarabya'yı Sovyetler Birliğine 
iade etmek. 

2 - Bukovlna'nın ~ merbut harta.da hu· 
dutları göstertldlfi Uzere elmalt kıamını 
Sovyetıer Birliğine vermek. 

SovyeUer Birliği hUkUmeU, Romanya 
kırallyct hllkUmetlnln bu ııovyet teklifini 
kabul edeceğini ve bu suretle Bovyetler 
Blrllıtı ne Romanya araaındakl uzun an -
la§mıızlığın ııulh yolu ile hallini mümkUn 
kılacağını limit eyler. 
Amerika gazeteleri ne diyorlar ? 

Nevyork, 29 a.a. - Nevyork'ta efkAn
umumlyenln görUnUıUne nazaran sovyeUe
rln Romanya·ya lnmeal, diktatörlerin plln; 
lannı alt üst etmektedir. 

Herald Trlbune gazetesi, aşağıdald ya
zılarla bu fikri çok gtlzel ifade etmekte -
dlr: 

Alınan intiba tudur ki, Hltler'ln dUn
ya erazisini yeniden taksim için kurmut ol 
duğu makinenin dişleri arasına nıelar ga
yet mukavim bir mtlnla a.tmıılardır. 

Çok muhakkaktır kl bunu da yapmak 
için sovyetıer, en mUnaalp saati, yani nazı 
ve fll§lstlerln Balkanlarda en ziyade sUkO.· 
neti idame ettirmek istedikleri aa.atl tntl -
hap etmişlerdir. 

tngiıtereye karşı olacak muharebenin &· 
rlfeslnde, Tuna kontrolUne ve romen pet
rol ııahalarına doğnı yapılan bu sovyet iler
lemesi bll§lıYRCak muharebenin alman tay
yarelerinin ihtiyacı olan petrol stoklarına 
tesir edebileceği cihetle hiç bir ıı.a.man 
Berlln'i blgtı.ne bırakamaz. 

Macar nazırlar mecliai Je 
toplandı 

Budapcştc, 29 a.a. - Nanrlar meclisi, 
dün sabah toplanmıttır. Yükıck millt mU
dafaa meclisi de öğleden sonra. toplanmış
tır. 

Macaristan h9.disclerin inkitafıru disip -
lin ve ailkftnctle beklemektedir. Bu vasi -
yeti nazarı itibara alarak macar hilkümctl
nin rumen hududu boyunda daha ııkt bir 
kontrol tesiı ettiği haber vcrilmekt~!r. 

Bulgaristan bazı askeri tedbirler 
aldı 

Sof ya, 29 a.a. - Stefani: Bulgar nazır
lar meclisi, dün öğleden sonra pek mühim 
bir içtima akdetmiştir. İçtima bcı saatten 
farla sürmüştıir. Hariciye nazın Popaf, 
saat 19 da celseyi tatil ederek Macarista
nm Sofya elçisini kabul etmiıtir. Bunu 
müteakip meclis müzakerelere devam et -
mittir. İçtimadan aonra hiç bir teblii net· 
rcdilmemiştir. Toplantı esnasında Bulga • 
ristan'm milli meseleleri tetkik edilmi1tir. 

Azalar : şimal departmanı valisi B. 
Carles, maliye müfetti§i B. Aris, a
mele işleri umumi müfettifi B. Paro
di, fransız milli §imendöfer Ş. U. M. 
muavini B. Berthelt, sanayici B. de 
Peyrecave, Pr. B. Portman. 

İkinci mütareke komisyonu da şu 
şekilde teşekkül etmektedir: 

Reis: amiral Duplat. 
Az!lar: kara ordusundan general 

Parisot, cenup Alpler valisi B. Mouc
hct, maliye müfettitl B. Moutarnal, 
,orayı devlet azasından B. Geten, 
Marıilya liman müdürü B. Gourret, 
sefaret müsteşarı B. Garmier. 

Mütareke komiıyonu bugün 
toplanıyor 

Wiesbaden, 29 a.a. - Mütareke ko
misyonu, yarın ubah faaliyete ba§lı
yacak ve ilk içtima. Massajerhof ote
linin hususi salonunda yapılacaktır. 
Bugün öğleden 10nra general Hutzin
ger, yanında iki kurmay subayı oldu
ğu halde, alman bqmurahhası general 
Stuelpnagel'i ziyaret etmiştir . 

Pariı'te .inemalar açıldı 
Paris, 29 a.a. - D.N.B. Paris'te ha

yat gittikçe daha ziyade normalleş
mektedir. Birçok sinemalar yeniden 
faaliyete başlamıştır. Büyük mağaza
lar da, mahdut satıcılarla yeniden a -
çılmıştır. Kaçmış olanlardan her gün 
binlerce ki~i yeniden hükümet merke
zine dönmektedir. 

H erriot' nun bCl§vekôleti ziyareti 
Bordeaux, 29 a.a. - Havas bildiri

yor: Evelisi gün başvektlete yapılan 
ziyaretler arasında mebusan reisi Ed
vard Herriot'nun ziyaretine işaret e -
dilmcktedir. O 

Petit Parlsien gazeteainin zannetti
ğine göre, bu ziyaretle devlet emniye
ti aleyhine hazırlanmıt komplo hak -
kında yapılmakta olan tahkikat ara -
sında bazı münasebetler olması muh
temeldir. 

Ruzvell, se~im rakibi 
ile harici iJleri 

görüıecek 
Vaşington, 29 a.a. - Reuter: 

Vaziyetin inkişafı, mcsul bulgar mahfil
lerin<le gittikçe artan bir allka ile takip e
dilmektedir. 
Diğer cihetten öğrenildiğine göro Bul -

garista.n, bazı askeri tedbirler almıştır. 

Rom~nya hadiaeleri ve· 
Yugoalavya 

Belgrad, 29 a.a. - Yan resmi Yugoslav
ya mahafilinin tebarüz ettirdiğine göre, l
za devletlerden birine kaf'lı Sovyct Rus ~ 
ya tarafından tecavüz vukuu halin.de Bal • 
kan antantı paktı statüsü, Yugoslavya'yı 

harekete ıeçmiye icbar etmemektedir. Ma
amafih Balkan antantı bası olan bir dev -
lct bir harpte methaldar bulunduiu takdir
<h vui:r« deliemll oJ&c:aimdıuı YueoekT· 

B. Ruzvelt bugünkü gazeteciler 
toplantısında, cümhurreisliği için 
cilmhuriyetçiler partisi tarafından e
velisi akşam namzet gösterilmiş olan 
B. Wendel Lewis Willkin ile harict 
işler hakkında görüşmekle bahtiyar 
olacağını beyan etmiştir. 

B. Ruzvelt, ordu için munzam tah
sisat talep edileceğini bildirmit fakat 
bu tahsisatın neye baliğ olacağını ıöy
lememiştir. Reisici.imhur, bu munzam 
mebaliğin büyük müdafaa levazımı 
siparişinde kullanılacağını ihsas et -
miştir. 

ya yeni bir hattı hareket ittihaz edecektir. 
Aynı yarı rcsmt mahafil Romanya hldi

a.atı hakkmda beyanı mütaleıa ederek, hl -
diıeııln tamamen allkadar ettiti moınleket
Y.n elt ~ b81M ~. 

A Alman resmı tebliği 
FUhrerln umumt karargahı, 29 a.a. - ı ve °MIUlJ'takl Jel"B('y ve Guerneaey lncfltı 

Ordu bs.§kumandanlığının tebliği : adalarına karıı yapılmış olan bombardı· 
Franaada işara şavan bir hAd.lıe olma.- manlar çok mUe~ir olmuştur. BUyUk yan

mıotır. Bir denizaltı ğemlsl 38 bin tonlla - gınlar müşahede edilmiş ve liman tesl8& • 
toluk dUşman ticaret gemisi zayiatını bil- tında çok elddeUI infi!Aklar duyulmuıtur . 
diriyor. Diğer bir denizaltı ceman ıı bin Belçika ve Hollanda tlzerinden geçerek in· 
ton .-eıen Uç mUsellt\h dUııman ·gemisi ba - glllz tayyareleri cenubi ve garbi Alman
tınnıştır. Geçen günlerde olduğu gibi hava ya Uzerlnde gene gece ucuoları yapmışlar
kuvetlerl muharebe gruplan 28 haziran gll- dır. Muhtelif noktalara bombalar atmışlar
nU ve 29 «ecesi, cenubi ve merkezi İngil • dır. Bazı hususi ikarnetgAhlar hasara Uğra
t 'd IH\h fabrikaları ve liman tesisatı mıı ve birkaç sivil 61mU,,tUr. D~Urfilen ' 
u~:ın~ ~z muvaf!aklyetle bombardıman tayyarenin lldsl hava mUda!aa toplan ta
lar icra etmiştir. rafından lndlrilmlıtır. Almanlarca zayiat 

Kıtaat ve irkAp kıtalan ~Ud&tına yoktur. 

A İtalyan resmı tebliği 
İtalya'd& bir mahal, 29 a.L - İtalyan u

mumi kararcihmm 18 numaralı tcbllfi: 

Tahtelbahirlerhnizdcn biri refakat ha -
linde seyreden 10.000 tonluk aillhh bir va. 
puru torpilliyerek ve top ateii altına ala
rak batırmıştır. 

Şimali Afrilca'da Marsa - Matruh'ıın ee • 
nubwıda bir kamp muva!fakiyetle bombar· 
dım&n edilerek kıtaat mitralyöz ateşi altı
n& almmıı, tesisata mennilcr isabet euniı 
ve yerde 20 kadar tayyare tahrip ed.ilm!ıtir, 
Bütün tayyarelerimiz iislerine dönmüşler
dir. 

lngiliz tayyareleri 
Tayyare f abrikalar1nı, tayyare üslerini, 

mühimmat fabrika ve depolar1nı, benzin ve 
gaz depolarını, kanal, beni ve garlar1 

bombaladllar 
Londra, 29 a.a. - Reuter: Hava ne- , !erine dönmüılerdir. Bu aabah sahtı 

zaretinin tebliği: müdafaa tayyarelerimiz, Holanda'da 
Dijn ıahil müdafaa tayyarelerimiz, Willsncoord limanında bir mühim • 

mutat kafilelere refakatten maada, ıi- mat deposuna hücum etmi§ler ve do
mal denizi, Manş denizi, Skandinavya poyu berhava etmişlerdir. 

ve Holanda sahilleri üzerinde ketif u- Sonradan patlayan bombaİar 
çuşları yapmıılardır. Gece de devam 
eden bu harekat esnasında düşman 

seyriseferine zararlar verdirilmiş ve 
Halder ve Texel deniz tayyare üsle
ri bombardıman edilmiştir. Bir Hein
kel bombardıman tayyaresi imha edil
mi§tir. Tayyarelerimizden beti üsleri
ne dönmemişlerdir. Evelisi gün, in
giliz hava kuvetlerin~ mensup bom
bardıman tayyareleri Fransa üzerin
de keşif uçuşları yapmışlar ve öğle
den sonra Almanya'ya girerek Hano
ver'e kadar gitmişler ve orada iki yağ 
deposu yakmışlardır. İki bombardı -
man tayyaremizle Fransa üzerindeki 
keıif uçuşuna iştirak eden ,tayyarele
rimizden üç avcı tayyaremiz üslerine 
dönmemişlerdir. 

Evelisi gün akşam, bombardıman 
tayyarelerimiz Danimarka ve şimali 
Almanya'da askeri hedeflere hücum 
etmi§lerdir. Kopenhag garbındaki a
dada Nybord'da benzin depoları ya
kılmıttır. Mecklenbourg bölgesinde 
Wismar'da bir tayyare fabrikası şid
detle bombalanmış ve Deichshausen 
tayyare fabrikasında yangınlar çıka
rılmııtır. Dortmund-Ems kanalı bo
yunca mevcut bentler büyük hasara 
uğramıştır. Reisenbeck'in 8 kilomet
re şimalindeki kanalda bulunan mav
nalar bombalanmış bir tanesi infilak 
neticesinde suyun haricine fırlatıl -
mıştır. Dahilde Duisberg civarında 
doklar, Shwerte ve Osnabruck'da tev· 
zi garları ve Dusseldorf civarında 
Heerdt'de bir mühimmat fabrikası 
bombardıman edilmitlerdir. 

Bütün tayyarelerimiz salimen üa-

Londra, 29 a.a. - Reuter: Dahill 
emniyet nezareti, alınanların, İngil· 
tere üzerine infilakı teahhürlü bom· 
balar attığını bildirmekte ve halkın 
patlamamış bombalara ve düşürül • 
müı tayarelere ve enkazlarına yaklat
mamalarını bildirmektedir. 

lngiltere'ye yapılan hücumlca 

T...ondra, 29 a.a. - Bu gece, düşman 
tayyareleri İngiltere'nin muhtelif 
mıntakaları lizerinde uçmuşlardır. İn
giliz avcı tayyareleri, projektörler ve 
hava dafi topları faaliyete geçmişler
dir. Cenubu şarkide, cenubu garbide, 
şimali şarkide ve Galles memleketin
de bombalar patlamıştır. 

Bir ölü bir yaralı var 
Londra, 29 a.a. - Hava ve dahili 

emniyet nezaretleri tebliği: · 
Geçen gece düşman, İngiltere üze

rinde mahdut bir faaliyette bulunmuş
tur. Galles memleketi cenubuna ve 
şark sahillerine bir kaç bomba atılmıı 
fakt mühim hiç bir netice elde edile
memi~tir. Bir kişi ölmüş bir kişi de 
hafif yaralanmıştır. 

Malta'ya yapılan hücum 
Malta, 29 a.a. - Dün Malta'ya dört 

hava hücumu yapılmıştır. Hiç bir 
bomba atılmamıştır. Hava dafi batar
yaları §iddetle ateı açmışlardır. Bir 
düşman tayyaresine isabet vaki ol -
muştur. Bu tayyarenin üssüne iltihak 
edemiyeceği kuvctle .zannedilmekte
dir. 
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Kayısıyı mı, 
Kaysı pek nazir ve devamsız, ıef· 

tali daha alçak günüllü hem de ae· 
batlı olduktan için pek yakında bi
ribirlerinden aynlacaklar ve ıeftali 
yalnız kalacak. Fakat ikisinin de bir 
arada bulundukları bugünlerde bil
lur bir tabak içerisine ikisinden de 
koyarak önününe getirirlerse .•• 

Peıin söyliyeyim, kayısı olsun, 
ıeftali olsun yahut herhangi yemİf 
olursa olsun, buz dolabında soğutul· 
muı olursa ona hiç rağbet etmeme· 
tisiniz. Tabii, dikkat etmiısinizdir, 
bu dolablar yemiılerin lezzetini bo· 
zar. Sebebi onların terkibindeki 
pektin maddesinin buz dolabında 
donmasıdır, donduktan aonra da bir 
daha açılmaz, ondan dolayı yemiıin 
hazmı da güçleıir. 

Kayısı ile ıeftali buz dolabında 
değil de üzerine buz parçaları ko· 
yarak suğutulmuı olursa o vakit, el
bette, ikisine de rağbet gösterecek
ainiz. Fakat hangisini önce yemeli? 

ikisi de gülün bulunduğu fasile • 
den, ikisinin de fence adı Prunus. 
Vakıa kayısıya aı . ıeniaca, !}eftaliye 
persica derlerse ac ikisinin de ana 
vatanı Çin diyarı olduğu sabit ol • 
muıtur. Bu cihetlerinden birini öte· 
kine tercih etmeğe bir sebep yok ••• 

Lezzet cihetinden dütünülürse, 
kayısmm kokusu daha güzel oldu • 
iu için, fÜpheaiz, iıtaha açar. Fakat 
buna kaqılık ıeftalinin • hazan in
aanm çenesinden akacak kadar • 
bolca sulu olması da iıtahı kapata• 
c:ak bir haua değildir. 

Vitaminlerini inceliyorsanız ... A 
Titamiııi kay111da 4000 den 7000 e 
kadar, ıef talide ortalama hesapla 
ancak 2000 ölçü. B 1 vitamini kayı· 
aıda 9, §eftalide ,3, B 2 vitamini ka
yısıda 42, ıeftalide 23 ölçü. C vita
mini kayısıda 10, şeftalide S mili· 
gram. Demek ki bu bakımdan kayı· 
aı ıeftaliden daha zengin, zaten o
nun kibarlığı da bundan ileri gelse 
gerek .•• Vakıa hangisini önce yerse
niz sonra ötekini de yiyeceğiniz için 
vitaminlerin hepsi sizin olacak, fa • 
kat vitaminlerde iıtah açarlar ve 
kayısının güzel kokusiyle birletince 
ittah daha ziyade açıl1T ..• Şu halde 
önce kayısıyı yemek için vitaminle
rin bolluğu birinci sebep olabilir. 

Fakat önce kayısıdan batlamıya 
aebep mağdenler cihetindendir. Ha· 
yata en lüzumlu on iki mağdenden 
ikisi kayısıda hiç bulunmaz, şefta
lide hepsi tamamdır. Şeftalide bu
lunan, ancak 0,4 miligram çelik 
mağdeninin de iıe yarayıp yaramı· 
yacağı bilinmez, çünkü bunu ta
mam]ryacak manganez kayısıda hiç 
yoktur. Geri kalan dokuz türlü mağ 
denin de çoğu ıeftalide daha büyilk 
nispette bulunur. 

Hele çinko mağdeninin kayıaıda 
ancak 0,4 miligram olduğu halde 
teftalide 0,15 olması mühim bir me· 
aeledir. Neslin devamına lüzumlu o
lan bu mağdendir ..• Bizim yeni öğ
rendiğimiz hayat kimyasını çinlile· 
rin çoktanberi bildiklerinden de ha· 
berimiz yoksa da, ıeftalide neslin 
devamına fay dalı olduğunu hisaet
mi§ olacaklar ki Çin'de ıeftali ebe· 

şeftaliyi mi? 
diyet sembolü olarak tanmmıf oldu
ğunu Şin-nug-Kin kitabı yazar, diye 
rivayet ederler. Rivayete inanmaz. 
aanız o kitabı bizzat okumanıza hiç 
bir mani yoktur ..• 

Neslin devamı nefain devamından 
sonra olduğu için ilkin, ittah açıp 
çokça yedirecek olan kayısı ile işe 
başlamak, sonra da neslin devamına 
hizmet edecek şeftaliyi yemek el· 
bette daha doğru olur. 

Kayısının şeftaliye bir Üstünlüğü 
de, ıeftalide hiç bulunmıyan iyot 
mağdeninin kayısıda yüzde 0,0020 
nispetinde bulunmasıdır. O kadar -
cık olmakla beraber, bu mağdenin 
akla, fikre ve güzelliğe hizmet eden 
tiroit guddesine pek lüzumlu oldu
ğunu unutmamışsınızdır... insanla • 
rın çoğu ilkin iıtah açmayı, .aonra 
düşünmeyi ve güzel olmayı tercih 
ettiklerinden bu da kayısı ile baıla
mıya bir sebeptir. 

Ama siz iıtahınızı açmadan önce 
düşünmeyi ve güzellik tuvaletini 
yapmayı tercih eder de ilkin sulu 
sulu teftaliyi sonra da güzel kokulu 
kayısıyı yemek isterseniz ona da hiç 
kimsenin diyeceği olamaz. 

G. A. 

İzmirde Bornovaya 
kurbağa yağdı 

İzmir, 29 a.a. - Dün sabahki yağ
mur esnasında vilayetin muhtelif 
mıntakalarına dolu yağmıştır. Yağ

mur ve dolunun mahsulat üzerinde 
oldukça zarar yaptığı anlaşılmakta -
dır. Bornova'ya kurbağa yağmıştır. İ· 
ki evin çatısı çökmüştür. Birinci kor
donda eski Sakarya sinemasının ön 
duvarı yıkılmıştır. 

Hollanda' daki ticaret heyetimiz 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Hollanda' • 

daki ticaret heyetimiz bu ubah ıeldi. 

f""~~~ .. ~~·~~~~·~~·~· ziyade yurd 
f yavrularını düşünmeğe mecbu
i rus. Yardım ve ıefkate muhtaç 
i yavruları koruyabilmek ıçın l yılda yalnız bir lira vererek 
1 ÜYE olmanızı Çocuk Esirge
f me kurumu saygıyla yurddaı· 
f larından diler. ........................................................ 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
iki film birden 

10. 14,30 • 17,30 ve 21 de 

KIZLAR MEKTEBi 
Sim.one Simon 

11,30 • 16 ve 19 da 

Gangsterler karıı karııya 
Aynca MIKI ve PARAMONT 

' Dünya havadisleri --~ 

mak gayretiyle çırpınıyordu? Sabret 1 Ben de, seni 
burada sandalyen, masan ve çok güvendiğin maka
inınla birlikte yuvarlayıncaya kadar uğraşacağım. 

Mademki; bana fenalık yapıyorsunuz, ben de aynı şe
kilde mukabele edeceğim... Nandor Müller, ıükiı· 

netle kağıtları katlıyarak iade etti. 
- Çok berbat şeyler, dedi. 
- Niçin böyle söylüyorsunuz, mösyö Müller? 
- Çünkü; okuduğum satırlar bana bu kanaati 

verdi. 

Fransız sahilindeki 
İngiliz adalar1nda 

Almanlar 

iilahsız 

küçük 

adaları 

ve 

bombardıman ettiler 
Londra, 29 a.a. - Royter: Bir aske

ri eksperin işaret ettiği veçhile Nor
mandiya sahilindeki İngiliz adalarının 
gayrıaskeri hale sokulması kararı kim 
seyi hayrete düşürmiyecektir. Bu ada
lar fransız sahilinden takriben 50 ki
lometre mesafededirler. Şimali Fran
sa'nın işgali bu adaların stratejik kıy
metini ortadan kaldırmıştır. Bu ada
ları müstahkem bir halde tutmak sa
kinlerini alman· bombardıman tehlike
sine maruz bırakmak demektir. Son 
günlerde bu adalar halkının büyük bir 
kısmı tahliye edilmiştir. Kıymetli eş
yalar götürülmüş fakat bir kısmını 
bırakmak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Küçük adalardaki İngilizlere 
hücum 

Londra, 29 a.a. - Londra'da beyan 
edildiğine göre beynelmilel hukuka 
nazaran şimdi, açık şehir statüsü ikti
sap etmiş olan J ersey ve Guernesey 
adaları üzerine dün yapılan hücum 
elli dakika sürmüştür. Alman tayya
releri, esas ıehir etrafında daireler çi
zerek alçaktan uçmuşlar, tahrip ve 
yangın bombaları atmışlardır. Alman
lar mitralyözler de kullanmışlardır. 

Hastaneye yaralı nakleden bir otomo
bil kurşunlarla delik de~ik edilmiş ve 
atıl kalmıştır. Hususi evler ve oteller 
çok hasara uğramıştır. Halkın ifade
sine nazaran adaların şimdi müdafaa
sız bir halde bulunması alman tayya
recilerinin çok işine gelmektedir. 

J ersey'e hücum eden alman tayya
recileri adaya çok yüksekten yaklaş
mışlar ve birden alçalarak bomba ve 
mitralyöz ateşine tuttukları halkı ga
fil avlamışlardır. Hasar çoktur, birçok 
yangınlar çıkmıştır. 

Ahaliden biri almanlar o kadar al
çaktan uçuyorlardı ki musammem o
larak sivilleri katletmek istediklerin
de fÜphe olamaz, demiştir. 

Sovyetlerin Estonyı sefiri 

vazifesinden affedildi 
Moskova, 29 a.a. - D. N. B. bildiri

yor: 
Yilkaek tCiralar Preaidium'u Eston

ya eefiri B. Vikitine'i vazifesinden 
affederek yerine Vladimie Botchka -
reff'si tayin etmiıtir. 

Sir Slalford 
itimalnamesini 

Cripps 
verdi 

Moskova, 29 a.a. - İngiltere'nin ye
ni Moııkova büyük elçisi Sir Stafford 
Crippı, dün Kalinin'e itimatnameıini 
vermi§tir. Bu merasimi müteakip, B. 
Cripps, hariciye halk komiser muavi
ni Lozovski ile Uç çey.rek saat ıUren 
bir göriltme yapmııtır. 

Müstakbel sulhun 
şartları ne olacak? 

Bordeaux' da yürütülen tahminler 
Bordeaux, 29 a.a. - Havas bildiri

yor: 
Diplomatik mahfiller, bugünkü va

ziyeti, 1915 deki vaziyete benzetmek
tedir. Mevzuubahis olan, umumi Av· 
rupa meselesidir. Askeri bakımdan 
çok zayıflamış olan Fransa, kıtada 
mühim l'ıir rol oynıyacak vaziyetten 
.:lüşmemi§fit ve fiansız meseleleri, 
Avrupa meseleleri çerçevesi içinde 
göz onündc bulundurulmalıdır. 

Fransız hükümeti, sulh muahedesi
nin nasıl olacağı hakkında hi.y bir 
ma!Cımata sahip değildir. Mamaf:h, bu 
sulh muahedesinin tetkikine hemen 
başlanmaması ve bu muahede mü
zakeratının, Almanya ve İtalya'nın 
!ngiltere'ye karşı harbı n;ı.. ..... ft ... er
dirdiği :.:a:nan Avrur~ mest>ıeıeı ' rıin 
l::eyetbmı.:mivt-si ~ 1.ı[r~ • j a, .... a
sı daha do:!ru telak' · olunmakta
dır. Fransa -- Almanya ve Fransa - İ
talya muahedeleri, o zaman umumi 
muahedeye dere olunacaktır. 

Fransa ile İngiltere arasındaki mü-

Ruzvelt 
Petain'i 
tanıyor 

Bordeauş, 29 a.a. - Havas bildiriyor: 
Reisicümhur Ruz'Velt'in yalnız Petain 

hükumetini tanıdığı hakkında D.N.B. nin 
verdiği haber hakkında B. Rogeır Massif, 
Petit Parisien. gazetesinde diyor ki: 

Bu haber Vaşiııgton'dan doğrudan doğ
ruya teyit edilmemiştir. Bununla beraber 
bu haber doğru olarak kabul edilebilir. A
det ve teçhizat itibariyle bariz olan madun
luğunıuz dolayı~iyle gayri kabili içtinap bir 
h:ıle @:elmiş olan mütareke talebine ııevkc
den sebepleri, tamamiyle anladıiını ame -
rikan hükümeti şimdiye kadar açık bir 5U

rette ihsas etmiştir. Bazı fransızlann, mü
tareke aktedilirken milli toprakları terke -
derek hali ha,ırda yaooncr memleketlerde 
hakiki fransız menfaatine çok zararlı bir 
suitefchhum meydana getirmiye mütemayil 

tezahüratta bulundukları bir szrada bunun 
ehemiyeti daha büyüktür. 

Amerika'nm hattı hareketinin bu elem 
verici münakaşayı durdunnak için tam za -
ma.runda. belirdiğini yazlU\ B. Massif sö:r. • 
lerini ıu suretle bitirmektedir: 

Japoııya'nın •imdiye kadar Petain hükü
tıetinden batlca bir h~kümet tanımadıimı 

ve bundan böyle de tanımıyacağnu kati bir 
ifade ile bildiren ve japon hükümetinin 
sözcüsü ııfatiyle hareket eden japon hari
ciye nazırının gazeteciler toplantısmdaki 

beyanatını da aynca kaydedelim. 

Trabzon' da mahsulü tahrip 
eden rüzgarlar 

nasebetlere gelince, şurası kaydedil
melidir ki, tam manası ile münferit 
sulh mevzuubahis değildir ve mütare
ke ancak bir vakıayı, muhasemata ni
hayet verilmesi keyfiyetini resmileş
tirmektedir. İngiltere, vaziyetten ha
berdar tutulmuştur. Fransa silahları
nı terketmek mecburiyetinde kaldığı 
zaman hattıhareketinin ne olacağı bir 
çok defa !ngiltere'den sorulmuştur. 
B. Reynaud, 26 mayısta bu ihtimali 
Londra'da bahismevzuu etmişti. 11 ha
ziranda, o zaman umumi karargahın 

bulunduğu Briare'dc, askeri vaziyet, 
B. Çörçil'e açık surette anlatılmıştı. 
14 haziranda Tours'da, BB. Reynaud 
ve Baudouin, İngiliz nazırından, 

Fransa'da muhasemat neticelenirse 
İngiltere'nin buna karşı aksülameli 
ne olacağı sorulmuştu. B. Çörçil, ha
raretle verdiği cevapta, manasız yere 
tenkidlerde bulunmıyacağını ve İn -
giltere'nin, muzaffer olduğu takdirde, 
Fransa'nın kudretinin yeniden tesisini 
taahhüt eylediğini bildirmişti. 

·Fransız kabinesinde 
1 

yenı değiıiklikler 
Bordeaux, 29 a.a. - Havas ajansı bildi -

riyor: 
Kabinede tebeddül olmuştur. B. Poma -

ret i• nazırı, B. Fevrier muhabernt nazırı 
B. Frossard nafıa nazın ve B. Marke de 
dahiliye nRzın olmuştur. 

Bordeaux, 29 a.a. - Havas ajansı bildi -
riyor: 

B. Adrien Marquet, dahiliye nezaretini 
kabul ettikten sonra gazetecilere a§ağıda
ki beyanatta bulunmuştur: 

Maclüp olan Fransa değildir. Yıkılan, 

pasifik ve oportünizm rejimidir, zaaftır. 

Ben bu felaketi senelerce evel keşfetmiş 
olanlardan biriyim. Halbuki fransız kıy -
metleri ve fransız nizamı mevcuttur. Bun
ları, ııözle değil, fakat faaliyetle tarif ve 
tesbit etmek ve ruhlllra ve eşyaya telkin 
eylemek lazımdır. Mareşal Petain'in iti -
madiyle yapacağım gayretlerin esası ve he
def& bu olac.al<tır 

Lebrun Huntıiger'i tebrik etti 
Bordeaux, 29 a.a. - H.ıvas bildiriyor: 
Na7.ırlar heyeti geçen cuma günU ııaat 

15 ten 18 e kadar Albert Lebru.n'un riyase
ti altında bir içtima akdetmiştir. 

Neşredilen teblige nazaran heyet, gene -
ral Huntziger'in riya<ıet ettiği mUtareke 
delegasyonunu kabul etmiştir. G~eral 

Huntziger frangrz • alman ve fraMız - İtal

yan mütarekelerinin akdi için deruhte etti· 
ği vazifeye ait raporunu vermiş, sefir Leoın 
Noel de takdire pyan bu raporu bazı iza
hatla tamamlamıştır. Reisicümhur ifa et
lifi acıklı vefaydalı mesaiı;inden dolayı 

mütareke komisyonunu hiikümet namına 

heyecanla tebrik etmiştir. Neşredilen bir 
lrararname ile bir milli kal~ınma umum 
komiserliii ihdas edilmiştir. General Dou-

Tnbzon, 29 a.a. - Dün akşam bir ııaat menc'in idare edeceğıi bu komiserliğe, is -
kadar ıüren çok şiddetli kıble rüzgarında, tihsal vesaitinin ve halkın yerlerine götü -
fmdtk mahsulünün yüzde yirmi beşi dökıil-1 rülmeşi için her tlirlü nakil vasıtalarının 
müı, aynca mısır mahsulü üzerinde de hay-, ısl.-ılıı vazife!Wİ verilmi5tir. Ziraat ve iaşe 
li hasarat yapmıştır. Bu ıenc tütün, patates neT.aretleri imza edilmek üzere reisicüm • 
mnh&ulü çok bereketlidir. huca yiyecek maddelerinin tahdidine ait 

'--------::-~ T ti R K İ fıaJ~ 
--( Rodyo Dlfilzyon 1:~; ıU 
TÜRKİYE Radyosu - .Al'iilY'-'~, 
----< Dalga uzunıugu1'' 
1648 m. 182 Kcs./120 f{'I 
31. 7 m. 94G5 Kes./ 20 ı;11 
19. H m. 1511J5 Kes./ 20 

PAZAR, 30. 6. 194 • 
12.30 .erogram ve memleket • 
lZ,35 Ajans hnbcrleri 
12.50 Miizlk 

Çalanlnr: Vecihe, Ruşcıı 
ı Kopuz 

ı - Okuynn: Sadi 1i'>,w 
1 -Hlizznm pcşrc'-i 
2 - Radcltln Knynalt -
kı: ı Bir yer ki sabah 0~ 
3 zc1t1 Arıt -- uuz,ıs; 
çile ipe(;! msl n) •ili' 
4 Sadi Hoş.ses - ?" 
ISaba eser) ' •iJIS 
5 Yesari Asım - 1" 
(Yaz geldi). 
2 - Okuyan: MuzeyYtll • 
l L<>ml Hicazktu' f 
kımı canlandıran) t 
2 - Lemi - - mcnzkAI' 
bahçıvan) .• ..ıt> 
3 - Fıihrl Kopuz - J{UJY 

! o_:~.~~ ~ı~~unl - gtW 
ı Gilller nçnw•) ~ 
5 - Besim Şerif - J{ r. 
(Bııgi.inlerde gönUUcrde 

13.30/ 
14.30 Müzik: kilı:Uk orkcstJ11 

A§kın) ı 
1 -.Martın Uhl: GrınılD' 
dalın gltnrnli~lm 
2 l~opold: Fantezi 

3 - Frnnz Lchnr: TııtlS 
tiığti yer operetinden ro 
4 - A. Rublnstcln: f"C 
sıııdan Kıışnıir nlşnntıl~ 
5 - Gcrhnrd Vinkier: 
nağmeleri tf 
(i - Hoberl Stolz: prııt 
tckrnr çiçek açıyor ,; 

18.00 Program, ve memlekct(l'~ 
ıs.o:; MUz.ık: Jcnrışık mUzlk , 
18.50 MUzlk Radyo cnz orJ<f 

İbrahim Özgür) Sopraıı0 
zUn'ün lştiı'ilklyle. 

19.2!i Konuşma ~ 
19.45 .Memleket saat ayarı, \"'e 
20.00 .Mllzlk 

Çalnnlar: Vecihe, Ru~ell 
Kopuz ôf. 
ı - Okuyan: Semahat 
1- Blıııen Şen - se~ 
da içsin yAr elinden) ...ı11ı 
2 - Bimcn Şen - SCJ.i ... 
da okunur) 
3 - - Hakım Elkutıu - • 
(Aşkınla yanıp nğladııflı' 

2 - Okuyan: Necmi nı 
1 - Ruşen J(am: kerrıtı:~.,I' 
2 - Dcllll.lzade - FcrfY 
(Gilncl grunda nızl şeb:..ıJ 
3 -Şerif İçli - Fcrazıı' 
(AvArt! ı:onill) ~ 
4 - Şakir Ağa - Fr 
semai: (Bir dilbere dil ,ı• 
:> - FerahnAk saz sc~ 
3 - Okuyan: Nebile il' 
l - M. Nurettin - ~1 

ı Sensiz ey şuh) ... .1 
2 - Rnhml Bey - ı-:ı ..... 
(Saçlarına bağlıınalı) t 
3 - Faize - Nihavcıı 
sen geldin Çerkeş'tcn) 

20.45 Konuşma 
2ı.oo Müzik: fasıl heyeti si 
21 30 Konuşma radyo gazete 
21.45 fl.lzik• JU"nfonllc mu~ıv J: 
22.30 Meınlclcet sıınt ayarı \'e 
22.4!i A,inns spor servisi 
2:ı.oo Müzik: Cnzbnnd (Pi.) ·' 
23.25/ ,,j 
23.30 Yarınki program ve~ 

NOT: ı temmuz 1940 tuı· 
gilnllnden itibaren sabah rıtŞ 

lanıtca~tılNGİLİZ RADyoıf. 
tNGİLİZ Radyo Şlrketlrıl~ıı 

Broadcıurtlng CorporaUonl~.ııı 
lerde haber neorlyatı pros:-r .... ~ 

Ankn.ra 

TÜRKÇE 
tNGİLİZCE .. .. 

" 
" ., .. 

I<'RANSIZCA 

Saatiyle 
20.10 
8.15 

11.00 
13.30 
15.15 
18.00 
20.00 
23.45 

23.00 
13.15 __/ 

---
kararnameleri tevdi etmişterÖl 

Anadolu Ajansınrn notu: ıf' 
26 haziranda çekilen bU te 

la bugün gelmi~tir. /. 

~ 
duydu. İnsan, belki ölürken de bunu duyardı· 1 

hiç bir şey düşünemiyordu. Edebiyat, fcl~~I~ı 
vazife hissi, bunların hepsi dimağından sıJıll 1 
raz kendine gelir gibi oldu. Odasını, rahat f' 11 o· o düşündü. Aklına anası, babası geldi. Şim 1 ıı1 

Sonra, kendisini daha fazla rahatsız etmemesini 
ihtar eden bir eda ile: 

Yazan: Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F. Zahir TôROMKONEY -44-

rarlarsa bulamıyacaklar ve kimbilir ne kadat' 1311 
edeceklerdi. Orada sükün ve istirahat vardı·· .... ~ 
onu aç bir kaplan yakalamış, bir türlü .do'f1'jı11 

mi yen ihtirasiyle kemirip, parçalıyordu... Ş ,tıJ 
kadar gidip geldiği o küçük esmer kız çok dj}ı' 
kindi. Onun hiç bir zaman bu kadar iştahla ı 
saldırdığını hatırlamıyordu... Hatta yanınd~ıı 
lıp gideceği vakit memnun bile oluyordu ... st'rl 
lan, durmadan kuduruyor, azgın dişlerini go 11e 
tekrar, tekrar hücum ediyordu ... Geceler de . . 0 
dar uzundu ... Bir türlü sabah olmak bilıtl1~ç 
Tuna kenarında yalnız başına dolaşmak .•. :ı-1~ 
seyi görmemek ... Ne hoş, ne tadına doY01 cır.ı 
şeydi ... Bu anda, yalnızlığın, sükunetin hasr: .. ? 

Bonsvar madmazel Gizella, dedi. 
~ 

- Demek neşretmiyeceksiniz mösyö Müller? 

- Edemiyeceğim. çünkü; bunları yazan genç a-
dam, şiir yazabilecek kabilyetten çok uzaktır. Bir 
kaç satırını okumak bu kanaate vasıl olmak için ka

. fidir. Yazılarında hiç bir fikir yok. Baştan apğıya 
kelime oyunlarından· ibaret. 

Gizella. süratle döndü: 

- Bonsvar mösyö Müller, diye odadan fırladı. 

Bu selam, ağzından bir küfür gibi çıkmıştı. Oda 
kapısını hızla çarptı. Koşarak merdivenlerden indi. 
Sokağa çıkınca geniş bir nefes aldı. Vilmoş, sevgili 
Vilmoş! ... Bu akşam, ona müjdeyle koşmak ne hoş 
olacaktı ••• Şiirlerini okudular, çok beğendiler, bir 
kaç güne kadar neşredecekler ... Mösyö Rudolf Rav
berg, seninle tanışmak istiyor.. Yarın git kendisini 
gör! ... Fakat, şimdi bunları söyliyemiyecekti. Haki
kati de gizlemek lazımdı. Vilmoş, kendisini anla
madıklarını görünce yeise kapılacaktı. Günlerce, a
sabi buhranlar içinde kıvranacaktı. Onu kurtarmak 
lazımdı. Fakat, nasıl? Bu insanlara haksız oldukla
rını, büyük bir şairi anlıyamadıklarını ne suretle 
isbat edecekti? Bu anda, mösyö Ravberg'den, Miil· 
ler'den, bütün Fortuna matbaasından nefret ediyor· 
du. Halbuki; daha düne kadar çalıştığı odanın dı

varlarını nihayetsiz bir tcfkat ve minnetle okıuyor
atıı. Yoksa Vilmoş'u, vazifesinden daha mı çok ıcvi· 

yordu? 
Vilmoı, çekinerek sordu: 
- Nasıl bir adamdır bu Rudalf Ravberg? 
- İyi adamdır, yalnız biraz aksidir. 
- Aksi mi? 
- Zavallı, hayatta büyük felaketler görmüş. Ka-

rısı ölmüı, oğluyla dargın. Oğlu Karol, matbaada 
çalışan bir işçi kızla sevişmiı, almağa kalkmıı. Ba
bası da bundan dolayı çok üzülüyor. 

- Pek ala, şiirlerimin onun hoşuna gideceğini 

nereden tahmin ediyorsun? 
- Güzel, fevkalade güzel olduklarından 1 Şimdi

ye kadar hiç bir kimse bu derece kıymetli şiir ya
zamamıştır da ondan 1 Benim büyük şairim! Sevgi
lim! Ruhum! 

Coşkun bir arzuyla kucaklaştılar. Gizella, fısıl

dıyordu: 

- Sevişelim, kana, kana sevişelim. Yarın artık 

burada buluşamıyacağız. Madam Şipoı geliyor, Ma· 
ria da ... O zaman ne yapacağız? Balayı seyahati bi· 
tecek. Tirenimiz duracak. 

- Çık buradan, başka bir yere taşın! 
- Nereye? 
- Arıyalım. Bir ev, yahut bir oda bulalım. 
- Yabancı insanlarla bir arada mı oturayım? 
- Şimdilik. Sonra. .. 
- Birlikte oturalım. 
- Buna evell annemi, babamı razı etmeliyim. 

- Onlara bir şey açtın mı? 
- Açtım. 
- Ne dediler? 

- Sen, bana bırak. 
- Sevgilim. 
D~daklarını uzattı. Vilmoı'un, saçlarından yaıca. 

hyarak, başını yüzüne doğru çekti: 
- Seni seviyorum, çılgınca seviyorum. 
Bu kelimeleri belki yüz defa tekrar etti. Dudak

lau genç adamın dudaklarında, yüzünde, kulakların
cia dola~tı. Sevişmek ne hoş, ne tatlı bir §eydi... Bu 
aşktan, bu temiz ve büyük aşktan bir çocukları o
lacaktı... Neşeli kahkahaları evlerini, hayatlarını 

dolduracaktı. Vilmoş, sevgili Vilmoı 1 
- Gitme 1 Daha çok erken. 
Vilmoş, alnına biriken terleri mendiliyle ıildi: 

- Evden belki farkına varırlar. 
- Bırak şimdi evi!... Gitme!... Beni sevmiyor 

musunı 

Vilmoş, mütereddit bir vaziyette karyolanın baş 
ucunda duruyordu. Gizella, kolunu uzattı ve genç a
damı kendine doğru çekti. Bu hareket Vilmoş'un ü
zt-rinde bir yıldırım tesiri yaptı. Bir anda kendini 
kaybetti. Sonsuz bir arzu damarlarını yaktı. Gözle
rini yumdu. Ucsuz, bucaksız bir uçuruma yuvarlan· 
dığını sandı. Dünya yok oldu. Şimdi, önünde varlık 
olarak yalnız bir tek kadın görüyordu. Eridiğini, bir 
duman gibi yükseldiiini ve nihayet yok olduiumı 

f·ruı· büyük bir kuvetle duyuyordu ... Artık ka 1 

den fırladı ... Lambayı açtı .•• 

- Ne oldu, sevgilim? 
- Bir şey yok. 

- Acıktın mı? Biraz bir şey yiyeliıtı-
meyve getireyim. . d' I 

eJıtl 
Cevap beklemeden koştu. Biraz sonra ,dıı· 

tepsi ile geri geldi. Karyolanın kenarına. ot~, ıı'' 
tabla yemeğe başladı. Arada bir VilrnoŞ a ., te 

. bl . 
yordu. Birden daldı. Dudaklarına garıP lC:~ı 

süm yayıldı. Sarı ela gözlerinde ihtirasın 9,ı\fııı' 
ründü. Beyaz, muntazam dişleri parladı. 11ıı :' 
iştiyakla Vilmoş'un yüzüne baktı. Uzun. 0\,11ııı" 
retti. Tepsiyi itti. Burun kanatları kabardı· jst1\r 
un başını kucakladı. Yavrusunu emzirme!< j f'; 
bir ana gibi göğsünün üstüne bastırdı Vilf11° ' 
mııtı. Adeta çekinerek sordu: 

- Ne yapıyorsun? 

- Sual 
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• 
K. lncedayı'nın mühim konuşm, Si 

kar [~aşı 1 inci sayfada) 
•bin Çınde dinliyordu. O, bugün-
~e :enşeini araştırdı, tahlil et-

r,ı.. ğladı ve sözü bugüne nak-
ıı DoTitikanıızı izaha başladı. 

1 b •l.leri, Türkün tarihinde ya
l]j ıu~ kahramanlıklara, Türk
giıı • fıne ve ordusuna olan iman 
~arı '~na intikal ettikçe. Halkevi 
·ıa avo nidaları ve sürekli al
'la:1~1nlıyor, çınlıyordu. Halkevi 
trlcck 1 b~olduran genç ihtiyar, ka

c 
1 

ın!erce ki~i ayni milli he-
lla 0~ ektriklenmiş, Şefine ve or
d lııı· an emniyet ve itimadı tokvi
c~'· milli gururu şahlanmış bir 

• -ıUyord 'c c u ... 
ıı b:~?et Kerim !ncedayı, sözü 

, 1'~tunlüğüne intikal ettirip : 
dq k "rk vatanı, Türk milleti için 
6ıııı "maş-tan biçılmr§ bir gömlek
~,r,~~ kimseye bir parça bile ya-
"~ ~~=i yoktur ve kalmamış

'<ııı h Cdıgı zaman, kütlenin heye
hııc ~ddine vardı. 
, ~lı hatip sözlerini bitirdiği 

~erit r~es heyecan içinde titriyor
!\ lca csın milli birlik ve milli di -

tıı:~~ .~ir kat daha artmış, va-
hi u~une karşı gösterdiği has

~ıı r ırnan haline gelmiş, Milli 
( Otdetrafında sımsıkı toplanmış, 

bi Usuna bağlılığı ve inanı sar-
Uı, r h~Je gelmiş. en bedbin dü-
11~ bıle yeni bir iman kuveti 

~11,n 1• bünkü alkışlar ve tezahü-
C en bariz bir delili idi. 

'vfiet " ~erim l nced ayı' nın 
'ı:~ konuımaıı 

lar, 
it lbvar · ıçııı ın~n gittikçe artan ve her 

ı . dıtıniyetle gözonünde bulun -
~it 1tabcdcn nezaket ve fevkalide

t k l.tlda bizim de milletçe mevcut ve 

1 ~· ıuur, temkin, birlik ve uya-
b iç- ıına sağlam tutmamız ve art-
~ ~?ıı ın f?vkalade dikkatli ve nefia-
~ :....~ t~lkın ve itimat içinde yaşata

F~ d ~ 2 1 zı daima vazife halinde bulun-
d~.ı' 

2 
ta~etmektedir. 

:c~ı ~'iti ftıedeni ?e üstün milletleri; 
r:ııı' fiıtı;, ~ lllcdeni duygusu, refah ve 

~ ~ıu ~stün ve ileri olan fertler 
't Ilı· l::ger o cemiyetin fertleri bu 

>ttiıı 12trır a ti erini mutlaka ve yalnrz 
ctıı~u ı nenfaat ve yüceliği için

'r'ç l:lru: ve o yoldan istihsalini 
llıiU1' o cemiyet o vakit vatanper

'ıltt. 't tt nıanz:ııra ve mahiyetini ikti
' billıa lti}ı boyunca böyle olan türk 
~~s.a Atatünk rejiminin evladı ot
'tetı d bu vasfını hiç bir milletin eri
'~ıaıı;recedc üstünleştirmiı ve bu
dotnı e~cr buyük türk milleti yer-

~ı' llştur. İşte bu ahval içinde 
lll toplanıp vatan ve millet işlc

ı İ)ı ~ ~onuşup biribirimize vere -
~ 't ~kırlcrJe bu hasletlerimizi ta -
~~ VetJendirme icabından olarak 
Af· l'apınıı bulunuyoruz. 

~._·illi b" l"k d' • ı· ,i~ ır ı ve ıııp ın 
~la:. 
~~evJı:aJade zamanlarda bir mil -
~tlilt Cağı en mühim ve üstün kuvet, 
~ ~ ınilli disiplindir. Bir millet, 
ltt ~taıı ziyade ne kade.r mücehhez 

tfltrı:ıı Ve millet menfaatlerini, hak 
~ 1 di,

1 
l" 0 kadar korur. Milli birlik 

~~ "e ~ ın, bugün her zamandan ziya. 
lıir q 11tiklal kadar üstüne titriyecc-
'e İl;~ Ve varlığımızdır. Bihakkın 

't Çalc r duyıruı.tıyız ki Türkiye 
h r bi ~~ devirlerde burünkü kadar 

\.lir. l!: ılı: Ve güven manzarası röı -
lı~ dunım Türıkiye'nin emniyeti
~t da dır. Bu gibi toplantılar ve 

~~.. hu durumu kuvetlendirir. 

\~_ qııkii h "d' • 
l.~ı a ıaahn menıeı 
~' ar, t. dıtıı 

:ı t~ .... ::ıYı sarsan ve endişeye ıev-
btıap ', rncn~e ve ma.sdannı, en 

~ ~~ al ıle alırsak 18 inci asır bida -
'-'iltıı:'' 'ıı.itj~r. 'I'arihin tcsbit edebildifi 
(~' d

1la_t bize sosteriyor ki dun
\~ ~. il.it eyırlerinin medeniyetlerine 
~ ~P )' ltı ve istillilariyle diyardan 

tı.ti • teai er iutan :milletlerin )'orulup 
() tı de:. Ve medeniyetlerinin azalıp 
tr ~ilı.le 1~1er 16 rncı asra doğru bai· \ ~il:ıı:ı: Ctıbcri bidayetlerde o taz -
!IJ~ iltrlj)' korunma hissi ile baılayıp 

il) tol'ttı~ )'eni milletleri ve mede -

1 
lııı1tı1~)'e ba$lıyoruz ve işte bu i

t ~. ltatr· . 18 inci asırdan itibaren 
~'ttle ~~ hissettirmiye başlıyor. 
~ ~ltı)'a l'Upa'da sıra ile İngiltere, 
>ttttilca d' tıltno.nya, İtalya daha öte
tr datuş: . ~or ve büyüyor. Bu me-

"t\ d bı.ılii,. ıı;ıll<lc sanayi ve kapital de 
~t~t?ıtrı ıcor v~ milletler arasında re -
tt btr bu Y, bınnetice istila emellerini 
~ ~t l?ıcdl'\i~iiyor, Geriliyen, çöken 

'>'ııı enı)'etJerin meskUtı olduğu 
t'=ııı ~lıar:arnanda artan sanayi ve ka

ti ' tabi:a ve beslenmesine yaraya -
~t•, d ferin~ •erveti ülkeleri olduğu 
~ c .. "e en evet buraları ele geçir-

• ı. •ııar. t?ıecburiyetini duyuyor. h· 
"il'- • lon t1 "lllll:ıa.ta asra kadar cereyan eden 

C· >ar, tının avamili böyle tekev-
1~~ 

lı.Qr[,· • 
~ •rıı doğuran cimillet 
\"' Ve 1'I ı: / • 
~"'·u~d e"'ce erı 
~ a1, cleteri 

\ f>ld ~ l2za1c n ıekil, yer ve terkibi ne 
t,~lt tibi asırdaki esbap ve avami-

~ •ıt""'- lıarb· asrımızda, 1014 de baJh-
, .. ~ llld tr de b e .ve ıreçen yıl baJlıyan 

it !tarı cıcrıyet esas itibariyle ay
ı karııya bulunmaktadır. 

Vıisat ve tafsilatı hepimizce belli oldu
ğu için uzun izahlardan sarfmazar ederek 
iktısa.di rekabet adı altında tophyabileee -
'imiz bu beynelmilel hadisat büyümüJ ve 
inkişaf etmı$ milletleri, yirminci asır bi -
dayetlerindenberi biribirlerine iıstünlükle
rini temin içfo bir taraftan da harp vasıtala
rını arttırmıya ve bu vasıtalarda yekdiğe
rinden ileri icatlar vücude getirmiye ıev -
kediyordu. Diğer yandan yekdiğeri karşı

sında tek ba&larına kalmaktan çekinmek 
yüzünden siyasi kombinezonlar, menfaat
lerin devirlerindeki icaplarına gore degişen 
birleşmeler, ihtilaf ve ittifaklar vücut bu
luyordu. l şte 1914 cihan harbini doğuran 
o ıerırit ve o zaruretlerdir. 

Arkadaşlar; 

O harp bilhassa ru& çarlığının inhilalini, 
Almanya'nrn ve müttefiklerinin maglubi -
yetini mucip oldu. Bu esnada guya dünya
nın buribi muanam bir atese bir daha düş
mesini bir dereceye kadar bertaraf içln, 
o zamanki Amerika Heisicümhuru VilS()n, 
hepimizin bildigi üzere, her milletin kendi 
mukadderatını keııdısi tayin etmek hakkını 
kullanması ve bunu nizamlayıcı ve idare 
edici bir organ olmak ıizere de MH!etler 
Cemiyeti prensipini ortaya attı. 

O zaman bu ctıı.fp ı§ık, galipleri de 
mağlOpları da kendine kQ1Jturdu. Ve bu §e
ralt içınde geçen cihan harbinin sulh mu
ahedeleri sıra.siyle meydana geldi. Bunun 
netlcealnde hepimizin bildıği uzere dünyl\ 
irili ufaklı bir takım yeni ve eski devlet -
!erle geçen sene b~lıyıın bUyUk harbin ba
şındaki manzara ve durumu almış bulun -
du. 

İtiraf etmek ltizımdır ki geçen buyiik 
harp sonundaki bu inkısam, ı:ııllplerl ııra
lanncla dalın fazla. gnnaim hissesi ele ge
çirebilmek sevdaııı veya geçirememek te
essürU yUzünden memnun bırakmadığı ka
dar, mnğ!Oplan ve yeni vlıcuda gclrn kU
çük devletleri de diınya iktı"adlyatının ik
tisap etti~i vaziyetlerin zorlıı!\ıı yüzünden 
ve emniyetleri hakınıından bliyılk sılmıtı

lara dılııllrmliş hulunuyordu. I.!ınarnnJeyh 
bu gibi tesirat, ynva,, yavaş hrr memleket
te bir takım siynst, içtımat ve lktısadt kı
mıldamaıara meydan veriyordu. Diğer ta
raftan Rusya'da vücuda gelen ıılyasf inkı
lfıp a:r. zaman içinde içtimaı bir mahiyet 
iktisap ederek komUnl:r.mi vlicuda getirdi. 
Komünizm lnkıltıp~ıları, rejimlerinin tees
sıls ve istikrarı !çın. içle çetin vesert tıılı
cadeleler yaparken bir yandan da tıu me!
kilrenln ve rejimin lfıakal sempatı ile knr
ııılannhllmesl için bütlin diim•ııdı.. bılhassa 
komşu ve yakınlar! mllleth!rde sistemli Mr 
propaganda fo.o.llyctlne geçtiler. 

lgte bütün hıı gibi mUeaslrat, biıylik 
harp sonu çok millette bir takım so.rsınlı· 
ya sebelılyet vermiş olmakla hı:rabl!r bil • 
hassa ve her milletten ziyade i talyo."da ve 
Almanya'da içtlnıat hozgıınlu1' emareleri 
husule getirmiş oldu. Fakat her iki mcm -
lcket uc çabuk topnrlandı. Bu vaziyetler 
karşısında milli birlik ve durumlarını kur
tarabilmek ve ileri getirmek için karşı 
tl'dbirlerc t~vessiil ettlll.'r ve neticede bi
rinde f~lzm vediğerlnde nasyonal sosya -
lizın vllcut buldu. 
Bı rejimlerle idare edilen b uikl devlet, 

kendini toparlayıp llerlemeğe başladıkça 
italyanlıır tatmin edilememiş bir kinle; aı
manlar, mağJQblyet sonunda kendilerine 
tatbik edilen flıltılıktan kurtulmak vaziyet
leri müso.lt gördUkçe intikam almak dU-
11ilncesiyle harekete geçtllrr ve yıllarca. 
Avrupıı'da cereynıı ve devam eden siyflBet
ler neticesi sulh muahedelcrinl yenlden mil
zakere ne tadil ve tnshihler yoluna gitti· 
ter. HnttA; bir aralık milletler cemiyeti 
kıınıluşu yerlne dört bUyük devlet arasın
da dörtler misakı diye bir hirlik yapıp kil· 
çllk devletlere hak ve hayat to.nı~ıyan ve 
dUnya nimetlerini aralannda taksım poll
tıkıunnn gitmek istediler. Bunun karşısın
da Fransa ve İngtltrre, harP sonu BU!hu· 
nun husule getirdiği statUkoyıı muhafaza 
ve bu gibi mütecaviz emeller kar
aısında küçiik drvletıere emniyet verici ve 
mevcuıliyetıerlni garanti edlcl yolu t~ıttu· 
lar. Bu suretle. yıllarca devam eden sıyıuıt 
mlicadele, faşist italya'yı büy\lk Roma lm
paratorlıı~nıı kurmak sevdasıııdRD vazge
çiremediği gibi, Alnıanya'yı da bayat saha
sı temini diye şiımulU çok geniş bir idea.le 
ııevkettı. 

İ§te arkadaşlar lstllt\cı olduğu kadar 
haddizatında lktuıadf esa.qlaro. dayanan bu 
mUeadele, tıpkı 1914 ten evelkl mahiyet i
çinde her devleti harp yolunda ha:r.ırlan -
mata koşturdu ve bu mllcadeleler nihayet 
geçen 11enedcnberi yeni bir clhım harbini 
intaç etti . Bu va:r.lyet karşısmdıı. Tilrkiye
nin siyaseti ne olmalıydı! 

T ürkiye'nin ıiyaıcti 

Arkadaşlar, 
Her türkün bildiği kada.r ~üt~n 

dünya da biliyor ki, y~ı Turkıye 
Cümhuriyetinin ııiyasetı (yurdda 
sulh, cihanda sulh) remzinde top
lanmaktadır. Biz, dostça konutma 
ve anlaşmalarla halledilebilecek ve 
büyük mesele mahiyetinden çıkmıt 
ufak tefek işlerimiz müstesna olmak 
Üzere bütün dünya ile hesaplarını ' . 
tasfiye etmiş bir devletız. 

Biz yeni kurduğumuz medeniye-
' d .• 

timizi ve milletimizin saa etını ta· 
marnlamak için emniyet içinde çalı
ıabilmemizi ve sadece sulh istiyo -
ruz. Biz, tarihe sığmıyan eski bir 
millet olduğumuz kadar, son za
manların genç bir devleti olarak bü
tün kudretimizi beynelmilel say ve 
ıulh emniyetlerini sağlamlıyabilmek 
için her türlü tedbirlere ve teşebbüs
lere yardım etmeğe ve faydalı ol • 
mıya hasrettik ve hasretmek az• 
mindeyiz. Onun için yurdda mede
niyetçi ve hariçte emniyetçi bir siya
set takip ettik ve ediyoruz. 

Yeni Türkiye; üzerinde dünyanm 
ihtiraıatını büyüten, varlığının mu
hafazaıımı diğer milletlerin koruma
aında ve dünyanın siyasi kombine
zonlarmda arıyan osntanh impara
torluğu değildir. Bu ülkelerde ihti
rasları söküp atarak dünya emniye· 
tini yaratmağa çalışan ve varlığının 
kol'unmasını kendi kudret ve kuve
tinde arayıp bulan bir devlet ve mil
lettir. 

Tabıt ve siya.st durumu dUnya için ehe
m1yetli olan bu vatanın, hakiki sahibi olan 
yeni, medent ve kuvetU TUrkiye'nln elinde 

bulunU§U ciha.n için ehemiyetı haiz oldutu 
kadar emniyeti de kA!lldir. Biz bu illkeler
de kendi emniyetlm1z kadar dünya emnı • 
yetini, sulh ve muvazenesini korumağa da 
hizmet etmek istiyoruz. Tarih boyunca sa
bit olmuştur ki aksi hal ciho.nda rahat bı -
rakmaz. Türkiye CUmhuriyet! devleti ve 
mlileti elinde bulunan imkA.nların kA.ffesi
nl daima be§criyetin sllktin ve nizamı için 
kullanmak azmi Ue yl.lrUmügtUr ve yı.irü. 
mektedir. 

Arkadaşlar; 
TUrk vatnııının kıymetinin her cihetten 

- ve bilhıuıııa biz tlırkler için - ne kadar 
bUyUk olduğunu herkes biliyor. Fakat bu 
toprakların tarihini. bu topraklar 07.erinde 
bizim çcktlf:'irnlz ıstırapları ve teerubelcrt 
ve bu toprnklıır için bızim gö tı:rdlğlmiz 
knhramanlıklnrı kimse bizim kadar bile
mez. Bizim sulhpervcrliğlmlz son derece 
samimi oldugu gibi bu vatanı mUda!aa, 
irade ve kudretimiz de tı•crube ve kahra -
manh~ımız daN" sinde " lks~ktır. 

Cihan tarihi, bu ülkelerde nesil
lerin mahvolup gittiğini gördü. Bu
nun batlıca sebebi, yakın Avrupa. 
da sağlam ve istikrarlı bir kuvetin 
teeıısüı edememi~ olmasından idi. 
Yeni Türkiye artık bu istikrardır. 

Tarih boyunca insanlığın geçirdi
ği eski faciaların tekerrür etmeme
sini iıtiyen her millet ve devlet bu 
topraklar üzerinde insaniyetperver 
ve sulhsever Türkiye'nin mahfuz 
kalmasını dünyan,ın istirahati ve ge
lecek nesillerin emniyeti bakımın • 
dan elbette vazife bileceklerdir. 

Arkada.şiar; 
İşte biizın sulhperverllğlmizin hareket 

noktaları umumiyet ltlbarıylc bu arzettı
ğim es:ı.~larda toplanır. Binaenaleyh Tür_ 
kiye Cllmhurlyeti kurulduğu gllndrnberı 
bu ııulhscvrr siyasetini imklı.n nlsbetınde 
tıı.kip ederek mütemadiyen ınki&sf etUrme
('a u~qtı. Komşularımız ve yakın olan 
memleketlrr araınnda sıılhu takviye için 
dostluğu ve samimi rabıtaları kuvetıendır
me ycılundakl daimi çalır;ımalarımızc!.an bu
srlıne kadar iyi neticeler nldık. 

KOtn§ularımızla münasebatımız; 

Sov~·etıer Birliği hilkümeti ile inkıla.p. 
larımızın ilk günlerinde bll§lıyan ve iki 
tıu-sf için de aynı derecede kıymetli olan 
ve fayda veren dostluğumuz, do.ima kuve
tinl arttırarak devam etti ve buglin de 
bövle devam etmektcdır. 

·Balkanlarda gilttüğUınUz slyıuıct Bal
kanları büyiık lıarptenbcrl bliyiik ıılyası 
cereyanlara. oyuncak olmaktan kurtardı. 

Şark komşularımızla mlltekabll liUUr ve 
duygu içinde iyi dostluk ve emniyet hava
sı tesisi için yaptığımız SAdO.bat paktı bu 
Ulkclcrde sllk(Uıu ve milletlerimizin bu ül
kelerde emniyetle refah ve medcniyetıerı
nl llerletmeğc çalışabilmelerini temin etti. 

Diğer biltlın devlet ve milletlerle bu. 
gilne kadar bu ruh ve dosUuk içinde Yaşa
dık. Ancak geçen ııcnenin başlarında Av
nıpa'da buhrı.uı arttı ve birçok mlitcvaıt 
hfl.diselcr milletlrrı emniyetlerini korumak 
için yeni tedbirler arayıp almnğn scvkettı. 
Bu meyanda bizim de menfaat ve cmnlye. 
limizl koruma bakımından tedbir almamız 
ve faaliyete geçmemiz kadar tabll bir şey 
olnma?.dı. Vatan ve ınlllctlml:r.in emniyet 
ve .selAmetlnl tesn.dU!Jerln tesirine ve hA· 
dlselcrin sevk ve inkişafına terkctmck ha
ta olurdu. Binaeno.leyh sullııı. hizmet etmek 
ynnında emniyetimizi de mahfuz bulun
durmnk siyruıctı, bizi milttcfiklerle aynı e
sas üzerinde anlaşmıya scvkcttl. İtiraf et
mek ve bilmek lfızımdır ki bizi bu siyase
te sevkcden hir takım kuvelli teıılrat ve a
nasır mevcuttu. 

Arkadİışlar; 
İttifak munhcdemlz mUdBhntemizln mU· 

esslr olabilece~I sahalarda ancak sulhun 
ve emniyetin muhafazasına yarıyacak bir 
emniyet silAfııdır. Bu muahede ihtiva etti· 
iti hUkUmlcrdeki sarahltinden anlaşılacağı 
Uzcre hiç bir devletin aleyhine müteveccih 
değlldlr. Çlinkti; bizim için harekete geç
mesi sulh ve emniyet olarak ifa.de edilen 
katı eıııuıların bo:r.ulınnsınn vrtbeetedlr. Bi· 
naenaleyh diğer devletlerle mevcut dost -
ltık mUnasebctlerlmizln devamına hiç bir 
suretle mani teşkil edecek mahiyeti oınıa· 
dığı gibi bundan cvel hükUmetlmlzln im
zasını taşıyan ve aktedilmiş diğer mnehe· 
de ve mukavelelerin hükümlerini de mah· 
fuz tutmu§tur. 

Politikamız 

Sayın arkadaşlar, 

İşte politikamız budur, açıktır, dü
şünülerek tesbit edilmiştir. Büyük 
Millet Meclisinin tasvip ve kararına 
iktiran etmiştir. Menfaatimize uygun 
siyasetin bu olduğuna milletçe kaniğ 
olmuş bulunuyoruz. Bizim tek bir he
defimiz var yurdumuzun emniyeti, 
milletimizin istiklal, istikbal ve men
faati. Onun için Türkiye Cümhuriye
ti hükümetinin, Büyük Millet Mecli
sinin tasvibinden geçen her siyaseti 
milletçe ittihaz edilmiJ ve şuurla be
nimsenmiş demektir. 

Milli Şefinin etrafında toplanmış 
olan ve millet adına hakimiyetini kul
lanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve hükümeti tam bir birlik içinde dün 
yanın bu çetin hali karşısında iç ve 
dış işJerimizi devamlı ve dikkatli ola
rak takip etmekte ve Jazımgelen ted
birleri vaktinde almaktadır. 

Arkadaılar, 

Buraya kadar -yaptığımız şu 
mücmel hasbihal ile bir daha te· 
barüz ettirmit oluyoruz ki, biz 
mütecaviz değiliz, macera aramı
yoruz, sadece vatan ve millet 
menfaat ve istiklalini mahfuz bu
lundurmak için sulh vasıtaların • 
dan, sulh silahlarından istifadeye 
çalıııyoruz. 

Bunu böyJece göz önünde tu· 
tarken ve siyasetimize program 
yaparken diğer taraftan bizim İ• 
rade ve ihtiyarımızın dııında te
cavüze uğrarsak milli varlığımız· 
dan hiç bir şey vermemek ıçın 
devletçe ve milletçe her tedbiri 
tamamlamak yolundayız. Bir gün 
bu suretle bir tecavüz ve taamı· 
za cüret edilir:ıe bunu kartılama
ğa milletçe hazırız. 

Arkadaşlar; türk ordusunun vaziyetinde hiç bir millet 
Türk vatanı, Türk milleti i- bulunmamıştır ve bunların hepsinin neti _ 

cesi vatan için dösüJmesini bilen türk or -
çin en dar kumaştan biçilmit dusu kaflısrnda dıi~lar için hıisran ol-
bir gömlektir : Bunun kimse - mu&tur. 
ye bir parça bile yama verecek Arkadaşlar, 
yeri yoktur ve kalmamıttır • • • Çanakkale'ye düşmanın karadan, deniz-
Bugün Türkiye'nin her kuvetten den, havadan bir anda başlıyan amansız 

Üstün olan ve hiç bir milletin malik ateş hücumu ile yaptığı ihracı bidayette 

l d ~ k t" "l] t' h birkaç sahil jandarma taburumuz karıiıla • o ama ıgı uve ı, mı e ın er va • 
mıştı. M uteakiben yetişen kuvetlerimiz; 

kitten zixade hükiimetine olan tam günün her saniyesini denizden en büyük 
inanı ve hükümetin bu inana daya- çaptaki topların karşısında havadan tayya
nı§ıdır. Dünyanın içinde çalkandığı relerin yaptığı en şiddetli ve kesif hücu -
buhranın her millete olduğu gibi mu o.hında ve yer altında açılmış ttl
bize de tesir yapması tabiidir. Hü • nellerin infilaklarıyle arzın altını ustune 
kümet, türk yurdunun selametini deviren Uigımların ustı.inde sadece vücut -
temin edeceğine emin olduğu açık, !arını Çe.nakkale'nın toprakları üstıine ya -
inasniyetperver, politikasiyle bize pıştırarak yurdu mudafaa ve muhafaza et
gelecek her tesiri ve herhangi bir mielerdi. O kadar ki düşmanın ısraf ile de-

necek kadar kullandıgı bol miıhimmat kar
taarruzu bertaraf etmek için bütün 

şısın<la bizim topçularımız kumanda ve sa-
vesait ve basiretiyle tedbirini al- yı ile mermi yakabıliyorlardı. o güne ka _ 
maktadır. Bu tedbir siyasidir, iktı- dar benim neferim, benim zabitim muhare
sadidir, içtimaidir bilhassa askeri • be vasıtası olarak sade piyade tufegi, ma -
dir. Hulasa millidir. kineli tufek ve bildıgimiz ufak çaptaki ko-

Arkadaşlar, şulu topları bıliyor ve bunlara alışmJltı. 
Şu noktayı da ilave etmek iste- Karşısına çıkan muazzam takat cins ve 

rim ki bugün Avrupa'da cereyan nevideki malzemeyi ilk defa orada gorii -
eden vaziyet ve vakıalarda Tür- yordu. lnönlerindeki nisbet bundan daha 

kiye'yi endİ§eye dütürecek bir · ~s~;c~u:~~~~:k 0;ı~m:~:nsı~le~~~cani::i 
mahiyet yoktur. Cümhuriyetçi, biten turk neferinin sıingusiı de yoktu ck
milliyetperver, inkılapçı, halkçı, seri düşman savletlerini dipçik ve göğüs ile 
devletçi ve }ayıklık esaaları Üzeri- karşılıyabiliyordu. Sakarya da böyle idı. 
ne kurulmuş ve tetkilatlanmıt o- Halbuki türk ordusu Avrupa harplerin
lan Türkiye cümhuriyeti devleti, de mahiyet ve tesirlerini duyup ofrcndiği-
17 senelik hayatında yurd içinde miz yeni harp vasıtalarını hesaba katmak 
lazımgelen inkılapları ba§ararak suretiyle karşılaştırarak arzediyorum ki 
18 milyonluk mütecanis ve hiç bir bugün hamdolsun asla böyle bir nisbetsiz
ihtiras ve iğfal ile .ııarsılamıyacak lik içinde değil. Durumu onu vatan mıida-

k d faasına kadir kılacak haldedir. 
a ar rasin bir türk birliği vücu-

d Arkadaşlar: 
a getirmiştir. Memleketimiz anbarlannın gerek geçen 
Türkiye iç emniyet bakımından seneden kalan mikdarı ve rerekse yurdu -

bütün milletlerin gıpta edeceği muzun bu seneki istihsal vaziyeti aynca 
bir ruh ve manzara içindedir: bu- emniyetimizi arttıran bir kuvetidir. Bina
gün memleketin içinde bilhassa enaleyh telaş ve ea~kmlık .kendini madde -
dünya buhranmın nezaketi art- ten ve manen bu hale getirememiş yerle -
tıkça millet bütün vicdaniyle ku- re ve milletlere hastır. Biz istikbaline em
lağrnı hükümet emirlerine vermİ§ niyetle bakan bir milletiz. 

adi vakalar bile yok olmu§ dene
cek vaziyettedir. 

Şimdi Türkiye'de tam bir basi
ret ve inanla yurt ve millet istik
lali, ıeref ve masuniyeti müıte
rek bir vicdan duygusu halinde 
yükselmiı bulunmaktadır. 

Arkada§Jar; 
Dünyayı saran ateıin bize ıira· 

yeti hem uzaktır hem yakmdır. 
Hükümet uzaktırın tedbirini yani 
harbin türk yurduna sirayetin 
meni tedbirlerini dikkatle almak
tadır. Bununla beraber yukarda 
da arzettiğim gibi yaklaırraa kar
tı koymanın tedbirini de dakika 
fevtetmeden almaktadır. Dünya
nın en Üstün milleti olan türk var
lığının muhaasalaııı bulunan ordu 
muz, her tecavüzü emniyetle kar
tdamağa hazırdır. 

Şunun bilinmesi lazımdır ki or
dumuz, geçen eylüldenberi bir an 
kaybetmeksizin hazırlığını daima 
ilerletmiıtir. Buna coğrafi ıartla
rı, ve tabii imkanları katabile~e
ğimiz gibi en eski devirlerden is
tiklal mücadelesine kadar kendi
ni İspat eden türk askerinin zabit 
ve kumandanının cesaret, iyman 
ve kahramanlığını da unutma
mak icabeder. 

Ve gene bir kıymeti hesap ve ilave et -
mek llzımdır ki bugiinkıi türk varhiit her 
eksiğe rağmen biıttln dünya husumetiyle 
ve her türlü nisbetsiz derecedeki kuvctler
le mücadele etmiş, kurtulmuş ve yaşıyan 
bir nesildir. Böyle bir milletin binbir ba
direden sıyırıp çıkardıiiı bu vatana olan 
muhabbeti, bağlılığı ve onu her vakit Üt -

tünde canmı vererek koruma aşkı hiç bir 
kuvet!e mukayese edilcmiyecek bir var -
hkhr. 

Binaenaleyh arkadaılar; bize 
tecavüz edilirse harp bizim için 
mukaddea birıey telakki edile • 
cektir ve onda muzaffer olmak 
milli bir ideal olacaktır. Biz 
kanlarımızı herhangi bir he • 
yecan hissiyle hiçbir maksa • 
da akıtacak değiliz. Si.dece 
tecavüze uğrarsak, hükümeti • 
miz mecburen bir harbe ka • 
rar verirı.e zaten kanımız bahası
na istihsal ettiğimiz vatan ve is
tiklal için akıtacağız. Bunu bütün 
dünyanın böyle bilmesi lazımdır. 
Böyle bir hadiseyi, böyle bir gü -
nü asla beklemiyoruz ve asla iı

teiniyoruz. Fakat, böyle bir tehli
keye icabında milletçe hazırız. 
Hem telaş etmeden, soğukkanlı
lığımızı kaybetmeden istikbale, 
bütün dünya karışıklığına rağ
men, emniyet ve itimat ile baka
rak hazırız. Bu büyük badirede 
tecelliyat gÜÇ ve namüsait de ZU• 

hur etııe ıaıırmadan tarihin bize 
terettüp ettireceği vazifeyi azim 
ve İymanla yapacağız. 

Çanakkale ve istiltlal harbinde 
Arkada$hır, 
Bu \suretle içimizi, vaziyetimizi olduğu 

gibi halis yurt çocukları halin.de konuşup 
bir daha belirttikten sonra tekrar ordumu
zun vaziyetine d<ineceğim. 
Hatırlamak lazımdır ki tarihte: Çanak -

kale'do, İstiklal harbinde cins, mahiyet, 
mikdar itibariyle dehşet ifade eden harp 
vaartalarmm niııbetsizliği lr~ısmda alan 

Yabancı ve muzir kuvetler 
Sayın arkadll§lar; 
Bunlara rağmen en büyük dayanağımız: 

olan milli birlik ve inanınuıı bozmak için 
çalışacak yabancı ve muzır kuvetler olabi
lir, cılız da olsa içimize cirip faaliyete ııe

c;ebilir. belki de vardır, çılız da olsa girmiı 
ve çahşmıy.a savaşmaktadır. Vakıa hükilmet 
diğer tedbir ve ha:ı:ırhkları gibi bunlara 
karşı da tedbirlıdir. Mücadelcdcdir. Fakat 
halkça bize de bu hususta duııcn bir vazife 
vardır. O da, bu yolda hükümete yardımdır. 

Bu cibi gizli ve bozguncu nüfuzlar bize 
ıunlan fısıklıyabilir, Tiir:lciyenin kuveti 
muhtemel duıman kuvetleri karııısmda za-

Balkanlarda vaziyet 
duruluyor 

(Bışı 1 inci saylıda) 

Hitler'den T eleki'ye bir 
mektu mu? 

Budapeşte, 29 a.a. - Macar istihba
rat ajansı bildiriyor: 

Bir amerikan ajansına nazaran bazı 
Nevyork gazeteleri, Transilvanya me
selesi hakkında B. Hitler'in Başvekil 
B. Teleki'ye bir mektup gönderdiğini 
teyit eden bir haber neşretmektcdir
ler. SeHi.hiyettar macar mümessilleri 
bu haberin esassız olduğunu beyan e
derler. 

Macar gazetelerinin yazdıklan 
Budapeşte, 29 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: Romanya hadiseleri, ma
car matbuatında derin akisler uyan
dırmıştır. 

Pester Lloyd şöyle diyor: 
Şu ciheti kati surette tespit etmeli

yiz ki, sulh muahedelcrinin değiştiri
lemezliği prensipi, bizzat Romen hü
kümetinin muvafakatiyle yıkılmıştır. 
Romanya'nın mülki tamamiyeti, artık 
maziye ait bir şeydir ve matbuat, bu
nu ileri süremez ve sürmemelidir. Ro
men hükümetinin Sovyetler Birliğine 
karşı gösterdiği uzlaşıcı hareketi, yal
nız ihtiyatkar bir hareket olmakla kal
mamaktadır. Fakat aynı zamanda, hak 
lar yaratan bir emsal gibi telakki edil
melidir. 

Füeggetlenseg gazetesi, 1938 de Çe
koslovak hadisesinin halli meselesini 
hatırlattıktan sonra, makalesine şöy
le devam etmektedir: 

Şurası sarihtir ki Romanya'nın va
ziyetinde de erazi meseleleri müteca
nis bir kül teşkil etmektedir. Bu me
seleler, biribirlerinden ayrılmaz. 

Pesti Hirlap diyor ki: 

Romanya tarafından 22 sene bu de
rece katiyetle idame ettirilen romen 
mülki tamamiyeti fikri, yıkılmıştır. 

Romanya, bu meseleleri tek taraflı o
larak halledecek vaziyette bulunma -
maktadır. Romen efkarıumumiyesi, 
bu son günden ders almalıdır. Romen 
makamlarının Besarabya'yı vermiş ol
dukları tarihi bir vakadır ve Roman
ya, bunun neticelerinden kendisini 
kurtaramaz. 

Sovyetlerin cenup Karpatlarını 
İ•tediği haberi tekzip edildi 
Bükreı, 29 a.a. - D. N. B. bildiri-

yıftır, Türkiye'nin siyaseti yanlı$tır, bil • 
kümet iyi çalıımıyor, emniyet ve müdafaa 
vasrtalannız noksandır der. 

Bundan başka emniyet ve mudafaa vau
talarımız nelerdir, nerelerdedir, ne milrtat-
dadrr, terkip ve teşkili nasıldır. Bunları 

öğrenmiye uğraşır hu15.sa gonlümıizdeki 
inan ve güveni bozmıya bi%İ milltçc mancıı 
daha evciden zifa uğratmıya çalışır. Bıı. 

bu yoldan olduğu gibi bu zararlı tesirlenni 
bilmiyerek kendi kendimize de yapabiliriz. 
Yani husnuniyetle de olsa eksik ölçıilerlo 

hldiscleri ve vaziyetleri tahlil ederek vara.. 
cagımız yanlış neticelerin ruhumuzcb. uyan. 
dıracağı menfi tesirleri birimiz diğerimiz• 
naklederek bu havaları yaratabilinz. Bına -
enaleyh her iki şekilde de bunlarla müco. • 
dele her tıirke vatan borcudur. lki kiııdcn 
itibaren başhyan kahvede, sokakta, evde 
hulasa her toplulukta böyle bir bozguncu 
tesır uyandıran vaziyetlere tesadüf ed'nce 
cehaletten veya tevekkul zifmdan mute
vellit bir hal ise ushihe çalışmak kast& 
makrun bir şey ise veya yabancı bir tesirin 
mevtudu ise bunu en yakın hükiimet meroi
lerir.e haber vermek vatanseverHk icabı -
dır. İşte arkada:ılar; ahvahn icabcttirdıği 
miıhim noktalar üzerinde umumi de olsa 
her bidmizin çözüp genişletebileceği bir 
konuşma yaptık. 

Buraya kadar yapılan §U hasbıhal an • 
latmıııtır ki bugün artık her tUrk vata.od~ 
§ına düşen tek vazife herkesin, bu §Uur va 
idrak lle vazifesi ve işi her ne ise sı.lkful 
ve istirahat içinde dört el ne i§lne sarılıp 
bUtUn kabiliyetini, tAkatını işine tatbik e
dip o yoldan memlekete Azami istihsali va 
netlcf'yl kazandırmasıdır. 

SözUmU eu netice ne bitirmek istiyo
rum: 

Bu nesil, saltanat idaresinin a• 
sırlarca süren ihmalini ve felaket• 
lerini Atatürk'ün sesine kofup 
bayrağı altında toplanıp bir ham• 
lede ve darbede silkti ve attı. 

Atatürk'ü kaybedince bu dev• 
Jetin düzeninin bozulacağına ina• 
narak bakanlar ve bekliyenler 
oldu. Fakat cümhuriyet ve ink1-
lap rejiminin feyiz ve saadetle • 
riyle hayatın her sahasmda can• 
lanan ve ıuurlaıan milJetimiz, o 
anda aynı inanla Milli Şef lamel 
lnönü'nün etrafında toplanarak 
iyi bir imtihan geçirdi. 

Gene §Üphe edenler varsa bü. 
yük bir kumandan ve büyük bir 
haf olan ismet lnönü'nün tefli· 
ğinde çelikten bir tek adam gibi 
toplanmış olan bu milletin neler 
yaratacağını tecrübe edebilirler. 

Bu millet, Şefinden emindir. 
Şef, bu millete inanıyor ve güve
niyor. Onun kararı, bir gün, türle 
milJetinin azim ve kahramanlığı• 
na kafi tek iıaret olacaktır. 

Almanlar 
İspanya 

hududunda 
Bu münasebetle samim1 

merasim yapıldı 
Madrit, 29 a.a. - Almanların Fran

sız - İspanyol hududuna varmaları 
münasebetiyle, bugün resmi merasim 
yapılmıştır. 

Alman kuvetleri kumandanı, bıa 
sabah İspanyol kıtaları karargahını 
ziyaret .etmiş ve burada merasimle 
karşılanmıştır. General Pinto, İspan· 
ya ile Almanya arasındaki sıkı dost
luk rabıtalarını tebarüz ettiren bir nu 
tuk söylemiştir. 

Bir müddet sonra, ~ncral Pinto. 
Alman kumandanına, Biarritz'te iadel 
ziyaret etmiş ve öğle yemeğini bura
da yemiştir. 

Pazartesi günü bir Alman motör
lü kolu, İspanyol topraklarında San
sebastien•de bir geçit yapacaktır. 

Fransa'da yiyecek 
maddelerinde tahditler 

Bordeaux, 29 a.a. - Yiyecek maddele -
rlnin if'tihlA.kini tanzim ederek fiyat yUk -
seltmele'rlne mani olmak maksadiyle hukU
met birçok tedbirlerin alınmasına karar 
verınletır. Ekmek hamurlarında kullanılan 
unlara. bcnzlyen bazı maddeler karıştınla.
bilecl'kUr. SUt ve mrunulAtının bulunmadı
ğı vilA) etlerde. vllAyct mıı.kamatı bu mad
delerin istlhlt\klni yalnız çocuk ve ihtiyar
lara ınhisar ettlrebllecekttr. 

BAdema lokanta ve otellerde tereyağı 
ve taze kaymagı pişmiş yemekler harll"ln
de müşteriye vermek menedilmiştir. Pasta 
şekerleme imali dahi :ınenedllmıştir. 

yor: 
M. T. l. macar ajansı, bir çok Bük

reş gazetelerinin hususi tabılar çıka
rarak, haberin Budapeşte'den alındı
ğı kaydıyle. sovyet hükümetinin ma
car hükümetine b: nota vererek ce
nup karpatlarınd ukranyalı .ahali
nin Sovyetler tara ndan himaye edi
leceğini bildirdiğini neşretmişlerdir. 

Salahiyettar mah" fil M . T . 1. ajansı 
muhabirine, bu ...... rin baştan aşağı 
uydurma olduğunu beyan etmişler • 
dir. 
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Suriye'de i 
Fransızların 

vaziyeti 
General Mittelhauser 

mütarekeyi niçin 

kabul etmiş ? 
J.ondra, 29 a.a. - Suriye hududunda.ki 

Roytcr ajansının muhabiri telgrafla bildi -
riyor: 

General Mittelhauser'in beyanatı, Suri -
ye nın akıbetini tayin ettikten ıonra, 

mutarekeden beri vaziyette vaki olan in -
ki&afat hakkında tam malGmat vennek 
mumkun olacaktJT. General Mittelhauıcr 

ile ubıtanının mukavemete devam etmek 
hakkındaki kararlan etrafın.da vcrilmiı o
lan haberler do&ru bulunmakta idi. Fakat 
bütun mesele bundan ibaret dcgildir. Pa
nr akıamı Beynıt'a geldiğim ZlUllan biıtiın 
Suriye ve LUbnan general Mittelhau&er ve 
B. Puaux'nun beyanatı dolayııiyle meserret 
içinde bulunmakta idi. Fakat bu cesurıınc 
haleti ruhiye ile birlikte baı;kn Amiller de 
işin içine karışmıştır. Efrad bidayetten be
ri, zabitandan biraz dahıı az coıkun bulun
makta idi. Bir nefer bana ıunları söyledi: 
zabitlerin ekserisinin karı ve çocukları 

Suriye'dedir. Fakat efradın aileleri Frın
aa'dadır, hem de bunlardan haftalardan be
ri haber dahi alınamamaktdır. 

Maamafih eğer kendilerine lhım1:elcn 
ilhm fransu: imparatorluğunun b~ka bir 
no1ctaımdan baıka bir fransız hükümcti 
&eklinde rclmiş olsaydı, hiç ıüphe yoktu 
ki :r:abitanm coşkunluğu vaziyete hakim o-

•rdu. Suriye'dc hikinı olan coşkunlukla 

nlu haleti ruhiye evcil cnci!,eye dil' -
e baııtadı ve pazartesi, aah, çarpmba 

t,..nlcri beklenilen l§&ret gelmeden geçtiii 
cihetle, Bordcaux hUkUmetlyl• tetrllri me
aal etmek lil:r;umu hasıl oldu. 

Bir !ransrz bana eunlan a<5y1edi: 

Bize lbım olan ıe:r, itaat edebllecefimiz 
bir hllkümcttir. Bir çoklarımız kendi ken • 
dilerinc ıu ıuall somu.1rtadrr: B. Rcynaud 
nerededir? 

Hiç ıliphe yoktur ki, herhangi rütbede 
olursa olsun pek çok fransız zabitleri, va -
ziyetin aldığı ıeklldcn dolayı büyük bir 
aukutuhayale uğramıılardır. Bir ıcnç yüz
ba~ı bana, fransu: topraklarında bir tek al
man kaldıkı;a. memleketine dönmiyeccğini 
ebyledi. 
Diğer bir franıız da: Fransa'mn artık bir 

tek ilmidi vardır, o da Büyük Britanya'dır 
dedi. 

Mütareke ıeraitlnin acılığı ıliphesiz ki, 
general Mittclhauscr'in fransız bayrafının 
Suriye'dc temevvüç etmekte devam edece
ği tarzındaki beya.natiyle bir parça hafif
liyccektir. Gene ıilphulzdir ki mukQr be
yanatın bu kıımı, Filiıtin'de ve alelumum 
araplar üzerinde emniyet bahı bir tesir ya
pecaktrr. 

Aksiyon Franseı 

~ıkmaya baıladı 

Müfrit sağcı gazet~ 
Petain'i methediyor 

Bordcaux, 29 a.a. - Havu bildiriyor: 
Action Fransaise (Akıiyon franscı) ıa

zetesi aahibi B. Charlcs Maurraa, yaımıı 
oldu&u bir makalede Mareşal Petain'in mü
tareke talebi kararını tasvip etmektedir. 

B. Maurras fransızlarm birlqmcsi için 
tavsiyede bulunduktan sonra ezcümle ıun
lan yazmııtır: 

Her ıeyin fevkinde bir milli diva var -
dır: mazimize vakıf olanlar, Fransa tarihi
nin en ~ğı basamağına düşüp dilımediii

mizi kendi kendile~ sormaktadırlar. E
fer vahdetimizin csaı hiıılerlylc hayatiye
tini muhafaza edersek onlara cevap vere -
biliriz. Her ıcyden evet franıız vahdeti. 
Vahdet içinde her şey yeniden canlanabilir. 
Fakat buna rağmen calip bir hasma karıı 
koymak hayaliyle ayrılmak felaketini gös
terecek olursak, bu ayrılık yalnız ona ya -
nyacaktır. Petain ve teşriki mesai arkadaş

ları tarafından temsil edilmekte olan milli 
vahdeti kuvctlc ifa etmekten ~a çare -
miz yoktur. 

Japon hariciye nazırına 

göre sulhun tek çaresi 
(Baır 1 inci sayfada) 

Böyle bir sistemin eartı do., müşterek 
hayat sahası, mllletlerln refahını ve bu 
milletlerin hayat sahasının lıtikrannı te
min edecek müstakar bir kuvet unsurudur. 

Bundan başka. muhtelif mllletler Kt"UP

lannın siyasi, kültürel, ekonomik hususi
yetlerinin garantlıııinl istemeleri l~ımdır. 

Avrupa harbı ve Japonya 
Avrupa hıırbl başladığı zaman, Japon -

ya, bu Jıarbe karıgmıyacağını blldirmıettr. 
Aynı zamanda Japonya. harbin earkt As -
ya'ya yayılmamasını arzu ettlClni de teba
rüz ettirmiştir. Japonya Avnıpa htirlyctt -
nln inkişafını ve PruılCik mıntakaları da 
dahli olmak Uzere şarki Asya'nın muhtelif 
mıntaknları Ozcrlndekl tesirlerini dikkat
le takip eylemektedir. Şurasını blldirmck 
isterim ki Japonya, kendi hayat sahası ba
kımından, bu ara:r;lnln mukadderatı ile ve 
ezcümle bu arazinin lnkl§afı ve başkaları 
tarafından kullanılmaslyle alo.kadardır. 

Piflman denizlerde 
i$b ·rliğiriin 

ehemlyelini anlatıyor 

Amerika donanması 

Atlantiğe hareket etti 
Va~ington, 29 a.a. - Reuter: Ayan 

meclisi hariciye encümeni reisi B. 
Pitmann, bir mülakat esnasında, ingi
liz, fransız ve Amerika filoları ara
sında bir anlaşmanın, Hitler'i Avru
pa'ya kapatabileceğini beyan etmiştir. 
B. Pittmann, Amerika ile İngiltere 
arasında hiç bir zaman bir ittifak o
lamıyacağını, fakat denizlere hakim 
filolar arasında bir anlaşmanın kifa
yet edeceğini söylemiştir. 

B. Pittmann sözüne devamla a§ağı
daki beyanatta bulunmu§tur: 

İngiliz, fransız filoları bir Okya
nosa hakim olabilir. Amerika donan 
ması da aynı zamanda bir diğer 
hakim olabilir. Amerika donanma .. ı· 
nın hareketleri her zaman esrarla çev
rilidir. Fakat eski bahri harekat ıefi 
amiral Leahy'in fikrince amerikan fi. 
losunun Pasifik denizi terkederek 
Atlantik denizine yol almakta oldu
ğunu beyan etmiş ve donanmaya At
lantikte ihtiyacımız olduğu veya ola
cağı zannında bulunduğunu söylemi~

tir. 

Gene vesikalarla 

Almanlar harbin 
mesuliyelini . 

aradılar ve buldular 
Berlin, 29 a.a. - D.N.B.: Almanya 

hariciye nezareti, harp mesuliyctleri 
hakkında, dün, beşinci bir beyaz kitap 
neıretmiJtir. Bu beyaz kitap, bir ta
raftan İngiliz ve fransız ve diğer ta
raftan Belçika, Hollanda genel kur
mayları arasında vukua gelmi~ olan 
görüşmeleri bahis mevzuu etmekte
dir. 
Almanların Belçika ve Hollandaya 

taarruzları esnasında almanların mü -
sadere etmiı oldukları birçok vesika. 
lara dayanan bu beyaz kitap, garp dev 
}etlerinin, Belçika ve Hollanda'yı, 
Ruhr'a karşı bir taarruz için hareket 
üssü olarak kullanmak niyetinde bu
lunduklarını bildirmektedir. 

Alman beyaz kitabı, hulasatan şu 
iki ciheti müşahede eylemektedir: 

1. - Umumi harbin sonundanberi 
Belçika ve Fransa genelkurmayları 
arasında görüşmeler hiç kesilmemi§ -
tir. Belçika ve İngiltere umumi karar
gahları arasındaki işbirliği de inkıta
sız devam etmiştir. Hollanda hüküme
ti de; aynı tarzda, askeri sahada fran
sız ve ingiliz hükümetleriyle mutabık 
kalmıştır. 

2. - Müsadere edilen vesikalara 
göre, ingiliz - fransız taarruzu, Ruhr 
havzasına müteveccih bulunmakta idi. 
Bu taarruz, Belçika ve Hollanda yolu 
ile yapılacaktı, 1939 eylülündenberi 
hazırlanmakta idi. Genelkurmaylar 
son dakikaya kadar bu husustaki plln 
ilzerinde çalışmışlardı. 

Vesikalar, yalnız genelkurmayların 
değil fakat kıtaların da, bu taarruz 
hakkındaki emirlere muttali olduğunu 
ispat eylemektedir. 

Orta Avrupa'da_ 

transit iıleri 

ULUS 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesapla'" 

iKRAMİYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi: 

1 adet 2000 liralık -
s .. 1000 .. 
6 .• 

12 .. 
40 
76 .. 

210 

600 
260 
100 

ti() 

2~ 

.. 

. 
2000.- lira 
3000.- .. 
3000.- .. 
8000.- " 
4000.- .. 
37110.- .. 
t12~0.- .. 

Keşideler: t ,ubat, t mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteırin tarih
le 'nde yapılır. 

Nakliyat yaptırılacak 
Devlet Orman işletmesi Aband Keremali Revir Amirliğinden : 
Ormanın iımi Taıınacak Taşınacağı depo Bir M3 nın mu-

tomruk M3 hammen taşıma 
ücreti 

Koeayanık başı 752 !Tokurcun 425 
Hamitbey koruluğu ve kay-
naıtepe 1082 Çakallık 1550 

Büyük yayla 518 Çakallık 625 
Orta yayla ve 2000 Çakallık 625 
Çatma 2000 Saman pazarı 425 

İtletmemizin Dikmen bölgesi dahilinde üç parçada mevcut köknar ve 
kayın tomruklarının muhtelif depolarımıza nakli açık eksiltme ile müte
ahhide v=erilecektir. Her üç parça için ayrı ayrı yapılacak ekıiltmeye 
ait 1artnameler Ankarada orman umum mildürltiğil ile İıtanbul orman 
mlidürlüğil ve Düzcede revir imirliğimizde görülebilir. Eksiltmeye itti
rak edeceklerin 6. 7. 940 cumartesi gilnU saat onda % 7,5 teminat ve evra
kı lbımeleri ile ·birlikte Düzcede revir amirliğimiz. binaıında mUteıekkil 
komisyona müracaatları il~n olunur. (3153/5239) 13152 

SAKARYA ECZANESi · ( İllçlannın ucuz ve tazeliği tle tanılan eczanemizde Avrupa ve y\rll 
110.çlarının hemen ekserisini bula blllrslnlz. MticB111eııatı reımlye ve hususi· 
yeye lzamt tcsh11at gösterilir. P a.sl! korunma llatelerinl en a&l"art bir fi-
yatla tedarik edebillrslniz. 2302 

Ulus meydanı İl Bıınkuı karııaıı:ıda Ti. 2018 •••••~ 

ZAYILER MAHKEMELER 

Zayi - Ankara Belediyesinden aldıiım Ankara 3. cü ıulh hukuk ha -
2209 No. lu biıiklet pllkaamı kaybettim. kimliğinden : 
Yenisini 
yoktur. 

alacafmıdan eski•inin hükm~ 

Ahmet Altmtaı 2'580 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -
: Günde 45 dakika çalışmak de- : 
: ğil aadece dinlemek'le altı ayda : 

Ankara'nm Nazımbey mahalle.inden ölü 
Altıaylrkoğlu Şevket'• ait Mecidiye Pa. • 
mukla nıevkiinde 10 dönümden ibaret olan 
tarlanın kıymeti mubamminesi 300 lira o -
lup ~lril.r tarla orı bet rün müddetle ve 
bilmüz~yede 16-7-940 tarihine müsadif aa.lı 
ıünü ıaat 14 de aatılacaiından talip olan
ların yüzde yedi buçuk pey akçesiyle birlik
te Ankara 3 üncü ıulh hukuk mahkemeıine 
müracaatlan lüzumu illn olunur. 2577 

S İngilizce, Fransızca veya Al- E 
: manca öfrenmeniz mümkündür. -
; Zira: : 

Roma, 29 a.a. - İtalya, Almanya, : --Bulgaristan, Yugoslavya, Rumanya 
ve Macaristan mümessilleri halihazır : 

-LI NGUAPHON E = 
: Kayın biraderim Malatyanın Ak· 

Kayıp aranıyor 

daki avrupa vaziyeti dolayısiyle ta- S metodu anadilinizi öğrendiğiniz 
haddüs eden nakliy?.t ve transit me- :; aynı tabii yolu takip ederek ya
selelerini tetkik ve halletmek üzere : hancı dilini size hemen hemen 
öğle üzeri çalışmağa başlamışlardır. S hissettirmeden, yormadan ve ağ-

S lendirerek mal edecektir. Hiç 
: bir delil kendi öz tecrübeniz ka

Ç un kİ n g bombardımanı § dar ıayanı itimat değildir. Gelip 
- görünüz .. 

Çunking, 29 a.a. - D.N.B. bildiri- ~ tatiyenlere mufassal broşür 
gönderilir. yor: --- HA ŞET --- KİTAPEVİ -

E pınar mahalleıinden Baranbarı oğul
: !arından Şükrü oğlu (35) yatlarında 
: Hacı Bekir zelzele felaketinden ön
: ce Erzincanda idi ıimdiye kadar ha
: yat ve mematından haber alamadığı -
: mız için çok iztirap içinde bulunuyo-

ruz bulunduğu yeri bilenlerin insani 
: bir vazife olarak adresime bildirilme
: sini rica ederiz. -_ ADRES Pütürge kazasının Kefer-

Dün beş gün zarfında be1inci defa 
olarak takriben 100 japon tayyaresi 
Çunking şehrine hücumlar yapmışlar
dır. 

- diz nahiyesi Tahrirat kltibi Hilmi 
Şal vat. "'1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' 

Yağ ve sabr n satışı 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden . 
gelmistir. Zevtin ~ağının Ict 

Kayıp para 
Evelsi cuma rünü belediye bankaaı yakı

nında bir memur 50 küsur liralık bir aylık 
maa,ından bütün bir etti lirasını kaybet -
miştir. Parayı bulanın inııaııiyet namma ve 
bu memuru müDltül vaziyetinden kurtarmak 
için ışağıde.kl adrese bir mikdıırı kcndiıine 
hediye edilmek üzere gönderme11i rica olu-
nur. 

Ziraat Vekaletinde makinist 
lam.ait Çameli 2581 

iKTİSAT VEKALETi 

Benzin alinacak 
iktisat Vekaletinden • 
1 - (5000) litresi makam otomobi

li ve (2000) litresi Motosikletlere a
it olmak üzere açık eksiltmeye konu
lan (iOOO) litre benzine talip çıkma
dığından eksiltme on gün daha uza
tılmıştır. 

2 - Tahmin edilen bedeli (1750) 
lira ve muvakkat teminatı (131) lira 
(85) kuruştur. 

3 - Eksiltme 9. 7. 940 salı günü 
saat (10) da Levazım Müdürlüğünde 
toplanacak olan satın alma komisya
nunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin şartnameyi görmek 
ve % 7,5 muvakkat teminat yatırmak 
üzere Levazım Müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. (3342) 13280 

TAPU VE KADASTRO 

Alakadarlara 
Tapu ve Katastro Umumu Müdür

lüğünden 

İstanbul Vilayeti dahilinde çalı -
şan Kadastro hey'etlerinin halen va
zı'ülyet bulunduğu sahalara Bostan
cı ile Kartal kazasını da ilave ederek 
buralarda da faaliyete geçmek üzere 
bulunmuş olduğu gayri mekul sahip
leri veya alakadarlarınca maltim ol -
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(3305) 13277 

BANKALAR 

Nazarı dikkate 
Emlak ve Eytam Bankasından: 
1 Temmuz 1940 tarihinden itiba -

ren Ekspertiz ücretleri ~ağıda yazı
lı şekilde alınacaktır. 

Muhasip aranO 
Ticaret Mekteplerindeı1 

ni bitirerek Sanayi muh~ 
rinde çalışmış iki eleına M 
yaç vardır. Bu evsafta 0~ 
tanbula yakın bir yerde I 
ne gösterilecek işi kab\I tf 
iıtiyenlerin Ankara Y 
posta kutusu 1050 ye ıt' 2 
emleri ilan olunur. 

Süt almaca~ ~.t 
Çocuk Esirgeme Ku~ ta 

nel Me ·~<ezinden : . ıçı; .~~! 
Genel merkez süt evımit: ~ ·de 

de asgari (50) azami (100) 
sütü alınacaktır. İhalesi 8 t ~ 
pazartesi günli saat 10 da J{\l~ 
kezinde yapılacaktır. Şart 

11
, 

görmek isti yenlerin Kurunl e lııc\, 
leri direktörlüğüne müracaat lı 

Odun ahnac0 
.. ..~ıe Kurumumuz ve muesse,,.. t (1 

tiyacı için asgari (125) azalll 
11 

kilo kesilmiş kuru meşe odtl r 
caktır. !halesi 8 temmuz 940 r 
günü eaat 11 de Kuru,... lf1~ 
yapılacaktır. Şartnamcsı ~ ri 
tiyenlerin Kurum"""hesap ışlt. 
törlüğüne müracaat c:tmeıerı· 

DEVLET DEMIRYOLı}, ~'1 
r tr n 

Kömür tahmil ve tah ~· ~ 
D. D. Y. 8 inci l!jletrııe ~ 

nundan ) 
Muhammen bedeli (20400 sJ 

ibaret Alsancak ve Halkap11\, 

rına bir ıenede gelecek ati, 
(40000) t~n kömür~n ~artn 

1111 
hile tahmıl ve tahlıyesı kaP 
suliyle eksiltmeye konul~~~ 

İhalesi 16. 7. 940 salı gU 
51 da Aleancak da İşletme bit111 

miayonumuzca yapılacaktır~; ~ 
İateklilerin (1530) }irah 

minat makbuzlaryile tekli~ r 
tarını aynı giln saat 15 e ıc.a ~ 
yon reisliğine vermelerı 

Şartnamesi İzmirde 8, }. ~ 
ve İıtanbulda 1 inci işletıne5 rinden bedelsiz alınır. (233

15 

ı - Gayrimenkul İpoteği mukabi- Balast münaka~ 
linde yapılacak muameleler için mil- D•vl•t D•miryolları BeşıtJ 
racaat vuku unda: Bin liraya kadar Müdürlülünd•n: il' 
bir lira bin liradan yukarısı için iki 1 - Fevzipaşa - Diyarba~ 
lira alınacaktır. rinde Sallar • Geyik lstas:ro Jı!! 

da Platform üzerinde 11000 •1~ II - Muamelenin intacında: hazır ihzarı kapalı zarf usuli ile ekf! ~ 
gayrimenkul mukabili muamelelerde nulmuutur. 

9
501 

2. - Muhammen bedeli (15 
lira başına: beşbin liraya kadar on valtkat teminatı (1197) liradır· 
ve beşbin liradan yukarııı için betbin binasmda yapılacakur. . e 
liraya kadar on ve fazlaıı için beı pa- 3 - Eksiltme 19/7/940 ~ 
ra hesabiyle ücret alınır. En az ücret cuma rünü saat 11 de ~aı.t1' ı 

4 - Taliplerin, ticaret odP 
bir liradır. muvakkat teminata ait makbuı11 Yapılacak binalara mukabil olan ka mektubu ile teklif mektuP1iıJı 

aayılı kanunun tıırifatı dıılres muamelelerde lira başına on para he- rn"h"' ili f . 1 d tıflıı . . . . uzerc u ur zar ıç n e J) 
sabıyle ücret alınır. En az Ucret ıkı hale ıaatindcn bir saat eve! '11!•

1
, 

buçuk liradır. ' me müdürlüğüne vermeleri \'~" f 
B d · ld ğ d b meleri lazımdır. Postada olacY orç va esı uzatı ı ın a u mu- !er kabul edilmez 

amele tarihindeki borç miktarı tize- S - Bu ite alt tartn.ame \'el 
rinden lira baıına beş para alınır 

1 
projesi Ankara, Haydarpua ıaJ,. 

(3341) 13~79 yıubakır .. Eli.:r:ı~ .istasyonla:ıı / 
re bcdclsız vcnlır. (3.205) ~ 

Balast münakasası 
D•vl•t Dtmiryolları Yedinci !şlttm• Müdürlülünd•n: 6eı~ 1 - Aşağıda clruı, mikdar, muhammen bedel, muvakkat teminat, mll6 11 1·, 

halleriyle eksiltme gün ve saatlerini &'Ölt erir cetvel halindeki bet mın~ı 
nın: ocaklardan çıkacş.k tqların kırılma& sureUyle ihzar ve temini, J<IP"" 
sullyle ayrı ayrı eksiltmeye konmuıtur. tı'f<I 

2 - Taliplerin cetvelde göıterlleo eks utme saatinden bir aaat eve! 'P'I 
tuplarını ve muvakkat teminat olarak na kit veya banka mektuptıı.rın_1.ı,_ 
mUhtirlU zarfla l§letme komisyon reil!llğl ne müracaatla tevdi etmlı oll'll"" 
hut posta ile en geç eksiltme saatinden bir saat eve! gönderilmlı oımel~4j' 

3 - Taliplerin ıartname ve mukavele projelerini ıııctme komf&Y011 ,.seı 
sız alabilecekleri bildirilir. 3006) 

9 

J 4# ~ 
~~ ~ 

., 
5 ~-:#,,; .. 

Ocak yeri e ıı> Eluılltm• - j '::I 

"' - .... = :ı: ve Kim. G> 'tı 
~ ,.; 't) ::ı E . :::ı 

Si :il .8 ~ ::a~:s )i 

t' ' Çöğürler Dötcr 
062,50 9 9. 7. 940 "' • ı 90-95 6000 120 715()(1 

Çay - İshaklı ~t: 
227 12000 135 16200 1215 9 9. 7. 940 ı' 
Kadınhan Saray- r 

062.50 9 7 940 ,,.t: , önü 3~9 6000 125 7500 9 • • eıı> 
Bozdağ 395 6000 120 7200 Of O 9 10. 7. 940 J 
Afyon Balmahmut 

~ 400 - 401 10000 120 12000 900 9 10. 7. _!40 ,şl . 

'Balast mü na kasası 
iCRA VE iFLAS 

Ankara birinci icra memurlu
ğundan : 

Haczedilip aatılmaıına karar verilen 
Fort marka otomobil parçaları bir dıvar ıa
ati ve bir demir kasanm 4/7/940 pcrDcmbc 
günü Ankara belediye müzayede aatıD N • 

!onunda ıatılacaktır. Mahcu.z muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmazsa 5/7/940 cuma 
ıünü aynı saat, aynı yerde katt ıatılacaktır. 
Taliplerin oradaki memura müracaatları i-
lin olunur. 2576 

D. D. Yol/arı 3 üncü işletme Müdürlüğünden ti>l' 
Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve vasfı ve muvakkat teminatları ile ihale tarihleri qafıda yazılı balast kapalı zarf usıı 

keair'de Demiryollar Uçüncü itletme binasında satın alınacaktır. . e .,< 
Bu işe girmek istiycnlerin 2490 sayılı kanunun tayin ettiğ1 vesikalarla teklif mektuplarını ihale tarihinde saat 9 da komisyon reisJığttl 

lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler Balıkeıir'de üçüncü işletme müdü~lüğünde parasız verilir. 

Balast ocağının bulundufu yer : 
İzmir - Bandırma hattı 

Soğucak civarındal 

Kilometreai 
204 - 215 

258 - 268 

Cinsi : .~ikdarı 

Küı1kü ile yarmalar- 15000 M' 
dan kırma ve topla-
ma .. .. . . . 15000 M' 

Bir metre 
mikabının 

Muhammen 
bedeli 

110 

110 

Lira Muvakkat teminat 
Tutarı Lira Kuru~ 

16500 1237 50 

16500 1237 so 



ULUS -7-
1Mo=------DAF AA VEKALETi ı Haciz kararı 

• ı hıdut dıeına kRçmaktan suçlu olup h ak-
P. T. T. ve TELEFON Md. 

erı Ort . kında VI. Kor. amiri adliliğince huk 
a okuluna talebe amme davası açılan ve tevkif müzekke 

uku 
Memur alınacak 

it~ alınıyor sinin kesilmesini icap ettirecek dele.ili 
re-
bu· 

P. T. T. Uumumi Müdürlüğünden 
İdaremize yüksek, lise ve orta o • 

kul mezunlarından mlisabake ile me
mur alınacaktır. 

ı!a )1 8.skert 
0 

_ lunıı.n Antakya jandarma bölük Gd. üst 
Oniiıııiiz .rta okulunun her uç vuş lskenderunun Çay mahallesinden H 

ça-

l>lcak 
940 

dckı eyltllün birinci gii. nü oglu Emineden doğmR Niyazi Aite 
US· 
pe-

!ı:. : 941 ders yılı için talebe nin mahkemeye celbi mümkün olmama kta 
lııckı· ve çağırmanın da neticesi:ı kalacağı an la-
ı.. • • 1 talebenin tü k k da 1 şılmakta olduğundan askeri mahkeme u su- Bu müsabakaya iştirak için arana

cak vesikaların nevi ve mahiyeti her 
velayetin P. T. T. Merkez Müdür • 
lüklerinden öğrenilir. 

ne ı sınin ve . . ~ ır m n ° · lü kanununun 212 inci maddesi hükmiı 
<ı;b 

01 
•ılesının kötü hal ve 1:öre maznunun kıyıp addiyle 216 m 

ıl:ıııa11 lllaınası sıhi muayenede madde hlikmüne göre Türkiyedeki mal 
~llıı ve Yapılacak sesme sına • rının haczine karar verildi. (2177) 132 

cı 

la-
08 

~'l ' tnası earttır. 
ene tah · ı · "1 ,,., sı ı terkedenler, yaşını 
J8 k .. 

sınıf uçültmüş olanlar, kendi 

Emaye kadeh alınacak 

M. M. Vckateti satın alma KO: 
nlcrıı &eçıne 11navlarmda ipka 

'lık•a Cl>c kalanlar, yaşları, boyla
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 

kuruş olan 1000 tane sırlı dereceli ema 
kadeh S/ tcmmuz/ 940 cuma ıünü saat l 1 
Ankarada M. M. V. ıs.atın alma KO. 
pazarlıkla satın alınacağından isteklile 
52,S liralık kati tem inatları ile bitlikte p 
zarlık gün ve sa.atında KO. da bulunma 
n. (3169) 13206 

3S 
ye 

rı t r I ı '•ker· a ıınattaki ha.dl ere uygun 
ltkı ı ı .

1 
okullara alınamazlar. 

de 
dil 
rin 

crın · . 
ıl!cr· · ş ıındı okudukları okul-

~atı 1?~ devam etmekle beraber 
l ktrljkıtıbarcn bulundukları yer . 
'lllariylc &tı~elerinden diğer kaydü. 

a-
la-

•c bun ınuracaat yollarını öğrcn
t:ı tcç : göre de kaydükabul ka • 

111 
Oıtemrnuz/940 tarihine ka-

1~ 01rnaıan lazımdır. (244S) 

5 Yazı makinası alınacak 
M. M. Vekaleti satın alma KO: 

i· 
ıs 

Beş tane 28 santim şaryolu ynzr mak 
na5r 3/temmuı/940 ÇHrşambR günü saat 
de Ankarada M. M. V. satın alma ı.:o. 
pazarlıkla satın alınacağındn istekliler 
verecekleri makinadan birer nümune 
lSO liralık teminatları ile birlikt-e mezk 
saatte KO. da bulunmaları. (3181) 132 

da 
12448 

kli ~ 
lla~haş hazırlama orta 

~ a. talebe alınıyor 
Yserj•d 

~ltııııın e Gedikli Erbaş hazrrla-
dt S I., II., III. ıınrflanna, 
t~ ~t Gedikli Erbaş hazırla
~ır~ Ankara'da Musiki Gedik· 

Öııfinı 0 tta okulunun yalnız I, 
: g4l d İitdcki eylQlde başlıyacalr 

1, crs Yılı i~in talebe alına • 

~li ta] 

O 
'lııi ebelerin türk ırkından ol-

G ~ ~ •e ailesinin kötü hal ve 
"'• tııaması, uhi muayenede 

ıe 
1 

~ ~ •e Yapılacak seçme ama • 
i ( ~tditU &arttır. 

ltı,bctı?azıriarna orta okullanna a
ın Yau haddi: 

O~ Sınıf Yaş 
I 14 17 

II ıs : 18 
lII 16 : 19 

~~ lit olmak. 
tltrf boy ve ağırlık hadleri u-

~t) ~~eki askeri liseler ve orta 
~' ltttıın 71. maddesi özlerine 

Ji er Q~ ııtıdır. 
J{ ~ ,,~~lun I. aınrfına istekli o-

:ı1ır. O lr ilk okulu bitirmiş ol • 
t, bu rta 11, ve III. sınıflara rl· 
•taık •ınrflara terfi ettiklerine 

tı1ir. ası veya §ehadetnııme gös-

'~ ~i •ı 
"<!.~ ~~r~ istekli olursa olsun iki 

'1·dtıı ılı terketmis olanlar ve ~ 
~ '1ıııa •eya askeri okulardan çı· 
~.tııazlar. 
~~~de Gedikli Erbas Hazırla • 

ı Q ltn her üç sınıfı ile Krnk -
c'ııııfla tdiltli Hazırlama orta oku· 
'ıllıi tına köylü istekli, Anka.ra 
'i\ı bazrrlama orta okulunun I. 
~ >c hevesli !iehirli istekliler 

' ~~ &arttan haiz istekliler 
~İıı. ıbaren bulunduklan yerin 

ttıı.' ~iiracaat ederek diğer 
~iti na:ı. larıyle müracaat yollarım 
't olıuıur. (2446) 12449 
~ ~t_ 
ı,. u •. 0 Unu alınacak 
~eı· 1 Saeın Alma Komisyo -

\~~edilen fiyatı (7.SOO lira) 
c~ o kilo eğer sabunu kapalı 
.ı .tazı~•nacaktır. Eksiltmesi : 
~I\ ~ saat 11 dedir. İlk temi -
'>'Ozııiatıp ~ümune, evsaf ve prt· 

~C:ı:ı. b· llorülür. Taliplerin mu
•\>, ~ &aat eveline kadar zarf

a. Al, Ko, na vermeleri. 
12897 

ette 
] 
\re ampermetre 

ı,. a 1nacak 
0~ıeti 

Satın Alma Komisyo -

~~ ed'l f' · "oı ı en ıyatı 4810 lıra O· 

t\.~>'etrn~re ile 4-0 ampermetre 
:~ca· konmuştur. Eksiltm~i 
:-"il 1 ıiin ~ lir Ü saat 14 dedir. İlk 

~ ,,tı:ı~1~.5 kuruş olup §artnamesi 
"'· \> Ur. Taliplerin muayyen 

(2gg. Sa. Al. K o, da bulunma • 
9) llfil 12997 

l> l>arnuk alınacak 
l.l.ıı,ı; s 
~ atın Alma Komisyonun-

~SOQ lc~ahıtıin edilen fiyatı 170 
~ l>tr 

110 
'.Rule İdrofil pamuk 

ltı ~. tCTnbc günü saat 10 da 
~'il al ' •atın alma Ko. da pa
t>~ kttı rnacağrndan isteklilerin 
. "e , teıninatlan ile birlikte 
ı. (31 il.atinde mezkur Ko. da 
~·· SO) 13179 
IJ~ 

t>,~ a. alınacak 
~r, S 

ı., arızı Alma Komisyonun-
""tı~ 
\ biıı ta~hrnin edilen fiyatı iki 

tııııu ını pijama 10-tcmmuz
ı..'lıllt ~at l 1 de kapalı zarf u-
~~ 11.lt~l:ınd.ıın isteklilerin lSOO 
ı t(, 1 1ı:ı ıle birlikte teklif 
'"tliıı c taatinden behema -
~o c kadar Ankara'da M. M. 

· na f\ Vermeleri. (3002) 

'lll ·~ 130?6 
~. ~ht 
~~ ası alınacak 
ttı~.. Sat 
ı""ı :.-ııı alma KO: 
ÇırQ.Jı 821lı ve tahminen 63 
l('aat \~111 tahtası S/ temmuu' 

lt O d de Ankarada M. M. 
~~liİcr~ Pazarlıkla sa tın ah-

()( t• ııı kn tnuhnmmen bedeli 
~ llıltıatı:ti. tcnunatr oladak 
~ buıu rr ıle birlikte mezkur 
~tt 2ıco 11.nı.2 alan. (3178) 

tt 2 Sıc4 
t 2 :ıı:o ,2ox4 ~tt ıto,ıox4 

~tt ~·5:ıı:o,2sx4 
.osxo o 08 • • X4 

13209 

Manyoto santral alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 

in 
ve 
tlr 
11 

ra Hepsine tahmin edilen fiyatı: S670 li 
olan 10 adet beşlik 22 adet altılık, 12 
det sekizlik, 12 adet onluk, S adet on ik 
lik ve 2 adet yirmilik manyoto snntral p 
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 3. 
940 çarşamba günü aaat 11 de dedir. K 
ti teminatı: 850,5 lira olup şartnamesi k 
misyonda &örülür. Taliplerin muayyen v 
kitte M. M.V. Sa. Al. Ko. da bulunmııl 
n. (3238) 13226 

a-
j. 

a-
7. 
a-
O• 

a-
a-

3 Kalem malzeme alrnacak 

M M. Vekaleti satın alma KO: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 480 lira o 

lan a~ağrda yazılı iıç kalem malzeme 3 
temmuz/ 940 çarşamba günü saat 10 da An 
karada M. M. V. satın alma KO. da pa
zarlıkla satın alınacağından iıteklilerin b 
rer nümune ve 72 liralık kati teminatla 
ile birlikte mezkQr rün ve aaıtte KO. d 

-
I 
-

i-
rı 

a 
bulunmaları. (3234) 

100 adet orta boy kürek. 
100 adet kazma sapı ile 
100 adet odun baltası aapr ile 1324 6 

3 Kalem malzeme alınacak 

M M. VeUleti sat.ın alma KO: 
Aşağıda yazılı üç kalem malzeme 3/tetn 

muz/ 940 çarşamba günü aaat 10 ds pazar 
lrklB satın ahnaacğından isteklilerin bire 
nümune ile birlikte mezkur gün ve sıı.att 
Ankarada M .M. V. astın alma KO. d 

-
-
r 
e 
a 

bulunmaları. (3236) 
100 adet sırlı güğüm 
100 adet çaydanlık sırlı 
100 n.det çaydanlık ıırlı veya aleminyüm 

13248 

Ambalaj malzemesi alınacak 

M. M. Vekileti S•tın Alm• Komisyo
nundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı ısoo lir 
olan ııoatıda cins ve mlkdarları yazılı 2 
kalem ambnla.j malzemesi 3 temmuz 94 
çarı,ıamba glinü saat 10 da Ankarada M. :M 
V. en.tın alma Ko. da pazarlıkla satın alı 
nacağından tııtcklllerln 270 liralık kat 
temlntlııriyle birlikle pazarlık gUn ve sa 
atinde K .o da bulunmalan. Bu malı.em 
ihalenin müteahhide tehllği tarihinden ltı 
baren on gtin içinde Ankara.da sıhiye de 

a 
2 
o 

-
1 
-
e 
-
-

posuna teslim edilecektir. 
10 sandı!{ 5 santim boyunda çivi 
10 sandık 6 santim boyunda çivi 

6 sandık 8 santim boyunda çivi 
6 sandık 12 l'!Antlm boyunda çivi 
2 sandık 15 santim boyunda çivi 

200 kilo milhlir kur§unu 
2000 kilo çenbcr 

10000 adet çenbcr halka.-ıı 
100 kilo mUh!lr kur§unu için tel 
100 adet çuvaldız 

5 adet çivi çıkarma makine!!! 
5 adet ufak tıp zımba makinesi 
6 adet çenbcr makinesi 

10 sdet tahta mezür 
20 adet keser 
10 adet el te11teresl 

rs (ldet kol teııteresl 
rs rende 
5 ı:-önye 

10 kerpeten 
100 adet ııandık ve balya Uzerine yazmak 

için !ıtçll 
rs adet tel makası 

(3237 13249 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

T ransfor motör yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
l - Muayyen itinde talibi zuhur etmi -

yen 3 ton transformatör yağı yeniden pa -
zHrlrkla satın alınacaktır. Muhammen be -
deli lSOO lira olup kati teminat miktarı ?2S 
liradır. Pazar!ığr 3.7.94-0 çarşamba aaat 
10,30 da hava satın alma komisyonun.da ya
pılacaktır. İdari ve fenni şartname her gün 
mezkur komiıyonda görülebilir. İlteklile -
rin muayyen gün ve saatte kati teminat ve 
kanuni bel1:eleriyle komisyonda bulunma -
lan. (3331) 13278 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Matbaacılara • 

Sıhat ve içtimai Muavenet Vekaletin-
den: 

1 - Muktazi kağıdı ve bplık kiğıdı Ve
kilete ait olmalı: iızere 194-0 mali yılı için
de beher sayısı (8 • 12) ferma hesP.h;y!e 
((101, 102, 103, 104, ıos, 106,) aayılr sıhiye 
mecmualarının tabı işi açık eksiltmeye ko
nulmustur. 

2 - Bu mecmualarm muhammen baskı 
bedeli klişeleriyle birlikte (2,000) lira ve 
muvakkat teminat miktarı da (lSO) lira.
dır. 

3 - İhale 217/1940 &ah ıünü ıaat ıs de 
vekalette mütesekkil hususi komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Şartname her iÜl1 komisyonda iÖ· 
rülebilir. 

S - Nakit olarak teminat vermek isti
yenlcrin daha evel milracaat ederek parayı 
vezneye yatırmalan ve makbuzunu komi&· 
yona tevdi eylemeleri liı:rmdır. 

(2834) 12882 

. 
İmtihanlara vilayet merkezlerin -

de, orta okul mezunları için 3 tem 
muz 940 çarşamba, lise mezunları iç in 

ul 5 temmuz 940 cuma ve Yüksek ok 
mezunları için 8 temmuz 940 pazart 
si günleri saat 9 da başlanacaktır. 

e-

Talilerin evrakı müsbitelerini t 
mamlayıp vilayet P. T. T Müdürlü 
lerine müracaatla isim ve adresle 
rini kaydettirmeleri lüzumu ilan ol 

a-
k-
-

u-
nur. {3147) 13126 

Kablo alınacak 

P. T. T . Levazım Müdürlütünden 
yı l - Teahhlidün ademi ifasından dola 

(5000) beş bin metre üç nakilli kurıurı 
kablo açık eksiltmeye çrknrılmıştrr. 

lu 

.. 
z .. 

e ç 
1 -
t 

2 - Muhammen bedel (12SO) bin iki yu 
ili, muvakkat teminat (93.75) doksan u 
ira yetmiı; beş kuru~ o lur r' ' •mesi 24 
emmuz • 940 çarşamba gı ıt (16) o 
ltıda Ankara'da Evkıı f apaıtımnnmın Ü 

üncü kapısından girilen birinci katında 

n 
a . 
ç ki 
P.T.T. satın alma komisyonunda yapıl a-
c aktır. 

-
b -

3 - İstekliler muvakkat teminat mak 
uz veya banka teminat mektubiyle kanu 
i vesikalarını hlimilen mezktir gün ve sa 
tte o komisyona müracaat edeceklerdir 

n . 
a 

e. 4 - Şartnameler Ankara'da P. T. T. 1 
azım, lstnnbul'da Valida hanında ikin 
atta P. T. T. levazım ayniyat şube mil 
ürlüklerinden bedelsiz olarak verilir 

v ci 
k -
d 

(2721) 12721 

Talik halkası alınacak 

P. T. T. Levazım Müdudütünden: 
·ı ı - TaahhUdUn ademi ifasından dola) 

100.000) ytlz bin adet talik halkası açı ( k 
e kıılltmeğe çıkarılmı§tır. 

-
v 
11 t· 

2 - Muhammen bedel (3000) Uç bin, mu 
akkat teminat (225) iki ytlz yirmi be, 
ra olup ekıılllmesl 24 temmuz 940 ça 
amba gılnll saat (11 ı de Ankarada Evkaf 
partıınanının liçUncU kapısından girile 
lrlnc~I katındaki P. T. T. aatın aln1a ko 

§ 
a n 
b -
ıisyonıında ynpılncaktır. n 

-3 - İsteklllerln mııvakkat teminat mıık 
uz ve banka teminat mektublyle kanun 
eslkalarını h!lmllen me7.k!lr glin ve l!llA 
e· o knmi11yona mllracaat edeceklerdir. 

b 1 
v t. 
t 

-
v 1 

4 - Şartnıuncıc'r, Ankaraıia P. T. T . le 
azım, istanbulda Valide hanında !kine 
atta P. T . T . leva:ı:ım ayniyat gube mli 
Ur!Uklerlnden bedelsiz olarak verilir. 

k -
d 

(2711) 12717 

ANKARA DEFTERDARLlG 

Satılık arsa 

.A11kara Dclt~rdarlılından : 1 

Cinsi : Kaydcn hane halen arsll 
a Mevkii : Hacı Eııhap mahallesi .Acıc 

c;eı,ıme sokak 
Ka:,,t numarası : 929.64 
Ada : 190 
Parsel : 5 
Kıymet : 600 (lira) 
Miktar : 200 '.?.!. 

86 M. yola verllmtıı 
lH M. satılacak kısım 

(§uyuhıdur) 

Sahlbl : ÖIU Hızır veresesi . 
s -
Yukarıda evsa!ı ve kıymeti yazılı arsa 

ahiplcrlnln satıı;ı bedelinden doğma borç 
arı için hıı.zinece haciz edilmiş ve açık ar 
rma ile 20 haziran 940 perııembe gtinlin 

1 -
tı -
de -n itibaren 21 gUn müddetle aatıııa çıkanı 

ııtır. isteklllerin "O 7,:'i miktarında temi 
~ Rkçesl yatırdıktan sonra ihalesi olan 
temmuz 940 paıgembe gUnii ııaat 16 d 

m -
n~ 

11 a 
vi -in.yet idare heyetine mUracaatıarı ilM o 
ıu nur. (2~92) 12992 

VILAYEnER 

Satılık apartman 

lstanbul Defterdarlığından: 
-

le -
Beyoğlundıı. Kulediblnde Şahkulu mahal 

sinin Kliçilk ve b!ıylik hendek eski Ka 
anfil yeni İlk belediye sokağında eski 

,31 yeni 25, 27, 49, fıl, 30, 32 sayıları o 
an evelce ev ve matbaa halen altında bcıı 

r 
29 -
1 
dU 
p 
rı 
sa 
el 

--
. 
-

kkMı olan Uç katlı 15 odıı.lı kArgir a 
artıınan 22970 lira muhammen bedeli !ize 
nden kapalı zarf usuliylo bilınlizayede 
tılaco.ktır. Satış bedeli nakit veya 2. in 
tertip mhbadll tufiye veslkasiyle defa 

te 
p 
dil 
çıt 
Te 
ati 
mi 

-
-

-

n ödenecektir. Müzayede 4 temmuz 940 
Cl"§embe günü saat 11\ te mlllt em!~ mli 
t!Uğtinde .toplanacak olan komisyonda a 
acaktır. Muvakkat teminat 1723 liradır 
klif zar!larının mllzayedenin açılma sa 
nden bir saat eveline kadar mezkO.r ko
syon reisliğine tevdi edilmesi l~ımdır 

(4746/ 2761) 12878 

140 adet ~v yaptırılacak 

lzmir lskan Müdüriyetinden 

ke 
1 - Vilayetimizin Urla kazası mer
zinde 100 ve Bergama kazasının 

nık nahiye merkezinde 40 evin ke
stesi İskan dairesinden verilmek ve 
ğer malzeme ve i§çiliği müteahhide 

Kı 

re 
di 
ait olmak iizere inşasının kapalı zarf

yapılan ihalesinde keşif bedeli li
rinden yapılan tenzilat layık had
görülmediğinden mezkur evlerin 

şası 28. 6. 940 tarihinden itibaren 

la 
ze 
de 
in 
açı k eksiltmeye konulmuştur. 

ka 

2 - Yaptırılacak evler 10 No. lu 
rgir tiptir. Urladaki evlerin mu -
mmen keşif bedeli beheri 599 lira 
kuruştan ceman 59948 lira ve Kı -

ha 
48 
nı k nahiyesindekilerin beheri 475 li-

78 kuruştan ceman 19031 lira 20 ra 
ku ruştur. 

da 
teş 

3 - İhale 13. 7. 940 günü saat on
lzmir İskan Müdürlüğünde mü

ekkil komisyon tarafından yapıla· 

ca ktır. 

çi 

4 - İsteklilerin % 7,5 dan Urla i
n 4496 lira 10 kuruş ve Kınık için 

1427 lira 34 kuruş muvakkat temi
natlarını yatırdıklarına dair makbuz· 
de 

la ve 2490 sayılı kanun "hükümlerine 
göre icap eden vesikalarını hamilen 
müracaatları. 

5 - Bu inşaata ait plan ve sair ev
rak her gün İzmir İskan müdürlü -
ğünde görülebilir. (2443/ 3344) 13781 

Satılık arsa 

lzmir belediyesinden : 

Belediyemize ait 21 inci adada 
12. 134, 7 5 metre murabbaındaki arsanın 
satışı yazı işleri müdürlüğünden 270 
kuruf mukabilinde tedarik edilecek 
şartnamesi mucibince kapalı zarflı art
tırmaya konulmu~tur. 

Muhammen bedeli 9i078 lira, muvak 
kat teminatı 6104 liradır. İhalesi 10. 7. 
940 çarşanba günü c;aat 16.30 dadır. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azami saat 15.30 a kadar encü -
men riyasetine verilir. (2372/ 3222) 

Mazot alınacak 
Samsun Belediye Riyasetinden: 

13221 

Elektrik ve santrallarının bir ııcnellk 
ihtiyaca olan 345 ton mazotun e.şağıda!'l 
esaslar dairesinde kapalı 7.nrf uınıllyle mıı
nıı.kıuıaya çıkanlmııı ve talip zuhur etme· 
dlğlndcn pazarlıkla talibine ihalesine ka
rar verilınl şl!r. 

ı - Satın alınacak mazotun muhammen 
bedeli: (41000) liradır. 

2 - Muvakkat teminatı : 3075 liradır. 
3 - ihale 2490 sa)•ılı kanun hlıklımlcri· 

ne göre 10. 6. 940 tarihinden 11. 7. 940 ta
rihine kadar blr ay zarfında encümenin 
toplandığı p::ızartesi perşembe günleri sa
at on beşte encümen huzurunda pıı.ıarlıkla 
yapılacaktır. 

4 - Umumt ve fenni ııartnamc ve ,., .... ~ 

lan ehliyet veslkalariyle birlikte yukarda 
sözü reçen a-ün ve saatte daimi encümene 
celmeleri. 

Bu işe ait keıif ve ıartnamcyi her rün 
naha müdürlüğünde görebilecekleri. (2997) 

1299S 

Benz.İn alınacak 

Ankır• Valiliğinden: 

1 - Vilayet hizmet otomobili için 4SO 
büyük teneke benzin satın alınacaktır. Be
her tenekesi 16,80 litredir. 

ı - Muhammen bedeli 2047 lira SO ku
ruştan ibzrettir. 

3 - İhalesi 18 temmuz 940 perıcmbe 
sün!i saat 15,30 da yapılacağından talip 
rin ihale 5;'iinü vilayet daimi encümen· 
müracaatları ilan olunur. (3233) 1324S 

le· 
me 

Çadrr tamir ve mühayaası 
Ankara Valilitinden: 
Keşif bedeli ( 21501 liradan 1 baret bu 

nan nafıa idaresine alt (10) adet mahnı 
ve f 2) adet mUhendlıı çadırı mllbayaasf~ 
(170) adet c;sdır tamir i§I 8. 7. 940 pazar 
teııi gUnti en.at on beş buçukta daimi ene 
meninde ihalesi yapılmak üzere ac;ık e 

lu-
tl 

•le 
-

Ü· 
k· 

sJltmeye çıkanlmıı.ıtır. 
uk İsteklllerln (161) lira (25) kunıııl 

muvakkat teminat mektup veya makb 
z!yle ticaret odasının \'es!kasiyle birlik 
sözU geçen gün ve saatte daimi encümen 

ll· 

te 
e 

gelmeler!. 
n Buna ait keııl! ve oartnameyi her ,.U 

nafıa mUdUrlUğ'Unde. görebilecekleri. 
(2951) 12955 

Kazma. kürek ve sap alınacak 
Ankara Valilitirıden: 

de Nafıa tamiratı mUtemndlye l§lerln 
kullanılacak olan kazma, kürek ve c;ck 
.ııapı mUbayaa tııi l . 7. 1910 pıızarteııi gU 
nU snat 15 buçukta vlll\yct daimi enetim 
nlnde ihalesi yapılmak üzere açık eksil 

iç 
-

e-
t · 

mPye konulmuştur. 
Keşi! bedeli 1820> llra muvakkat temi -

natı f61) Ura 50 kuruııtur. 
tstek11lerin teminat mektup veya ma 

tııızla ticaret odası veslkaslyle birlikte a 
k· 
ö-

velcnııme suretleri Samsun belediyesi ~ 
lektrik l§letme mUdUr!Uğlınden mecc::ıı.. 
tedarik edilebilir. (4976/ 2953) 12!:)!'\G 

Beton şosa inşası 

Gaziantep belediyesinden: 

e 
ır1>JmcJeri. 1 
ztl ı;-eçen giın ve saatte daimi encllmen 

13una alt keştt ve ııartnameyi her gUn 
nafıa mll<lUrlU&linde görebilecekleri 

ı - Kapalı zarf usuliyle münakar.aye 
konulan "29111" lira keşifli Atatürk lıul
varı beton §ose inşaatına talip çıkmadığın: 
dan ihalesi uzatılarak 2217/ 940 pazartesı 
&ünü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname 150 kuruı mu
kabilinde verilebilir. 

3 - İsteklilerin "2183" lira 32 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri ve kanuni ve· 
sikaları haiz olmaları lazımdır. 

4 - Teklif mektupları ihale vaktinden 
bir saat eveline kadar belediye reisliğine 
verilecek ve postada olan gecikmeler ka· 
bul edilmlyecektir. ("5240"/ 3154) 131S3 

111 Ev yaptırılacak 
lzmir Vilayeti iskan Müdürlüğün

den 

1 _ Vilayet dahilinde kerestesi 

İskan dairesinden verilmek ve sair 
malzeme ve bütün işçiliği mUteahhi
dine ait olmak üzere Bergama'nm 
Zet,~tindağ nahiyesi merkezinde 15, 
Sığancı 62, Dündarlı köyünde 40 ve 
Dikili merkez kazasında 30 ki ceman 
l l 1 evin inşası hakkında evelce ka -
palı zarf usuliyle yapılan münakasa
ya talip zuhur etmediğinden 2490 sa
yılı kanun hükümlerine göre bu ev
erin inşası 23. 6. 940 tarihinden iti • 1 

r en 15 gün müddetle açık eksiltmeye 

konulacaktır. 

k 
2 - Yaptırılacak evler x No. lu 

Srgir tipte olup beherinin keşif bc
eli 475 lira 78 kuruştan ceman 52811 
ira 58 kuruştur. 

d 
1 

e 
3 - Bu evlerden Dündarlıdaki 40 

vin 10. 7. 940 günü saat 10 da ve Sı
ancıdaki 26 evin aynı günde saat 15 
e ve Zeytindağdaki 15 evin 11.7.940 
ünü saat 10 da ve Dikili merkezin -
eki 30 evin aynı günde saat 15de i • 
ateleri İzmir İskan Müdürlüğünde 

ğ 
d 
g 
d 
h 
müteşekkil komisyon tarafından ya
ılacaktır. p 

v 
4 - İsteklilerin yüzde 7,5 tan mu· 

akkat teminatlariyle 2490 sayılı ka
una göre icabeden vesikaları hami · 
en muayyen gün ve saatlerde ko · 

n 
1 
misyon reisliğine müracaatları 

k 
5 - İşbu inşaata ait plan ve evra

ı saire her gün ·İzmir İskan Müdür
uğünden görülebileceği ilan olu • r 

n ur. {2385/ 322) 13201 

Harita yaptınlacak 

Kayseri Belediye Riyasetinden 

n 
Kayseri şehrinin hali hazır haritası
ın ikmal işi yapılan teklif haddi la
ık görüldüğü takdirde 14.6.940 cuma 
ünü saat 14 te kapalı zarf usulile ek
ltmeye konulmuş ise de talip zuhur 

y 
g 
si 
e 
h 
tmediğinden arttırma eksiltme ve i· 
ale kanunun 40 ıncı maddesi muci -
nce bitiş tarihinden itibaren bir ay 
üddetle pazarlığa konulmasına ka

bi 
m 
r 
ta 
ar verildiğinden taliplerin 14. 7. 940 
rihine kadar belediye encümenine 
üracaatları ve şartnameyi İstanbul 

elediyesi Fen heyeti ve Ankara he
diyesi imar heyeti fen şefliğinde 
orebilecekleri ilan olunur. 

m 
b 
le 
g 

(5256/ 3199) 13192 

ANKARA V ALILICI 

(2927) 12918 

Marmara Üss.ülbahri K. 

Muhtelif sebz~ alınacak 

Marmara Üssübabri K. Satın Alma K o-
misyonundan: 

cıS 

;: 

Bakla (le;) 8000 ~ 
Bt!:r.elye l!tıltanl 4000 7 
Araka 4000 10 
Semizotu 10000 6 1848 o 
Ayııekadın faaulye 1.5000 12 
Taze kabak 8000 2.50 
Patlıcan 15000 8 
Bamya t>OOO 17.60 
Pırasa 25000 4 
Ispanak 2MOO 8 
Kuru sovan 28000 10 
Salça 8000 215 
Kırmızı biber 1500 25 
Domates 16000 4 
Patates 28000 8 
Yeıll biber 8000 7 
l..ahna 25000 li . 

lı 

ı - Denl:r. erlerinin yıllık ihtiyaçların 
dnn olup yukarıda cins ve mfkdan y11:r.ı 

17 kalem sebze, kaplı zart usuliyle eksil t-
meye konulmuştur. 

-2 - Eksiltmesi 8 temmuz 940 pazıırte 
si günU saat 15 te 1zmıtte Tersane kapısın 
dakl komisyon binasında yapılacaktır. 

-
3 - Bu loe alt oartname bedelsiz olarak 

komisyondan alınabllir. 
4 - Eksiltmeye ıııttrô.k edecek l!<tekllle 

rln 2490 s:ıyıh kanunun istediği stcilll t 
caret vesikalarını ve 13.'i6 liradan ibare 
muvakkat temlnatlarlyle birlikte tanzim 
edecekleri tekllı( mektuplarını muayye 
gUn '\C saatten tam bir saat eveline kada 
komisyon başkanlığına vermeleri ila.n o 

. 
I· 
t 

n 
r 
-

lunur. (5036-2996) 13006 

ASKERi FABRiKALAR 

600 Ton Roberoit ile 5000 kilo 

Roberoit macunu hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğ 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Ü 

5. 7. 1940 cuma gUnli saat 16 da kapa 
zartla ihale edileceği 20, 22 ve 24 haziran 
!l40 tarihlerinde llAn edilen 600 ton Robe 
rolt ile 5000 kilo Roberolt macununu 
ııartnameslnde değiı,ılkllk yapılarak tekrar 
il~ edilecğlnden mezkO.r tarihlerde çıka 
i!Mıar hUkUmsUzdUr. (3151) 1315 

1ı 

-
n 

n 
1 

60 Ton " Si 0.2 en az % 99 olacak 

kumun % 50 sinin İlaheleri 0,2 
mm. den büyük olacaktır ,, 

evsafında gümüt kumu alınacak 
.. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğu 

Merkez Satın Alma Komisyon!'ndan: 

Tahmin edilen bedeli (3600) lira olan 
yukarıda yazılı 60 ton giimüş kumu Aske 
ri F~brikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alına komisyonunca ıs. 7. 940 pazar 
tesi günü saat 14 te açrk eksiltme ile i~ 
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvaldcat 
teminat olan (270) lira ve 2490 numara! 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu izle ald
kadar tüccardan olduklarına <bir Ticaret 
Odası vesikasiyle mezkur ~ün ve saatte 

-

-
-

I 

komisyona müracaatları. 
(3232) 1322S 

1200 Ton ham mağnezit 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan: 

Köprü tamiri Tahmin edilen bedeli (12.000) lira ola.n 
1200 ton ham mağnezit Askeri Fabrikalar 

Ankara Valiliğinden : umum müdürlüğü merkez satın alma ko-

t 
Seyliptan hasara uğrıyan Ankara • İs • misyonunc.a IS. 7. 1940 puartesi glinü sa

anbul yolunun 126 + 179 inci kilometre - at 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
ndeki Çayırhan köprlisünün tamir işi Şartname parasız olarak komisyondan ve-
7-1940 pazartesi günü saat on bes buçuk- rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

si 
8· 
ta 
re 

va 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

T esviyei turabiye ameliyesi 

inhisarlar Umum Müdürlülünden : 

1 - ldarcmizin Sivas başmlldllrlüğüno 
a.a ' ... .:.ıarglin) tuzlasmda 170 metre tu -
.ur.ile olan ve üzerine dekovil rayı döıene
cek olan krımm tesviyesi türabiye ameliye
si açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Bu ameliyenin muhammen bedeli 
4019,12 liradır. 

III - Eksiltme evrakı İstanbul'da, Ga • 
lata'da yolcu salonu karşısında inhisarlar 
umum müdilrlüğü tuz fen şubesinde ve Si
vas'ta inhisarlar başmildürliığünde iÖrule
bilir. 

IV - Eksiltme 10 temmuz 94-0 çarpm
ba günü öğleden ı;onra uat on beıtc Si • 
vııs'ta inhisarlar ba~müdi.ırli.ıl:ü binaımda 
müteııekkil komisyonda yapılacaktır. 

V - İsteklilerin bu kabil İ!ilerle meşiUl 
olduklarına ve ticaret odacına kayıtlı bu
lunduklarına dair vesika ibraz etmeleri la
zımdır. 

VI - Muvakkat teminatı yü:ıde yedi bu
çuk hesabiyle 302 liradır. Teminat iç.in 
milıt bankıılardan alınacak mektup ile bor
ı;a rayiç fiyatlarından yüzde on beş noksa -
niyle milli esham kabul edilir. 

VII - Eksiltmeye iştirik etmek isti -
yenlerin yukarda kaydedilen ~ ve saatte 
mahallinde hazır bulunmaları illn olunur. 
(5142 - 3081) 13079 

Benzin alınacak 
Ankara inhisarlar Başmüdiırlülünden : 

Kamyonlanmu için 100 teneke benzin 
1-7-940 pazartesi günü sa.at 16 da açık ek -
siltme ile satın ahnacaktır. 

Muhammen bedeli bir tenekesi 455 ku • 
ruş hesabiyle 455 lira muvakkat teminat 34 
ira 12 kuruştur. İsteklilerin tayin edilen 

gün ve saatte başmüdürlütümüzde topla • 
nacak komisyona müracaatlan. (2961) 

l 

12966 

Muhtelif in~aat yaptmlacak 

lnhisarlır Umum Müdüfliişünden : 

t 
1 

l - İdaremizin Sivıı.s başmüdürlüiüne 
bağlı "Hargün" tuzlasında evelce yapılan 
esisata iliveten yaptırılmasına karar veri· 
en rezervar ve üzerine ahşap iskele in

psr, 2 - Beton kanallarının şaplanması, 
3 - Beton tuz ~ekme yerleri, 4 - Baı 
boşaltma beton kanalında kolon inşası "ka.. 
palı zarf., usuliyle eksiltmeye konmustur. 
II - Bu işlerin muhammen bedeli 

81 S5,Zl liradır. 

1 
III - Eksiltme evrakı Sivasta inhiaar

ar baımüdurlilğünde ve İstanbulda Gala
a yolcu salonu kaflı&rnda inhisarlar umum 
müdürlüğü merkezinde tuz fen ~ubcsinde 
görlilebllir. 

t 

IV - Eksiltme lS/temmuz/ 940 peıarte
si ırUnü ö~lcdc:ı sonra aaat on beste Si
vasta inhisarlar başmiitlürluğli binasında 
mlitcşckkil komisyonda yapılacaktır. 

V - İsteklilerin teklif evrakı, meyanın• 
da, şimdiye kadar ynpm11 oldukları bu ka
bil işlere ve ticaret oda,,rna. kayıtlı bulun
duklarına dair olan vesikalarını da !koya
caklardır. 

h 
VI - Muvd:bt teminat miktarı, % 7,5 

esabiyle 612 liradır . 

a 
VII - Teminat için milli bankalardan 
lınacak mektup ile borsa rayiç fiyatmd&n 
üzde on beş noksaniyle milli esham kabul 
dilir. 

y 
e 

e 
VIII - Teklif mektuplarını ve diğer 

vrakı havi zarflar, usulüne iÖre mühür
endikten sonra ihale sn.atından bir sut e
el ine kadar Sivasta inhisarlar başmüdür
ıiğüne makbuz mukabilinde verilmelidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin 'ene iha

1 
v 
)' 

1 eden bir saat eveline kadar komisyona 
elmiş olması lbımdrr. Postada vaki ola
ilecek te1hhlirler nuan dikkate alm • 

g 
b 
maz. ("5374"/3267) 1327! 

ASKERLiK IŞLE.RI 

Nalbant alınacak 

Ü 

Ankar~ Yabancı Askerlik Şubesinden 
Ankarada bulunan hayvan hastanesinde 

cretle külliyetli miktarda hayvan nah 
mal ettirileceğinden evelce askerliklerin
e hayvan hastanelerinde nalbant kursla. 
ma iıtirak etmiş ve bu işten anlıyan ve 
stekli sanatkarlann adı ge~en bu hayvan 

hastanesine müracaatlan. 

i 
d 
r 
i 

(3275) 13236 

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

Satılık ağaçlar 

Ankara Orman Çevirge Müdürlıifürıden: 

1 - Beypazaraı kazasının hudutları r.r 
or ve krokide yazıh Hnn boğazı nam dev
t ormanından 133 adede muadil 78 met. 

e 798 desimetre mikap gayri mamül dev

p 
le 
r 
ri k çam agacr 6 ay zarfında ormandan çr
arılmak uzere 20 run muddetle &!;Ik art
rmaya konulmuştur. 

k 
tı 

2 - Arttırma 19 71940 tarihine müsadif 
c uma giinıi saat 17 de Ankara orman çe

rge müdıirlügünde yapılacaktır. vi 
3 - Çamın beher gayri mamul metre 
ikabının muhammen kıymeti 460 kuruş-m 

tu r. 

ru 
4 - Muvakkat teminat 27 lira 19 ku
ştur. 

le 
S - Şartname ve mukavelename proje
rini rormek istiyenlcr bu müddet içinde 
nkara orman çevirse müdürluğiıne ve 
eypazarı, Nallıhan, Kızılcahamam or

A 
B 
man dairelerine müracaatlan. (3280) 13275 

Satrlık ağaçlar 
Ankara Orman Çevirge Mudürlüğünden: 
l - Beypazaraı kazasının hudutları ra
r ve krokide yazılı Bardalı:lar bogazı 
m devlet ormanından 199 adede muadil 

Po 
na 
a1 metre SOS desimetre mikap gayri ma

ul devrik çam agacr 6 ay zarfında orm . 
mandan çıkarılmak üzere 20 gUn müddetlct 

rk arttırmaya konulmuştur. aç 
2 - Arttırma J9/7/P40 tarihine müsadif 
ma giinli saat 16,S da Ankara orman çe
rge müdürlüğünde yapılacaktır. 

cu 
vi 

3 - Çamın beher gayri mamul metre 
kabının muhammen kıymeti 460 kuru1-mi 

tu r. 

tu 
4 - Muvakkat temiruıt 28 lira 89 kurus
r. 

ler 

daimi encümende ihalesi yapılmak üze- (900) lirayı havi teklif mcktuplanru mez
açrk eksiltmeye çıkarılmıfitır kftr günde &aat ıs ~e kadar komisyona ver 
Keşif bedeli (6787) lira (74) kuruş mu- meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kkat teminatı (SOS) lira (98) kuruştur. kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
İsteklilerin teminat mektup veya mak • komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
ziyle ticaret odası vesikası ve eksiltme- kadar tüccardan olduklarına dair Ticret 
n yapılacaiı günden en az (8) gün eve! odsı vesikaaiyle merkfır gün ve saatte ko-

bu 
ni 

S - Şartname ve mukavelename proje
ini görmek istiyenlcr ou müddet içinde 
kara orman çev.irge müdiırlüfüne ve 
ypazarı, Nallıhan, Kızılcahamam or

An 

vılayet makamına müracaat ederek alacak· misyona müracaatlan. (3231) 1!224 
Be 
man dairelerine muracaatlan. (3279) 13274 



-!-

Ankara~n maruf ve lüks 
Otellerind en 

YENİŞEHiR PALAS 
lstanbul'da Tepcbaıı ıehir 

bahçesi kn.r§ıııında yine 

YENİŞEHİR PALAS 
namiyle bir şube açmıştır. Kalo
riferli, odalarda soğuk ve sıcak 
suyu mevcut ve her türlü kon
foru camidir. Manzaranın letafe
ti, servisin temizliğine ve fiya
tın da mutedil olmasına ciddi bir 
idare de inzimam etmektedir. 
Muhterem müşterilerimize derin 
saygılarla arzederiz. 2533 1 

Alôkadarlara 
Türk yüksek mühendisleri bir

liğinden : 

Nafıa Vekaletince açılan Polis 
kolleji proje müsabakasına iştirak e
den projeler bir sergi halinde Halk
evinde teşhir edilmektedir. alakadar-
lara bildirilir. 25i8 

A. LEY AZIM AMIRLlGt 

Yangın tulumbası alınacak 
Ankara Levazım Amırliği Satın Alma 

Ko.: 
1 Müteahhit nam ve hesabına bir a-

det yangın tulumbası pazarlıkla 2. 7. 9.rn 
aaat 15 de Ankara Lv. tunlrllti satın alma 
komisyonunda alınacaktır. 

2 Muhammen bedeli 365 lira kati te-
minatı 55 liradır. Şart.namesi komisyonda 
görUIUr. (3254) 13229 

Ka~ar peynir alınacak 
Ankara Levazım Amirlilı Satın Alma 

Komısyonundan; 
1 ~ 3600 kilo kqar peynirinin açık ek· 

alltmesl '8. 7. 940 saat 15 te Ankara Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 2520 Ura ilk te
minatı 189 liradır. Şartnamesi komlı:ıyonda 
görUlilr. Kanunt vesika ve teminatla helll 
vakitte komisyonda bulunulması. 

(8069) 13048 

'DAKTİLO KURSU" 
72 inci devresini de % 50 tenzi
latla açmıftıl'. (BiR) ayda DiP
LOMA verilir. Tahsil aranmak· 

mirliğ'i aatm alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tahmin bedeli 17000 lira ille temi
natı 1275 liradır. Şartnam~i komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanunt vesikılıı.riy!e 
belli saatte komisyona celmeleri. 

(3229) 13272 

Sığır eti alınacak 
Edirne Satın Alma Komisyonundan 
1 - Edirne'deki birliklerin r.enelik ihti

yacı olan (1.4-40.000) kilo sığır eti kapalı 
zarf usuliyle 15-7-940 pazartesi gÜnu saat 
15 de ihalesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (511.200) lira, ilk 
teminatı (38340) liradır. 

3 - Evsaf ve $eraitini ıörmek iııtiyenler 
her giın iş saatlerinde isteklisi bulunanlar 
da ihale saatinden bir saat eve! resmt V6a· 

ik ve teminat mektuplannm Edime'deki 
sanayi kı$lası satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3136) 13143 

Sade Yağı alınacak 
fstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
l - 130 ton sadcyat;ı alına<'.aktır. Kapa

lı ı:ıırfla ekslltmPsi 15. 7. MO pazartesi ~U
nu saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. A· 
mlrli~i satın alma komlııyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tahmin bedı:?ll 149500 lira ilk temi
natı 8725 liradır. Şartnamesi 747 kuruşa 
komisyondan alınır. İslcklllerln kanuni ve· 
slkalarfyle beraber tı>.kllf mektuplarını ek· 
slltme san.tinden bir saat eve! komlııyona 
vermeleri. (3230) 13190 

Et, soğan ve odun alrna cak 
Sarıkamış Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Sarıkamış garnizonu birliklerinin 
ihtiyacı için 462 ton sığır eti 2000 ton odun 
180 ton kuru soğan kapalı zarfla alınacak
tır. 

2 - Sığır etinin tahmin fiyatı 83160 lira 
ilk teminatı 6237 liradır. 

3 - Odunun tahmin fiyatı 21000 lira, ilk 
temin.atı 1575 liradır. 

4 - Soğanın tahmin fiyatı 15300 lira, 
ilk teminatı 1148 liradır. 

5 - Eksiltme 3-7-940 çarşamba gÜnü Sa
rıkamış satın alma komisyonunda yapıla • 
cağından 11gır eti &aat 9 da, odun saat 14 
de, soğan 16,30 da ihale edilecektir. 

6 - Teklif mektupları eksiltme saatin -
den bir saat evel komisyona verilmiş ola • 
caktır. 

7 - Şartname ve evsafları kolordunun 
tekmil ıamizonlarında İstanbul, Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda gö -
rebilirler. (2937) 12926 

Kunı ot alınacak 
1 - Malatya garnizonu ıııcnelik 540 ton 

kuru otu kapalı :r.ar!IR alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 27.000 lira ve ilk 

teminatı 202.'i liradır. 
3 - 11. 7. 940 perşembe gUnll aaat 9,30 

da tümen blnasınıla tUm. satın alma ko· 
misyonu dairesinde yapılacaktır. 

sızın herkes alınır. En aon ka· 4 - İsteklllerln tayin edilen ,ı:-linde ek -

h d d 
slltme eruıtınden bir saat eve! kıınıınun 

yıt 4.7.1940 tari ine ka ar ır. izahları dahilinric tan:r.lnı ederekleri tek-
B elediye srrası Hanef apart. No. lif mektuplcmnı komisyon reisliğine ver -
4 Telefon: 3714. 2 536 meleri. 

~ I' 5 - Şnrtnnmenln birer suretleri Anka-
~••••••••••••••"... ra ve İstanbul Lv. Amirliklerinde ve Elı\

zı,ıt tilmen satın alma knmlııyonunda mev
cuttur. İstıyı-nler mllra~aat edchlllrler. 

Ankara Lv. Amirliği Sa. AI. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Yoğurt alınacak 
1stıa.nbu1 Levazım Amirliti Satın Alma 

Komisyonundan : 
117550 kilo yoğurt alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 8-7-940 pazartesi ıünü sa
at ıs de Tophanede İstanbul Lv. lmirliği 
aatın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 23510 lira ilk teminatı 8763 lira 
25 kuru5tur. Şartnamesi komisyonda &örü
lür. İsteklileri nkanuni vcsikalariyle bera
ber teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir saat evci komisyona venneleri. (3038) 

13037 

6 - Taşrndnn teklif mt!ktubu göndermek 
lstly&nlerin teklif mektuplarını iııdeli ta
ahhilUil olmak ve mumla mlihllrlil olarak 
göndermeleri IAzımdır. (3137 ı 13122 

N a lba n t aranıyor 

Ankaradakl kor hR)'Van ha..,tııneslnde 
lkrcUe alafranga nal yaptınlac-Rktır. Dl'· 
mirci ve kurs görmüş nnlbntlardan tıılip 
olanların her gün hayvan haııtanı>11lne mti
racaatları llt'ın olunur. (3138 ı 13123 

Sığır e ti alınacak 
Muğla Satın Alma Komisyonundan : 

1 - 450 bin kilo sığır 9ti kapalı zarf u
!IUliyle eksiltmeye konulmuştur. Muhtelif 
garnizonların ihtiyaçları ayrı ayrı veya iki 
veya üç grup halinde de ihale olunabilir. 

2 - Heyeti umumiyesinin tahmin edilen 
bedeli 101880 lira ve muvakkat teminatı 

7641 liradır. Parça parça verilditine göre 
muvakkat teminatı da bu nisbette azaltılır. 

Oksijenli su alrnacak 3 - Hepsinin ihale r;ünü 10 • temmuz • 

tstanbul Alma 
94-0 çar&amba giinii saat ıs dedir. İhale 

Levazım Amirliği Satrn 
K d Muğlada komutanlık aatm alma komisyo -
omısyonun ·~ : .• • ı nunda yapılacaktır. 
1 - 20.000 kilo oksııenlı su alınacaktır. . . . 

Pazarlıkla eksiltmesi 3/7/940 çarşamba aii- j 4 - İateklılerın teklıf mektupla.nnı te -
nil saat H de Tophanede stanbul Lv. i- minata ait makbuzlariyle birlikte üçüncii 

Sığır eti ahnacak 
Niğde Tüm Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu M. bedeli İlk teminatı İhale gUnU saati 

Sığır eti 123000 27060 Lr. 2029 Lr. 50 Kr. ıo. 7. 940 Çar,. 16 da 
İhe.le §ekli İhalenin yeri 

Kapalı zarf Niğde TUm; ı;atın alma komisyonu 
1 - İsteklileri 11artnameyi her zaman komisyonda okuyabilir ve para.sız olarak 

alablllrlcr. 
2 - Taliplerin ilk teminatları ve teklif mektupları ile ihale su.tinden bir saat 

evci Niğde tümen satın alma komisyon b ~kanlı~ına müracaatları lazımdır. 
(2020) 13028 

Yu laf ve kuru ot ahnacak 
Adana Satın Alma Komisyonundan e 

Cinsi Mlkdarı M. bedeli İIK teminat İhalenin 
kilo lira Lr. Kr. Tarihi Saa.t 

Yula! 1.320 000 56100 4207 :iO 11-7-940 10 
Kunı ot 960.000 38400 2880 00 11-7-940 16 

1 - Adana garnizonu hayvanatının ih tlyacı için yukarıda cins ve mlkdarlarlyle 
muhammen bedel ve ilk teminatları ya.zıh iki kalem yem kapalı zartla ekııiltmeye 
konulmuştur. 

2 -Şartnnınesl Ankara. İstanbul Lv. Amirlikleri ve Kayseri. Adana a..c:kert satın 
alma komisyonlarında her glln görilleblll r. 

3 - İsteklilerin eksiltmeye i§tlrfıkleri için kanunun 2, 3 Uncu maddelerindeki 
vesaiki havi teklif mektuplarını tayin edi len aaatten en a:r. bir saııt evelln"' kadar 
vermlıı olmaları lı\zımdır. (3098) 13082 

Odun ve kuru ot ahnacak 
Edirne Asbri Satın Alma Ko. dan: 
A§a#tıda cinsJeri, mlkdarlan, tahmin edilen tutarı, teminatları, ihale gün ve ıa· 

atlerl yaz.ılı odun ve ot kaplı zarfla satın alınacaktır. İhaleleri Edirnede eakl MU
şlrlyet dairesinde satın alma komisyonun da yapılacaktır. Evsaf ve ıartnamelerl ta
til glln ve saatleri hariç her gün komisyon da görUlebilir. İsteklilerin aözü ıı;eçen 
günde ihale saatinden en geç bir saat eve! tekli! mektuplarını komisyona vermlı ol· 
maları lı'!.zımdır. (2981) 
Cinsleri Mlkdarları Tahmin B. Teminat İhale gün ve saat 

Odun 
Kunı ot 
Odun 

Ton 
1274 
893 

272~ 

Lira 
22982 

19650 
29050 

lira 
1720 
1474 
3679 

11. 7. 940 perşembe 11 
r. 7. 940 peroembe 16 
12. 7. 940 cuma 11 

12975 

F1rsatl kaçırmayınız 
Dünyanm 

Meıhur 

ULUS 

maddede ,.uılt aa.attm bir aut evel aatm 
alma komisyonuna vermit olm.alan prttır. 

(3010) 13001 

Buğday öğüttürülecek 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri 
için 1.290.000 kilo buğday öğütmesi kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 3-temmuz-940 çarşamba gü
nü saat 16 da İzmirde kışlada İı:mir Lv. l
mirliği utın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 25800 liradır .. 

SığlT eti a l macak 

lstanbul Komutanlık Satın Alma Komis
yonundan : 

Komutanlık birlikleri senelik ihtiyacı i· 
çin 4-50.000 kilo sığır eti kapılı zarf usulü 
eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 
4- temmuz940 günü saat 16 dadır. Muham -
men bedeli 16650() lira olup ilk teminatı ı 
9575 liradır. Şartname her gün iş günü An
knra ve İzmir leva:.cım amirlikleri ile İs
tanbul komutanlık satın alma komi!!yonun
da görülebilir. İsteklilerin teklif mektup
larını belli günde ihale saatinden bir ıa.at 
evetine ka.dar 2490 !!ayılı kanunun istediği 

vesikalarla birlikte Fındıklı'da komutanlrk 4 - Teminatı muvakkate akçesi 1935 li-
radır. satın alma komisyonuna ma-kbuz 

teslim etmeleri. (2913) 
karşıhıı 

12903 5 - Şartnamesi her giin komisyon.da gö
rülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair veıika göstermek mecbu -
riyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ve 
~artnamesinde yazılı vesikalarla teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en za 
bir saat evet komisyona vermiş buluna -
caklardır. (2935) 12924-

500 ton odun alınacak 

Tümen Satın Al. Ko. dan: 
1 - Sllrbchan birllkleri için 500 ton o

dun kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıtı· 
tır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 15000 lirR ilk 
teminatı 11211 liradır. 

3 - EksııtmeRI /\ temmu:r. 910 cuma g{l
nU saat 11 de Uimen Ratın alma komlsyo -
nunda olacaktır. İeteklilcrln teklif mek
tuplarını 11aat 10 a kadnr teRlim etmiş ol
maları şarttır. 

4 - Evs:ıf ve şartnamı> ı>Rıuılan kolor
dunun tekmil garni?-onlarında mev<'ut ve 
her zaman görlllcbllr. (2975) 12972 

Sığır eti v e odu n alınacak · 

K;ıu Müstahüem Mv. K. Satın Alma 
Ko. d;ın: 

1 - Kars garnlı:onunun ihtiyacı lçn bir 
kiloııuna tahmin t>dilen fiyat 16 kuruş olan 
4110 bin kilo sığır eti ile bir kiloR11na tah
min ı>dllcn flynt 2 'kuruş olan 3 milyon kl
lo odun ve Arclahıın ı:-nrnl:r.omınun ihtiya
cı için bir kilosunn tahmin cdılcn fiyat 15 
kuruş 144 bin kilo sığır eti ve Göle garni
zonu ihtiyacı için bir kilosuna tnhınin e
dllen fiyatı 14 kunış olan 120 bin kilo sı
~ır eti kapalı :r.arfla eksiltmeye konıılmu:ı· 
tur. 

2 - 4RO bin kilo sıgır etinin ilk teminıı.
tı ll050 ve 3 mllyon kilo odunun ilk temi
natı 4(.00 ve 144 bin kilo sığır etinin 1620 
ve 120 bin kilo ı;ığı. etinin ilk teminatı 
12!\0 llrAdır. 

3 - 480 bin kilo sı~r etinin şartnamesi
nin !135 ve 3 milyon kilo odunun şartname
si 300 kuruşa almak ve diA'erlı>rlnlnklnl 
parıısı:r. almak ve görmrk lstlycnlı>r her 
elin komisyona gelmeleri. 480 bin kllo Rı
ğır etinin ihalesi çnrşamba gllnü saat 14 
te ve 3 milyon kilo odunun ihalesi aynı 
p;lln saat l:'i tc 144 bin kilo Rığlr etinin 
lhaleııl ımat 15.30 da ' ve 120 bin kilo Rığır 
etinin lhale11I saat 16 dndır. Eksiltmeye 
glrrceklı>rln ?i90 ııııyıh kamnnın 2, 3. 
maddelıırlndekl ya:r.ılı vı>sikalarlll teklif 
mrktuplıırını ihale ıııuttlndt>n en u; bir ıııa
at eveline kadar Kars Mllst Mv. K. satın 
alma komisyonuna vermclerl. 

(3009) 13011 

Sade yağı C\lınacak 
Kayseri Satrn Alma Komisyonundan 
1 - Kayseri garnizon birlik ve müesse

ııatının senelik ihtiyacı ofan 50000 kilo sa
deyağı knpalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - İhalesi 817/ 940 pazarteı;i giınü sa-
at 15 de Kayseri ac;keri satın alma ko
mi~yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 55000 lira olup 
ilk teminatı 4125 liradır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. 
amirlikleri ve Kavı;eri askeri satın alma 
komisyonlarında görülür. 

S - fı;tekliler ilk teminatı ve knnunu., 
2: 3 madılelerinıie yazrlı ve!laik ile birlik
te teklif mektuplarını ihale saatinden hiı
saat evetine kadar komisyon h~skanhi.i:ın:J 
vermiş olmnları lazımdır. (2982) 12987 

Odun alınacak 
Tümtn Sıttın Alma Ko. dan: 

1 - Sıvas garnl · 1nunun lhtlvacı olan 
1650 ton odun kapalı z;arfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

ı - Muhammen bt>dcll (37951)) lira olup 
muvakkat teminatı da (2846) lira (25) ku· 
ru,tur. 

3 - İhalesi 4 temmu:ı 940 perşembe gO
nU ııaat 15 te tllmen komutanlık binasın -
dRki komt11yonde ynpılAcaktır. 

4 - Şartnameı-1 her giln komiRyondR gö 
rUlı>blllr. 

5 - Knpalı :ı:arf kanun tarlfntı dnlrı>sln· 
d huırlanmış ve ihale saatinden bir saat 
ev •I koml!!yon relsli~ine verilmiş olarak· 
tır. Postada ıreclkmeler mazeret knbııl et· 
mez. ( 2934 ı 12923 

Kuru ot alınacak 
Maraş Askt>rİ Satın Alma Ko. : 
1 - Birlikler hııyvanntı için 384.000 kllo 

kunı ot kapalı :r.arf usullyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara leva
zım Amlrllklı:?ri ve Mara.ııta ıtBkert satın al· 
ma komlsyonlarındadır. İRtekliler şnrtna· 
meyi komisyonlarda görebilirler. 

3 - ~tuhaınnıen tutarı 18240 liradır. 
4 - İlk teminatı 1368 llradır. 
5 - Kapalı zarf usullyle eksiltmesi 13 

tenımu?- 940 tarihine t<"sadüf eden cumıır· 
tesl glinU saat 11 de Mara,,ta Ruhny ıtazl 
nosunda yapıls~aktır. 

6 - İstekliler teklif mf'ktuplarını en 
ııon 13 Tem. 940 cumnrtcsl gilnli saat 10 a 
kadar askert satın alma koınisyonıı rlya
aetine gönderecek veya verecektir. Bu sa
atten sonra gelen mektuplnr hakkımla bir 
muamele yapılamaz. (3211) 13183 
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Sığır eti alınacak 
Çanakkale Mü:stahkem Mevki Satın Al

Ma Ko. dan: 
1 - Çanakkale mtistahkem mevki bir

likleri iı;in (60.000) kilo sığır eti kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu (26) ku
ruştan (15600 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 2/71940 tarih sah gÜnÜ saat 
16 da Çanakkale müstahkem mevki SA. 
AL. KO. nun<la yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale<len bir sa.at eve! 
teminat akçaları olan 1170 lirayı ve ihale 
kanunun 2-3 cü maddelerindeki vesaik ile 
birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

(2910) 12909 

Koy un e ti alm acak 

Balıkesir Kor. Satın Alm;ı Ko. dan: 
l - Balıkesir merkez hastaneıoi lhliya. 

cı için 35 ton koyun eti kapalı zar! u11ulli 
ile lhal<"YC konmuştur. 

2 - İhale 3. 7. !MO çnr§nmba ı::-ilnil sı:ıat 
16 da Balıkesir kor. sa. al. ko. da yRpıla • 
caktır. 

3 - F.:vsıı.t ve şartlarını !!:Örmek lııtlyen
lcr her J::llD iş saatlerinde koınisyonumuz
d:ı ı:örebitirler. 

4 - Muhnnımen bedel! 157!'>0 llrıı olup 
muvakknt teminatı ll!ll lira 25 kuruştur. 

/\ - İhaleye lştln\k edeceklerin kanunt 
\' slknleriyle birlikte lhRle saatinden bir 
Raat evcl teklif mektuplarını ve teminat 
makbu:r.lnrını komlıı:yona makbuı: mukabili 
vermeleri şarttır. 

6 - Postncla vakl gecikmeler mııteber 
olmaz. (2!136) 12925 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satın Al

Ma Ko. dan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlik· 

!eri için (130.000) kilo sığır eti kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu 26 kuru,. 
tan 33800 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 217/940 sah günü saat 11 de 
Çanakkale müstahkem mevki SA. AL . KO. 
nunda yRpılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçaları olan 2535 lirayı ihale ka
nunun 2-3 cü maddelerindeki vesaik ile ko
miı:yona müracaat etmeleri. (2909) 12908 

Sığır e ti alınacak 

Erzincan Askeri Satın Alma Komisyo • 
nundan : 

1 - Askeri ihtiyaç için Bayburta tec;lim 
,artiyle doksan bin kilo ıığır etinin kapalı 
zarfla eksiltmesi 4-7-940 perşembe günü sa
ait 15 d• Erzincan ar.lcert •atın a lma lcoml•· 

yonunda yapılacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli on beş bin ye

di yüz elli lira olup ilk teminatı bin yüz 
seksen bir lira yirmi kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda iÖ· 

rülebilir. 
4 - Teklif mektuplarınm eksiltme su -

tinden bir ıa.at eve! komisyona verilmesi. 
(Z956) 12957 

Sığır e t i alınacak 

Erzurum Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

1 - Erzurum garnizonu ve kıtaatı ihtİ· 
yacı ic;in 576.000 kilo sığır eti kapah zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mezkur sığır etinin ihateıi 10/7/ 
940 c;arşamba günü saat 16 da Erzurumda 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyonlarda olup her 
giin görülebilir. 

4 - Toplu tutarı 97920 liradır. İlk t e
minatı 7344 liradır. 

S - isteklilerin ihale gÜnünde ve sa
aatinden bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarını ve teminatları ile birlikt e komiı
yonumu:r.da bulunmaları. (29977) 12986 

S a d e yağı alınacak 

Edirne Askeri Satın Alma Komisyo
nund;ın: 

Kapalı :r.arCla (22) ton sndeyalh alına
caktır. İhalesi 8. 7.' 940 paznrtesl gılnU 88· 
at 11 de F.:dirncdc e11kl milşirlyet dRiresln
de satın alnın komisyonunda yapılacak· 
tır. Tahmin edilen tutarı (27500)" ve temi· 
nl\tı ( 2063 ı liradır. Evsa.! ve şartnameııl 
hıır giin komlsyondrı gürlllebilir. İstı>kllle
rln sözü geçen giinde ihale Raatinden en 
geç bir saat evci teklif mcktuplannı ko • 
mlsyonn vermiş olmaları 117.ımdır. 

(2933) 12922 

Y e m e ni alınacak 
Kayseri Satın Alma Komisyonundan 

1 - Beher çiftine t ahmin edilen fiyatı 
300 kuruştan 11110 ı;ift yemeni müteahhit 
nam ve he,.abma açık eksiltme suretıyle 

mübayaa eılilecektir. 
2 - Muhammen bedeli 33330 lira olup 

ilk teminatı 2499 lira 75 kuruştur. 
3 - İhalesi 517/ 940 cuma ıünü saat 15 

de Kayseri askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Sartn.ımcsi Ankara, İstnnvul Lv. 
amirlikleri AclR.na, Kayseri askeri satın 
alma komisyonlarında görlilebilir. 

5 - İsteklilerin kanunun 2, 3 maddele
rinıle yazılı vesaik ve ilk teminatla birlik
te belli cün ve saatte komisyona müraca-
atları. (2983) 12988 

Ekm e klik un alınacak 
Tümen Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Iğdır blrliltleri ihtiyacı için miite

nhlıit nam ve hesabına 260 ton ekmeklik 
un kapalı ;r.arfla ıni.lnakaıınya bağlanaı·ak 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 4a.r.oo lir ve 
ifü teminatı 3412 lira llO kunıştur. 

3 - İhalesi 15 teınmu:r. 040 pazartesi 
glinil Rllllt 11 de tilmen satın alma koınlR· 
yonunda yapılacal<lır. 

4 - Ii:vsat ve şartnamesinin esasları ko
lordunun tekmil garnlzonlarında mevcut
tur. 228 kuruş mukabilinde her zaman gö-
rtilebillr. (3112) 13138 

. 
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Hesaplarında en aşağı 50 lira olanlara 

s enede 28.800 Lira 

[=='· Cİk~!~~~! p~!~KA=S=I =] 
4 tane 1.000 Lira 

4 tane 500 lira 100 tane 50 lira 
4 tane 250 lira 120 tane 40 lira 

40 tane 100 lira 160 tane 10 lira 

Kuralar : ı Mart, 1 Haziran, l Eylül, 1 Birincikanun 
DİKKAT : 

Hesapları senede 50 liradan aşağı düşmiyenlerin 
ihı:ım•vcleri ~ 20 fazlalaşır ............ __________ · ----------------------~ 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll llllllllllllllllll ---- Yeni 
. 

mevsım 
. . 
ı çın -----

KOK KÖMÜRÜ ----------- Satışlarına başladığımızı sayın müşterilerimize arı -_ FİYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( asgari bir va 
- Depoda teslim tonu 24. - lira. 

Vehbi Koç v e ortağı; Ulus meydanı. Ankl\ra. 'fel 
3450, 3451, 3452. 

-----------
Ankara M e murlar Kooperatifi; A nafartalar cadd 
kara. Tele fon : 1428. 
Biliımum evlere ve kaloriferliklere teslimat yaparız. Satı 

= peşindir. 2 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı ııı ııı ıı ıııııııııı ırı 

BİR USTABAŞI ARANIYO 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Murgul Bakır Madenlerinde yapılacak köprü ve bar<ıJ W 

lı§mak ve idare etmek üzere bu işlerde ehliyetli bir ustaba~ı 
yaç vardır. 
Alakadarların görüşmek üzere Etibank Umum 

sında İnşaat Müdürlüğüne müracaatları, 

~=======================================~ 
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270369 

BAYAN MÜZEYYE N SENAR 
GÜLIZ•AR ŞARKI - B İ V E FA 

BURSA T.URKÜSÜ - MEŞELİ 

270362 
d KEMAL GÜRS E S 

li Keman, Ut. Konun, Klorinet 

il 

YAKDIN BENi - . Neva Hıca z Gazel 

BEN ESiRiM SANA - Neva Rast Gazel 

270364 
REFİK BAŞARAN 

Tek sez ıle 

KINAMAYIN KOMŞULARIM 

KURBAN 'OLAYIM HABlP 

270367 
NEDiME VE MÜNEVVER 

J< emon, Ut, Konun, Klorınet, Darbuka 

KURBANIM BAKAN GÖZE 

~ EMlNE.M E.MINE.M . 

~ Je f ~·~ J~-'if#lll ' l fı 

Nazarı dikkate ..11111111 . 

C. H. Partıs tara!ındnn çıkanlan Milli 
Şefimiz İsmet İnönli'nUn bUyUk portrele
ri 250 kuruş mukabilinde Hıışet kltabevln-
de satılmaktadır. 2556 

: Mevsimin sonu 
: şapkalarının bir 
:; satışı yapılncalctır. 

1 
,1111111111 111 111 111111•

1111 

if =========================~ 
YENİ SİNEMA 

Bııglin bu gc<'e 
10 • 14,30 • 18,30 

eennslarıncla 

1 - DUnya haberleri 
2 - Çlngcncler barı 
3 - Karmrllta 

Lupc Velt!z 
12 -16,30 - 21 
seanslarında 

1 - Dılnya haberleri 
2 - Eıdr tllccarıru~ 

Fiyatlar: 
Balkon 35, salon 20 krı. 

HALK SINEMASI SUS siHf 
Bu ı:-ccc saat 21 de 

İki yeni !ilim birden 
1 - Dokloııın cinayeti 
2 - SiltUışör korku dl

yru;ındn 

Snnt: 10,30 - 14 • 17 
seanslarında 

Tekmili blrılen 25 
kısımlık filim 

Ö!Um Makines i 
Cebeci Yenidoğan 

Ümit şnrlusı 
Türkçe ı:ıozlli 

OPTA-LOEWE Radyolarının 12 ay vadeli satııı baılamııllr 


