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Başvekilimiz Dr. Relik Saydam Türkiye Bii>·ük Millet Mecli6inde beyanatta bulunurken 

Milli Birlik bir defa daha tezahür etti 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

asvekilimiz Meclisle cok mühim beyanatta 

efik Saydam, dürüst siyasetimizi bir defa daha izah • 
ettı 

ve beyanatı sürekli alkışlarla karşılan4ı BQ§vekilimiz Dr. Relik Saydam ve Hariciye Vekilimiz Şükrü 

1'iirk milletinin 
' 
rttifakı 

elgraf li· Falih Rılkt J\T AY 
Ç a1'I ~~ih! 1rlii.ba.1ağa ehnİ§ olmaksızm 
fekt0' ~~ ~~) •ıfe.tını verebileceğimiz dün

~il\iıı a.ı!. Yalnız Büyük Millet Mec
~' it huküınete ve onun siya&e• 
t~,t~ '1-'ı tam ve kamil itimadını 
~~ l'trtekle kalmıyacaktır: bu te" ir· tiirk milletinin, hiç bir hadi
~~~.. ••raılmıyan ve aarsılmak 
~. l.ln olınıyan hareket, fikir ve 
~ ,~ teaanüdünü bir defa daha 
.trı .:'idedir. 

~lf oı~l.lnaaip vaktin intihap edil· 
• ~~- llğunu hemen ilave edelim, 
:Çil\d~ ıarnandanberi, memleketin 
~~ \ .. \te dı~mda, bozguncu telkin· 
:'. ilw l\e§riy11t, mili vahdet bünye· 
~ idil.lt\de zaaf yoklamaaı yapmak· 
1'>,tı' l<i.h politika, kah meaul ıah· 
~~~~ hedef olarak ahnmı§, halk 
~~ İa il tereddüt hava&ı yaratı!· 
'bı.ıı teıırnİ§tir. Kati bir mukabele
~li ~~inak, bu milletin istiklal ve 
ı "lld-l\ \l~afaa iradesinden ve §UU· 

~~'lt l~Phe edilemiyeceğini an· 
~·~ ~e l~znndı. Bizler, nüfuz, tah
~~İi h!lıtıdahale oyunlannm iç yü. 
~ ·~ b' erkeaten daha iyi sezeriz. 
~~t.,.t" , ha.yırhahlık ve do::.tluk ze• 
~· ~i • \c ecnebi telkinlerinin altı~
~lh'ıa?niyetiı:1 m~hiyeti hak.~~da 

11( hu mılletı gaflete du§ure· 

~i~· 
~,,, ırrı h . .. . • . • 
ı, ft ,,. arıcı ınya.setımızın ana 
Ilı 1 .Jl?"rn' l d ) ~bil' • ı senedenberi esas arm a 
q'ıl!t 

1
1nhiraf olmıyan milli bir ai· 

~~· Şe~1?1aktır. Hariciye Vekilimiz· 
~ 11~u .... ın, Meclisin, hükümetin ve 
"~ ·••et · clıı~ dU .. ırade ve kararmı tatbik e-
~~Jllst ve muv.tf"J.k bir rejim a· 
~l' l!d' an başka, bir hüviyet ta.sav• 
~'ti b~ror- gibi görünenler bu haki
~·ıı'rı~ !lıez değildirler. Bunlar, a
l l!iilti ca, rnillete glİya ucuz siyaset 
)'~. t,t~~k yolunu öğretmektedir· 
~~l!li 1 

lal ve toDrat, büt''.nWğü &İ• 
~'l' ilde h' b" O d W• • k 1 l!til\d ıç ır §eyı egııtırme 
~'· biilt··e olrnadığımızı ilan etmek
l ~I\ 'lt ~tnet ve MHlet Meclisi, bu· 
t'~dl!tı •ın_e olan faraziye ve telakki
~biıe~ hıç kimse iıtemeksizin, do
~ libiıı ele t~hlikeleri önlemİ§tir. Bir 
~ t{il'lt de .•taret ettiği gibi, biz sul· 
L '~~ılı ll'lılletinin hüriyetini, hayat 
~d,r 1 

Ye ~oprağını sıyanet ettiği 
•ev eriz; aulh bunlan temin 

(.Soııu 4. üncü sayfada) 

Dünyanın bu kararsız vaziyetine rağmen 

Memleketimiz yakın bir 
tehlikeye maruz değildir 

- Sayın arkadaşlarım, 
Avrupa'nm içinde bulunduğu vaziyet ve buna karşı Türkiye 

Cümhuriyetinin aldığı siyasi tedbirler hakkında vakit vakit yüksek 
huzurunuzda ve hazan da radyo ile beyanat yaparak Türk milletini 
tenvir etmek, Cümhuriyet Hükümetinin başlıca vazifelerinden biridir. 

Bugün de, gene bu maksatla huzurunuza geliyoruz. Beyanatı
mın esasını yalnız harici meseleler teşkil edecektir. Çünkü, Türki~ 
ye Cümhuriyeti hudutları dahilinde, size arzetmeğe değer herhangi 
bir hadise ve vaka yoktur. (Bravo sesleri, şiddetli alkişlar). Türk mil
leti, vakur, sakin, gündelik işleriyle uğraşmakta, ve Milli Şefinin et
raf mda tek vücut olarak snnsıkı durmakta (bravo sesleri şiddetli al
kışlar) ve Cümhuriyet Hüküm etine en yüksek itimadını her hareke
tiyle ve çalışmasiyle göstermektedir. (Bravo sesleri). 

Türk vatandaşı ne§e ve iymanla vazileye koımaktadır 

Sayın arkadaşlarım, 
Cümhuriyet Hükümeti, sizlerin de yüksek tasvibine mazhar olan 

siyasi yolunda hiç şaşmaksmn ihtiyatla yürümektedir. (Alkışlar). 
Türk vatanmm selametini ve Türk milletinin refahım korumağa 
matuf olan tedbirlerimiz, emniyetle söyliyebilirim ki, müşkülatsız yü
rümekte ve Türk vatandaşı n~e ve iymanla dolu göğsünü kabartarak 
vazifeye koşmaktadır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bazı vesikalar ve yazılar : 

Sayın arkadaşlarım, 
Son' günlerin hadisatı arasında dikkat nazarınızı çektiğine şüphe 

etmediğim bir tanesinden bahsedeceğim: bir ecnebi ajansı bir takım 
vesikalar neşretmel<te ve aralarında Türkiye'ye taalluku olanlar da 
bulunmaktadır. Bu ayın üçüncü günündenberi bir takım ecnebi gaze· 
telerinde vesika neşriyatiyle beraber bu vesikalara dayanan yazılar 
yazılmakta ve propagandalar yapılmaktadır. Vesiklann doğru veya 
yanlış neşri, Türk milletinİ ve hükümetini hiç bir veçhile endişeye 
düşürecek mahiyette değildir· Hükümetiniz, çok temenni ediyor ki bu 
vesikalar tahrife uğramadan neşredilsin. Çünkü, dürüst ve açık siya
setimizden emin olduğumuz için, neşredilecek herhangi bir vesika bu 
dürüst siya.5ete yeni deliller ilavesinden başka bir netice veremez. 
(Çok doğru sesleri) • 

Fakat, bu vesikalara istinat ederek Türkiye'ye samimiyetsiz
lik isnat edenlere ve bu arada hiç bir zaman maksatlarına hldim 
olmı:yacağmı bildi~leri Türk ricalini zedelemeğe uğraşanlara ve
rilecek bir tek cevap vardır: nefretle baş çevirmek. (Bravo ses
leri). 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Biz de öyle .• 
Başvekil Dr. Refik Saydam (devamla) 

Sa~ı; arkadaşlarım, l 
Türkiye'ye isnatlarda bulunarak tesir yapmak istiycnlerin unut-

(SoZJu 4. üzıcii sayfada) 

· Saraçoğlu Meclis'te mebuslarımıztn beyanatlarını dinliyorlar . 
1 Mareşal P etain 

diktatör oldu 

t 
BQ§vekilimiz Dr. Relik Saydam beyanatta bulunuyor 

Meclisin dünkü toplantısında 

Mebuslarımız bütün milletin 
hislerine tercüman oldular 

Dürüst 

kabineye 

ve açık siyasetimizi 
olan tam itimatlarını 

anlatarak 
gösterdiler 

Btlyük Millet Meclisi dtin saat Ui te B. Şemsettin Gtin~tay'ın reisliğinde t op
lanmııtır. Bu toplantıda Saşveklliıniztıı bir konuıma yapacatını haber a.Ia.n halk, 
ııamiin localarını tama.men doldurmu§ bu luı:ıuyordu. Kordiplomatiğe mahsus olll.ll 
locada dost ve müttefik Büyük Britanyam.ı:ı Ankara büyük elçisi ekaelA.ruı Kııat
chbull - Hugesııen bulunuyordu. 

Celse açılınca Başvekilim.iz Dr. Refik Saydam dev&mlı ve heyecanlı alkı§lar ara
Blnda küıııüye ~eldi. Hemen her cUınleat ınlllet vek111erinin içten tMvtplerini va 

(Sonrı S, iaci ıarfada) 

12 nazırdan 

· müteıekkil bir 
kabine kurulacak 

Cenevre, 12 a.a. - Viehy'den alınan 
resmi bir habere göre, fransız reisi
cümhuru B. Albert Lebrun ile fransız 
hükün;ıeti reisi mareşal Petain arasın
da vukua gelen bir buluşmada, mare-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Uydurma 
şayialar 

Moskova, 12 a.a. - Tass ajansı bil
diriyor : 
Yabancı matbuat, son günler zarfın

da1 Sovyetler birliğinin Türkiye'ye, 
arazi terki talebinde bulunan bir ülti
matom gönderdiğine dair kesif neşri
yat yapmaktadır. Tass ajansı, bütün 
bu şayiaların uydurma olduğunu ve 
hakikata hiç bir suretle tekabül etme--

1 diğini beyana mezundur. 

-----

Müstakil Grup reis vekili 
Ali Rana Tarhan 
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Kızılaya aza olun 
Kızılay Cemiyeti Ankara Mer
kezi Riyasetinden: 

Kızılay haftası münasebetiy
le aayın Ankaralıların cemiye
timize aza olmalarmı temin için 
evlere tevzi edilen beyanname· 

'Avrupa vaziyetinin son aldığı ıe· 
killer karşısında, siyasi vaziyetimi
zin mahiyetini memleketin en acla
hiyetli ağziyle millet vekilleri huzu· 
runda bir daha en kati ve açık bir 
lisanla tekrar etmek ve hariçteki 
bir takım dedikodulara kati bir ne
tice vermek iktiza ediyordu. Dünkü 
Mecliste Başvekilimiz hükümete 
düşen tarihi vazifeyi pek mükem
mel bir surette yaptı. Başvekil, dün 
kürsüde her zamankinden ziyade 
milli vicdanın, milli ruhun kayalaı· 
mıı bir ifadesi hnlinde duruyor ve 
aözleri kelimelerin manasiyle ciddi 
bir ahenk tc§kil ediyordu. Saym 
Başvekilin bu izahatından sonra 
Türkiye hakkında muhtelif bakım
lardan tahminlerde bulunanların 

timdi hakikatin ta kendisini göre
ceklerini ve mantıklarını artık bu 
hakikate uyduracaklarını ümit et· 
mek hakkımızdır. 

Türkiye'nin dıı politikası, yalnız 
bir noktaya dayanır. O da türk mil
letinin yüksek ve aziz menfaatleri. 

Türkiye bu yüksek prenaibini ta· 
hakkuk ettirebilmek için cümhuri
yetin genç tarihi sadece ve yalnız 
bir yol takip etmiştir. Sarih ve açık 
olmak. Hatta günlerdenberi bazı 

ecnebi memleket matbuat ve radyo· 
)arının iararla üstünde durdukları 
Tesika hikayeleri bizim aarahatimi
si daha ziyade teyit eder mahiyet· 
tedir. Biz Türkiye'nin yolunu şa· 
f11'tmak onun iradesi Üzerinde mü
eaair olmak için yapılan bu propa
sanda siatemini modaaı geçmiı bir 
hareket olmaktan ziyade türk mil
letinin paikolojisine nüfuz edeme· 
mekten doğan bir hareket tarzı di
ye telakki eylemek mecburiyetin
deyiz. Onlar, istiklalini binlerce va
tan çocuğunun kemikleri üatünde 
uzun savaşlardan sonra kuran bu 
milletin her türlü ecnebi nüfuz ve 
tesirine kartı yalnız bir hiddetle 
mukabele edeceğini anlayamıyacak 
derecede gaflette bulundular. 

Ecnebi nüfuzu ile bu memlekette 
hükümet indirip bindirmek devri, 
Osmanlı devletiyle beraber tarihin 
karanlıklarına karıımıt vakalardrr. 
Bugünkü türk zihniyeti bu tarzdaki 
müdahalelere asla tahammül ede
mez. Bunu takdir etmemek bugün
kü Türkiyeyi bilmemek ve yeni türk 
neslinin şuurunu anlamamak ve 
türk rejimini kavramamak demek
tir. 

Çünkü Türkiye'yi idare eden hü
kümet adamları memleket idaresin
de kendiliğinden değil, türk mille-

Büyük su İJf erinin halli i~in 

Ziraat Bankasma yeni 
selahiyet veriliyor 

Necip Ali K.OÇOKA 
tinin bünyesinde büyük inkılaplar 
yapan ve memleketin mukadderatı
nı elinde tutan ve genç Türkiye'yi 
yaratan Cümhuriyet Halk Partiai
nin istikameti içinde hareket etmek 
zaruretindedir. Şu hale göre mem
lekette bu ruh hakinı oldukça ıah
siyetler üzerinde müessir olmağa 

çalı§mak beyhude bir aavaıtan bat· 
ka bir ıey değildir. Bütün bu hare
ketlerin istihdaf ettiği nokta: bizim 
uzun tecrübelerle teapit ettiğimiz 
milli politikanın ruhunu bozmak, 
yolunu ıaıırtmak için yapılmıı sis
temli bir tecrübedir. 

Bizi aeven ve aevmiyenlerin bir 
daha şurasını bilmeleri lazımdır ki: 
bugünkü türk politikasının mahiye
ti, milletimizin tarihi varlığının de
rinliklerinden doğmuı mukaddea 
prensiplerdir. 

Bu prensiplere göre kendilerine 
dostluk için vaktiyle el uzatmıı ol· 
duğumuz milletlere karşı olan mu· 
habbetimizin ve bağlılığımızın ha· 
fif bir rüzgar darbesiyle derhal de
ğişmesine imkan tasavvur edilemez. 
Türltiyc'nin Sovyetlerle olan yirmi 
yıllık dostluğundan bu memlekete 
sadece hayır ve menfaat gelmi§tir. 
Kısa tarihin bu açık hakikatini ter· 
kederck esrarengiz bir politika ta
kip etmek her şeyden önce türkün 
ahlaki aelabetine uygun olmıyan bir 
ıeydir. Gene ayni düıünce ile diğer 
dostluklarımıza da ayni aamimiyet· 
le bağlı bulunmaktayız. Biz ldaaik 
de olsa politikanın daima ahlak ka
idelerine uygun olma11 icabedece
gıne dünyanın bugünkü man· 
zaraaı karıısında bir kat daha inan
maktayız. İşte memleketin kıymetli 
Baıvekilinin ağzından bir daha din· 
lcmekJe zaten kuvetli olan imanı

mıza bir kat daha kuvet verdik. 
istikbalimize olan emniyetimiz bir 
kat daha arttı. Biz ıehitlerimizin 
kanlariyle çizilen kendr hudutları
mız içinde hür ve ileri bir millet o
larak yaşamak istiyoruz. Kimaenin 
toprağında gözümüz yoktur. Bu
nunla beraber Türk, topraklarından 
kimseye de bir kanı yer veremez. 

Bunun için 18 milyon, bütün ku· 
vet)erini Büyük Şef'in etrafında 
topJıyarak kendi hayat kabiliyeti
nin en son noktaaına kadar, bütün 
kudretiyle döğüıecek ve çarpııa· 
caktır. l§te bir memleketin bundan 
daha kati daha aamimi ve açık bir 
politikası olamaz. Baıvekilden bat· 
ka aöz alan hatipler hep bu nokta 
üstünde durmutlar, ve hep milli vic
danın ifadeai olan bu yükıek fikri 
tebarüz ettirmefe çaJıımıılardır. 

Beden Terbiyesi Ankara Susporları 
Aıanlığından : 

1- Bölge yüzme birinciliklerine 13 
temmuz cumartesi günü saat 15 de Ka
radeniz yüzme havuzunda başlanacak 
ve 14 tenunuz pazar günü saat 15 de 
devam edilecektir. Genel direktörlük
çe son yapılan tamime göre, müessese 
kulüplerfoin bölgeleriyle alakalarının 
kesilmesi dolayısiyle tesçil işlerinin 
yapılmasına imk&n görülemediğinden 
müessese kulüpleri yüzücüleri, mües
eese direktörlüğünce verilecek bir lis
te ile bu müsabakalara gireceklerdir. 
Talebeler de mekteplerinden alacakları 
birer liste veya gösterecekleri hüviyet 
varakaları ile mektepleri namına bu 
müsabakalara iştirak edeceklerdir. 

2- Fazla müsabık olan yüzmelerde 
seriler tertip olunacak ve kronometro 
ölçülerine göre dereceler tayin oluna
caktır. 

3- Atlaın.'1 i.isabakaları da ferdi 
müsabakalardan madut olduğundan 
ayni günde atlamalara girenler, yüz • 
m lere giremiyecekleri gibi yüzmelcre 
girenler de atlamalara iştirak edemiye
ctklerdir. Atlcµnaların puvanları da 
yüzme puvanlarına dahildir. Ancak 
prcgramda atlamaların hepsinin yapıl
ması şarttır. 

4- Ferdi müsabakalarda derece ala
caklara bölge birinciliği madalyası ve 
puvan itibariyle birinciliği alacak ta· 
kıma da bölge birinciliği şildi hediye 
edilecektir. 

5- "'1 temmuz pazar günü Ankara
spoı mııası tarafından konan (An
karcıfiı.-vr kupası) yüzme müsabakaları 
yapılacaktır. Bunun programı ayrıca 
bildirilecektir. 

Hakemler : Abdurrahman Benlioğ
lu, Enver Sırmaçek, Abbaı Sakarya, 
Ziya Ozan, Şakir Gürsoy. 

" Ankaraspor ,, kupası final maçı 
Ankaraspor kupası final maçı yarın 

19 Mayıs stadyomunda saat 18,30 da 
Demirspor ve As. Fa. Gücü arasında 
yapılacaktır. 

Bu mühim maçı İstanbuldan hususi 
surette getirilen Bay Muzaffer Ertuğ 
idare edecektir. 

Kuru~ 

Fiyatlar: kapalı tribün 25 
açık tribün 15 
Duhuliye 5 

İtfaiye te§kıilatı için 
talimatname 

Dahiliye Vekaleti, itfaiyenin teşki
lat ve va%ifeleri hakkında bir talimat
name hazırlamaktadır. Talimatname, 
biltün yurtta itfaiye teıkiHitının bir ol
masına, ayni esaslara göre çalışmaları
na dair hükümlerle, vilayetlerden İs
tanbul itfaiye mektebine gönderilecek 
neferler hakkında hükümleri ihtiva e
decektir. 

• ler, heyetler:imiz tarafından ev
lere müracaat edilerek toplan· 
maktadır. Bu müracaat esna· 
aında evinde bulunmıyan va
tandaılarımızdan dolduracak
ları beyannameleri imza ede
rek aşağıdaki adrealere gön
dermelerini aaygı ile rica ede
riz. 

1 - Yeni Postane caddesin
de Yağcızade apartmanında 
Kızılay merkezine, 

2 - Anafartalar caddesinde 
Sebat Eczanesine, 

3 - Y enitehirde Kızılay U
mumi Merkezi Muhaaebe Mü
dürlüğüne. 

-- •.........................•••.......•• ,., 

Sallı maddelerinde 
etiket usulü 

Ticaret Vekaleti, pazarlıksız sat1" 
kanununun tadiline dair olan projeyi 
B<ışvekalet'e vermiştir. Projenin ihti
va ettiği esaslara göre, etiket usô.lü 
bütün yurda teşmil edilecektir. Fiyat 
murakabe komisyonlarının r-ımakta 
oldukları fiyat milrakabesindr iket
ler üzerindeki fiyatlar esas olar .• I< alı
nacaktır. Etiket üzerine yazılacak fi
yatlar tüccar tarafında11 tayin edile -
cek ve bu fiyattan tüccar mesul ola · 
caktır. 
Yapılacak mürakabede etikette gö -

riilecek fazlalık tacir hakkında Milli 
Koruma Kanununa göre yapılacak ta
kibatın esasını teşkil edecektir. Bu au
rctle tüccarın fazla fiyatla satış yap
ması otomatik surtte önlenmiş ola
caktır. 

Devlet dairelerinde 
kırtasiye tasarrufu 
Başvekalet devlet dairelerine mül • 

halc- ve hususi bütçeli daire ve müesse
selerle sermayesinin en az yarısı dev
lete ait bulunan müesseselere kağıt ve 
kırtasiye tasarrufu etrafında bir emir 
göndermiştir. Ba~vekalet bu emriyle 
makinelerde yazılan yazıların sık sa
tırla yazılmasını, kısa yazılar için 
büyük kağıt kullanılmamasını, suret
ltrin ince kağıtlara yazılmasını fazla 
suret çıkarılmamasını, daktiloların 

yanlışsız yazmak için her zamankin • 
den fazla dikkat etmelerini, bastırıla
cak kağıt ve matbu evrak mikdarı ve 
sayfalarının ihtiyaçtan fazla olmama· 
sına dikkat etmelerini, kati bir mecbu 

lspiıtolu içkilerin vilayet hisseleri ·iyet olmadıkça sayfaları tamamen k~l 
tevzi ediliyor !anılmamış defterleri bırakarak yenı-Yeni zelzeleler 1939 mali yılında ispirto ve ispirtolu terinin kullanılmasına başlamamaları· 

Şehrimize gelen malCtmata göre, dün içkiler hasılatından vilfi.yet busuaf ida- nı, ayni daire ve phıslara gönderile • 
Erzincan, Mar~. Gtimli§hane ve Art- releri hissesine 300.000 lira isabet et- cek yazıların mümkün ol?uğu kadar 
vin'de zelzele olmuıtur. Zelzele hafif miştir. Dahiliye Vekflleti bu parayı vi- bir zarf içine konmasına dıkkat etme-
ge~iş ve hi~bir hasar yapmamııtır. l!yetlere taksim etmiştir. Bu taksimde terini istemektedir. 

Ank!lra viHiyetine 9714, Balıkesir'e 

Şair Fitnat'm mezan 

. İstanbul'da Eyüp'te odun deposu i
çınde kalmıı bulunan kadın pirleri • 
mizden Fitnat'ın harap türbesi Maarif 
Vekilliğinin teıebbUsü iiıe tahliye edil 
mi~ ve V ckillikçe tamirine bqlanmıı
tır. 

Doğum 

8800, Bursa'ya 8049, 1stanbul'a 16543, 
İzmir'e 10814, Konya'ya 10298 lira isa
bet etmittir. 

(ocuk Esirgeme Kurumunun 
teıekkürü 

Keçiören.deki Çocuk yuvamıza temyiz 
mahkemesi reiılerindcn Bay Cevat Tüzün 
ketilmiı bir kurban n Koyunpazarmda 
kundura mağazaaı aahibi Cemal Öktemer 

Eti Bank Divrifi demir mağdenleri tarafından 28 çift çocuk ayakkabısı teber
dircktörü B. Yusuf Gürata'nın bir er- ru edilmekle Cocuk Esirıeme Kurumu Ge
kek çocuğu dünyaya gelmiştir. Yavru· nel merkezi yurt yavrularına vaki bu yar-
ya uzun ömilrler dileriz. dnna aleni tcşekktirlerlni bildirir. 

B. Feyzi Erçin 
Büyilk Millet Meclisinin ıcçen çarı:ıam

ba ııünü yapttfı heyeti umumiye toplnntı
ıuooa, Devlet Şilrasında münhal bulunan 
iki !zahkt.an birisine 227 reyle 1ktısat V&
kaleti Başmüfcttiıi Bay Feyzi Erçin'in se
çildiğini bUyü.k: bir memnuniyetle haber al
dık. 

Bay Feyzi Erçin şimdiye kadar bulun -
~iu emniyet müdürlüklerinde, limanlar 
umum müdürlilğilnde ve 1kt11at Vekaletin
deki aon vazifesinde büyük baıarılar göa
termiı, dürüstlüğli ve liyakati ile tema • 
yliz etmiı bir ıahsiyettir. Yeni vazifesin • 
de de kendisine ayru ıekilde muvaffakiyet
lcr temenni ederiz. 

Granilleımi~ milli cephemiıin I< r~ısın 

Kasden yapılan ya rı 
neşriyatm ·mahiyeti 

Evela şu, herkesçe ınalQmdur ki, 
büyük • küçük her devletin, bir gün 
kendisi veya kendileriyle muhasım 
olmak ihtimali olan, küçilk veya bü
yük; uzak veya yakın her devlete. ve
ya devletlere karşı, daha sulh zama
nında iyice tetkik ve ihzar edilmiı 
olması lazım gelen, birçok ihtimalle
ri havi harp planları vardır ve olması 
da şarttır .. ki buna askerler (harekatı 
harbiye 15.yıhası) veya sadece (harp 
p1€inı) derler •.• 

Harp halinde ise, muvaffakiyet için 
vaziyete göre bu hazırlığa, daha bil· 
yük mikyasta daha geniş bir faaliyet 
sarfedilmesi lüzumu aşikar bir zaru· 
rettir .. 

Binaenaleyh bir hayat memat har
bine girişmiş olan İngiltere - Fransa 
grupu ile Almanya • İtalya grupunun, 
giriştikleri bu ölüm - dirim mücade
lesinde her zaman ve her yerde mu
vaffakiyetlerini temin edici çarelere 
baş vurmaları, yeni yeni tedbirler, 
projeler araştırmaları, hatti yeni 
müttefikler tedarikine çalıımaları ga· 
yet tabii görülmek 15.zım gelir .• 

İşte dört ay evet, fransız başkuman
danlığının Almanya'yı Sovyet sanayi
inden mahrum etmek kasdiyle (Ba
ku) petrol kuyularını havadan tahrip 
etmek, Batum • Tuna arasındaki de
niz yolunu kesmek için tiirk toprak
ları üzerinden uçmak ve boğazlardan 
geçmek çarelerini araştırdıkları son 
neşriyattan anlaşılan rapor, telgraf ve 
projeler de, işte bu mahiyetteki ta· 
savvurlardır .. 
Yalnız D. N. B. ajansı, bu mev.zua 

ait vesikaları tamamiyle, Türk - Sov
yet dostluğunu bozmak kasdiyle, kıs
men tahrif ederek neşretmektedir •• ki 
en mühim olan nokta da budur .. 

Halbuki Fransa'nın Ankara elçisi
ne matuf olan bu raporlar, tahrif edil
memi§ olmak şartiyle, Türk - Sovyet 
dostluğu aleyhinde değil, ancak lehin
de delillerle doludur: 
Bakınız nasıl: 

1 - Evela: Massigli 14 mart 1940 
tarihli raporunda, Baku petrol ku
yularının hava taarruzlarına kartı 
müdafaası için Amerikan mühendis
lerine Sovyet Rusya'nın yaptırdığı 

tetkikat neticesi hakkında Moskova'· 
daki Amerika elçisinin bizim elçimi
ze verdiği malUınatı Hariciye vekili
mize bildirmiş, Hariciye Vekilimiz de 
bunu fransız elçisine söylemiş ve ne 
dersiniz? diye sormuş ... Fransız elçi· 
si de: Bakft'ye taarruz edecek tay
yarelerin Cezayir veya şimali Irak'tan 
Bakıl'ye gitmeleri için Türk ve İran 
toprakları üzerinden uçmaları icabet
tiğini söylemiş ... Hariciye Vekilimiz 
de: "o halde İran tarafından bir pro
testo gelmesinden mi korkuyorsu
nuz?., demiş ... Fransız elçisi de bu ce
vabı, "müşkülün hiç bir suretle tli'tk 
hükümetinden gelmiyeceğinin olduk
ça vazıh bir ifadesi.,, diye tefsir et
mit·· İşte bu tefsirdir ki Türkiye'nin, 
Sovyetlere karşı 20 yıllık dostluk si
yasetinin dürüstlüğü aleyhinde delil 
gösterilmek istenmektedir. 

2 - Halbuki ayni elçinin 28 'mart 
1940 tarihli raporunun daha baş tara
fında "evelki muhaber"tımda Türki
ye'nin Sovyet Rusya muvacehesinde
ki vaziyetini tasrihe çalışırken türk
leri sovyetlere kaqı ileri sürmeğe ça
Jı~mamız boş olac;ıktır,. diyordu. Son· 
ra "fakat buna mukabil bazı şartlar 

dahilinde onları peşimiz sıra Ruslara 
kar§ı vaziyet almağa sürük/emeğe mu
vaffak olmamız ümit edilebilir.,, diye 
mütaleasını da sadece gene kendi Ü· 

midi olarak ilave etmiyor mu? 
3 - Bundan başka gene ayni rapo-

run biraz aşağısında da: "esast 
ka doğru bir kavis yapmak ~·t, 
şimaline sapılmak suretiyle tfi 

zisi üzerinde hiç uçulmaması dl 
kündür. Eğer hareket üssü olı 
zayir yerine Irak ku/JamlacJ'i 
bu netice ehveniyctle elde ed 
tir .. ,. diyerek biitün ümit ve ga 
rine rağmen tilrk toprakları 
den uçarak bu işin görülmesi W 
kiye'nin muvafakatini ıstihSil 
nin asrn mümkün olmadıgını 
disi tebarüz ettirmiş olmuvor 

Bu kadar a9ık ve sarih bir 
nasıl olur da, Türkiye'nin So 
kargı siyasetinin dUrüstlUğü . 
de bir delil olarak gösterilebi 

4 - Dahası var: Elçinin ınU 
tehayyülü, ümidi ne olursa o 
köyle bir hareket plamnı has' 
ve icrasına geçmek mevkiinde 
en selahiyetli makam mUtte 
yakın prk orduları başkU 
General Weygand'ın, hem bil 
hem de elçi Massigli'nin ra 
bahis olarak başkumandanlıl' 
ğı raporda "bu teşebbüsün tO 
bir anlaşma mevzuu yapılma~ 
zum yoktur ... Esasen böyle bıt 
ma akdinin imkansız olduğu d• 
yün etmiştir.,, denmekted.ir. 1' 
nin böyle bir teşebbüse asl& 
kat etmediğine, -bu sözden dalı' 
vetli, daha selfilıiyetli daha ne 
delil istenebilir!. 

5 - Sonra şu tahriflere 
A) Fransa elçisi Maasigli, 

da: "Türk hükümetinin SoV1'4 
ya'ya kar§ı bir (müdafaa harbi 
maı'ierini nazarı dikkate a/dıl 
fakat bir taarruz harbinin İ 
müzakereye amade olmadığıtı1' 
lilyor. 

D. N. B. ıjansı bunu: "Tiitk. 
metinin Sovyet Rusya'ya kırf 
(taarruz harbi) imkinlarını I 
ta olduğunu ve fakat mütttfı 
henüz böyle bir taarruz hasıtl 
nı müzakereye amade olmadıl" 
line sokuyor. 

Bizzat Massigli dahi bunu Jl~ 
da Ulua'ta çıkan bir mektubtl 
zaaı tahtında tekzip ve tashih 
tir. 

B) ~n"ra fransı2 elcisi ra 
"Türkiye bazı ihtimaller d 'J. 
mütteliJiler tarafından yapılı 
taarruz kar§ısında seyirci kal• 
dediği halde; 

D.N.B. ajansı bunu "Türlcif 
ihtimaller dahilinde müttefikle' 
fından yapılacak bir taarruza 
edecektir.,, Şekline sokmuştut'J 
nu da bi.zzat gene Massigli ke. 
zasiyle tekzip ve tashih ettnitt1f 
7. 940 tarihli Ulus'ta.) 

••• 
GörülUyor ki: 
1 - Ya Sovyetleri İngiJter.~ 

hine kıtkırtarak kendi müttefı 
rak harbe sokmak; 

2 - Ya Balkanlar il.zerinde 
ğını hissettirmeğe başlıyan s r 
ri Türkiye ve İran üzerine d0 

zaklaştırmak ve oralarda har~ 
rak ileride zayıflamasını te~ 
mek.. t 

3 - Veya Türkiye ile So\tYe 
raaındaki 20 yıllık dostluğu . 
Sovyetleri TUrkiye'ye kartı bır 
Aleti yapmak. dl 

4 - Ve yahut her üç malıt' 
den elde etmek gibi kötücil_l 1, 
terle Alman aiansının neırettı~ 
raporların, tahrif edilmem'it ~1 

rı bizzat i&bat ediyor ki, cü~ 
Türkiyesinin, Sovyet cümhllt'1~ 
ittihadına karşı dostane siyas;i 
deği~memişdir. Raporlar, Tilt dil 
bu n!>ktadi ne kadar hassas ol 

Memleketin muhtelif yerlerindeki su iş
lerinin baprılması için 31 milyon lira sar
fına bir kanunla mezuniyet verilmiş ve ac
nclik tediye mikdarı 6.200.000 lirayı ıeç -
mcmck üzere Nafıa Veklileti bütı;esine ko
nacak tahslsntla bu işin tedviri kabul olun
muştu. Evelki sene ı;rkarılan diğer bir ka
nu..,ıa da 31 milyon liradan aarfedilemiyen 
kısmın 1938 mali yılı bidayetinden itiba • 
ren Ziro.nt Bn.nkası tarafından açılacak 
kredi ile temin edilmesi ve gene bu krsına 
tekabül edecek mlkdarda banka tarafından 
çıkarılacak tahvillerin itfasına ve kuponla
nn tediyesine kefalet etmiye Maliye Vekili 
mezun sayılmıştı. Bu suretle bankanın ha
zan kendi sermayesinden tahsis ettiği meb
llğlarla ve bazan da hazine kefaletini haiz 
olarak çıkaracağı tehvillerle bu paranın te
mini dıiı;ünülmliıitÜ. Fakat banknnın aer • 
mayesi haricinde tedarik edeceği parayı 
kısa vadeli kredilerle temin etmesinde fay
da görüldüğünden kendisine verilmiı olan 
tahvil çıkarma salfilıiyetinin kısa videli 
bonolara da tc!jmil olunması lüzumlu ıö • 
rülmüştür. Hüklimct bunu temin eden ve 
memleketin büyük meselelerinden biri ola
lan ıu ielerinin bir an evel ikmallni istih • 
daf eyliyen bir liyiha hazırlamııı bulun • 
maktadır. Liyiha meclise verilmiş ve all
kalı encümenlerin tetkik ve kabulünden 
aonra umumi heyete tc.kdim olunmuııtur. 
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sadece isbat etmektedir: ô c 
Kaldı ki, Tilı1ciyenin 20 yı~ ~il 

maz siyasetinde devam ettiğ1111 

ilm1 ve resmi delili; ıı baztl 
itibaren İngiltere ve Fransa'.>°'~ 
İtalya harp ilan etmiş, ve harP 
ni.z bölgesine sirayet eylenıiŞ ı1' 
na rağmen, müttefiklerle olaJl ıtt 
desinin mihver ve t~meli oıarı 1U 
yetlerJe ihtilafa düşmemek 11e (ti' 
Sovyet dostluğunu ihlal eyle ,cıV 
~sasını güden 2 numaralı prO ~' 
tatbika karar ·vermiş, ve ba:P l1ll 
vaziyetini muhafaza eylenıı§ Orta meldE'p ve li&elerde 

nntlnrm değiştirilme&i 

Maarif Vekateti, orta mektep ve lise
lerde notların değiştirilmesine mual· 
!imler heyetince karar verilmiş olan 
talebenin sınıf geçme vaziyeti tesbit 
edilirken sınıf geçme defterlerindeki 
kanaat notları üzerinde hiçbir değişik
lik yapılmıyarak yalnız ortalama no
tunun düzeltilmesiyle iktifa edilmesi
ne kıırar vermiştir. 

Keban simli kurşun mağdeni 

Elbıg vilayeti dahilinde bulunan 
((cban simli kurşun mağdeni i§letme
.inin Eti Bank'a verilmesi İcra Vekil· 
'8.n Heyetince kabul edilmiştir. 

Başvekilimizi 

dinlerken ..• 
" Dürüst ve açık siyasetimizden 

emin ,, olmıyanlar ve " dürüst ve a
çık siyasetimizden emin ,. olduğu • 
muzu bilmiyenler, Türkiye'yi suyu 
bulandırılacak bir göl mü sandılar l 

" Dostluklarına sadık, kendi istik
lal ve hüriyetini müdafaaya karar 
vermi§ tek bir vücut halinde ., bulu
nan bir milleti fitne ve tezvir ile 
sarsmak ümidinde olanlar, alınların
da bir kayaya çarpmanın ne demek 
olduğunu hiç mi denememi§lerdir ? 

Bütün dünyanın yorgun ve bez -
giıı bulunduğu bir devizde herkes -
ten ve her yerden daha yorgun iken 
bile Türkiye, o inan ve ateşten örül
müş sınırlarında bütün harp-sonrası 
milletlerine bir §ehamet dersi ver -
miş değil miydi ? 
Dünyanın birçok yerlerinde barı

şa diş ve sOngü bilendiği zamanlar
da da ayni Türkiye, kudretli silahı
nın üzerine zeytin dalından bir çe
ler.k takarak " yurtta sulh, cihanda 

'IAN l~l IL7'R 
sulh ,. dememiş miydi ? 

Samimiyet ! Bu kelimeyi kimler 
kuJJanıyor ? Samimiyeti her zaman, 
her vakit bütün haller ve şartlar al
tında söziJnün eri olan Türlr:'ün ha
reketidir, diye anlatacak bir lllgat 
kitabı en doğru tarifi yapmış olmaz 
mı? 

Bugünkü Türkiye " çürümüş Os
manlı imparatorluğunu ,. kendi sün
güsüyle öldürmüş ve onun toprak · 
ları üzerinde en genç ve en dinç bir 
Cümhuriyeti kurmuş değil midir ? 

" Bugünkli Türkiye'yı olmü~ ve 
çürümüş Osmanlı imparatorluğıı .. 
sananlar kimlerdir ve kim oluyor · 
/ar? 

Türk'ün haklı bir gurur ile her 
zaman dik duran, başını ~unun, bu· 
nun fısıltısı, şunun, bunun tezviriy· 
/e sarsılacak mı sanıyorsunuz l 

Yanılmayınız efror.riiler. vatan sı

nırlarında dünya ' aRmali erbaa ,,. 

sının hesabına muktedir olamıyaca
ğ ı bir metanetle Tanrı yapısı birer 
istihkam gibi dikilecek olan o baş
lar, " Türkiye'ye samimiyetsizlik 
isnat edenlerden ve bu arada hiçbir 
zaman maksatlarına hidim olamıya
cağını bildikleri Türk ricalini zede
lemeye uğraşanlardan ,, ancak, nef
retle çevrilir. 

Biz, rejimimizi, inanımızı, anaya
"amızı ve bütün dünyaya örnek bil
diğimiz inkılabımızın kutsal pren
siplerini yurdumuzun damlarında 

şuradan buradan esen rüzgirlara fı
rıldak edecek yaradılışta bir millet 
değiliz. 
Kulaklarımız, Meclisimizden, hü

kümetimizden ve .Milli Şefimizin 
~ğzından çıkacak sözlere, tavsiye · 
/ere ve emirlere açıktır. 

.. Türkiye Cümhuriyeti ricalinin 
kalması, gitmesi. oturmas, kalkması 
ancak TJ:rkiye Büyük Millet Mec-

lisi'nin karariyle olur • ., 
Kimseye düşman değıliz: dostluk

larımıza her zaman bağlıyı%. Barışı 
bızim kadar sevdiğini kimse iddia 

edemez. 
Fakat bizim herkesten haklı guru

rumuzu zedeliyecek sözlere, vekarı
mızı incidecek hareketlere neden ta· 
hammül edemediğimizi dünkü nut· 

ku dinledikten sonra bir yol da ta· 

rihe sorunuz ! 

••• 
''Akdeniz hilalindir.,. 

Bu ders yılında lisenin son sını
fında talebem olan Osman Yüksel, 

küçük bir şiir kitabını gönderdi. 
"Akdeniz hilalindir" ismini taşıyan 

ve kabında birinci kısım olduğuna 
işaret edilen bu eser, bir Akdeniz 
çocuğunun coşkun duygularını di

le getirioyr. 
Osman'ın "Sancağıma" başlıklı bir 

şiirinden beş mısrağı kopye ediy~ 

ması değil miuir? t 

Bundan ba~ka, müttefikler. b~;ıe 
vurlarını fiile iktiran ,,uirf'lle 

(Sonu 4 üncıi say':V 

rum: 
. it d' 

Bazumuz tunçtan sağlam, elırtl ıf. ıf 
• . ıl r 

. ınetift ~ 
Granıtlerden de sert, gayet ~ 

Bu temelin üstünde tl arP kıda' ~ 
··kSel 1 

Yil'lcsel, yfikael ıöklcre, yu şııııcJİ 1 
1•'"~ Tok baııma kalıam da ac:ni koru '.!· 
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Ghrikôta cevap 
'1~t~~em Baıvek. Refik 
• , llJü)c Millet Meclisinden 
~i~ itimat istedi ve bu iti· 

dısine ittifakı iri ile ve
t Mecliste hazır bulunan• 
İçtiınaın alelade bir iti· 
•e itimat vermeden da· 

i olduiunu ıüphesiz an· 
d · . DÜnkü içtima, kuvai 
'Yriııde türkün istiklali ba

olduiu zamanlarda ay· 
:~rafından gösterilen has
ır Örneği idi. Dııandan 

~~ata kartı bir cevap· 
lıcuı tezahürü idi. Hula· 
~ir içtima idi. Bugünkü 

'-ili Büyük Millet Meclisle· 
lııir halefi olduğunu gÖs· 

"-ct ... beri, türk milleti, en 
:_~&lıbece tahrikata hedef 
~lam vesikalar neıre
~.,. kafi gelmeyince, veaİ· 
, f edildi. Sonra bununla 
ile eclilmiyerek radyo ile 

hikümet adamlarımız 
•iır tenkitler yapılmıya 

' Sanki bunlar, Türkiye'ye 
• .\lınanya'ya hizmetle mü· 

• Bu, belki bazı memle· 
.\lınanya'ya iatif ade temin 

._Politika tabiyeaidir. Fakat 
01uııun Türkiye'de oyna· 
lbı dünkü tezahür, ali· 
Öiretmiı olsa gerektir. 
liirkleri Osmanlı impara· 

~---atımda tamyanlar için 
. ilinek lazımdı. Muhterem 

··.fiği gibi, "Türkiye'ye 
lııulunarak tesir yapmak 
llftuttuklan birinci nok· 
.. Türkiye'nin ölmiit ve 
Oıınanb imparatorluğu ... .,, 

11 Türkiye Osmanlı impa· 
:ı..~antanındaki Türkiye ol· 

tiuı, bugünkü teıkilitımız 
devlet nüfuzu:ıun veya 

her hangi ıekilde amil ol· 
~it değildir. Çünkü mil· 
~.. deratma doğrudan doi· 
~ '"7et olan organ, Bü· 

.-,ı Meclisidir. icra orga• 
. kendi içinden seçilen 

'1 ki Meclisin daimi müra· 
lnadadır. Ve onun direk· 
hareket etmektedir. Bu bir 
~İyon değil, bir hakikat· 
• ..._ böyle olarak kabul et· 
~~İına yanılacaklardır. Şu 
•e ilin itimadma mazhar o

~~\'ekilin tahıma •• ıu •e
~ politikaıına tariz, doi· 

ya Meclise tarizdir. 
t~rktan tenkit edilmeıine 

~ ır diyec< ,;i olamaz. Fakat 
~~dan yürünmeıi ve Mec· 
~1 Politikaımı takip etmek· 
~ hedefi olmıyan arkadat

f 1. lıah&ec:e hücumlar kar· 
) ect. edebileceiini zanne
Allılqorlar. 
~ Bapekil, büldimetin 

dar da Mecliıin ve daha 
~ milletinin harici poli• 
..... lııir defa daha künii· 

etti: bu ıiyıı~et, türk Ya· 
tv.~l-etini ve türk milleti· 
... ~ korumaya matuftur. 
·~ ne tahrik, ne de 

za taarruz düıünüyo-

~&aet yalnız itimada mazhar 
kalmamıf, alkıılarla 

tır. Bu tezahür karıum· 
... ~ cidden aiır olan iıle-

1,a dı1e kadar olduiu sibi, 
•• , Yle de ayni baıireti, m .. 
tl1.:ll•beti Baıvekilin de IÖy• 

~-:"" daha nete içinde ça)Jf&• 
~ktir. 

A. Ş. ESMER 

~Y• donanmasının tr'• harp dolayısiyle 
llsolini filoya 

~~lekkür etti 
a. bir hlahal, 12 LL - JıılUaelllh 

11....~danı Duçe, umum! karar
L..."<llllırnaya hitaben bir emrtyevmt 
u, · Bu emirnamede lnıırlllz do

)'apılmıı olan iki deniz muh&
betlyle donanmaya tqekkOr 

'1Qrt· ·k •nı 'te bulunan 
l'Q"sız harp gemileri 
~tt~' 12 ı.ı. - Royter: Nevyor Ti· 

.. tıiııltı Vaşinıton fran11z maha • 
b rtlıdiiine nazaran Fransa denb 
l 111 •ırada Martinlque ıularıncla 

Otı~•rn fran11z tayyare ıemiıinln 
'ııt'lll "e1a diier bir Amerika lima • 

~lfİlıi e edilmesi hakkmdakl ameri • 
tı il rectdetmiılerdir. AJ!u fra111ız 
tııı, '-rtı "• ıalr fraımz remilerine 
ld~n aynlmalarma mtleaade 

r. 

~ ~llditine nazaran ,.apdmakta o
ltııı~ıız • amerikan mliakeratı, 

\aer· ılerinin Martinlaııe'de hare • 
~~'dini ıarınti edecek bir beynel. 
. ~ teekili ihtimali lberiad• ce

edir. 

ULUS 

D Ü ,N Y A · H A;.~B E R L E R İ 
Alman ,ıükOmetinin dôveti üzerine ____ ;__ ________________________________ __ 

Romanya Hariciye Nazarı 
yakında Münih'e gidiyor 
Bikret. 12 a.a. - Reuter muhabir~

nin öğrendiğine göre, Romanya ha~~
ciye nuırı B. Manoileıcu, alman bu
kümetinin daveti üzerine yakında Mü
nih'e gidecektir. 

Romanya kabinesi hakkında 
ıayİaltıT 

Bükref, 12 aa.. - Rador ajanaı bil· 
diriyor: 

Ekseriya fena niyetle hareke~ ede~ 
buı yabancı ajanslar, R~~nya da aı
yaaı vaziyetin karı~ık ve ı_stıkraraız ol: 
duğu iddiaların~ bir hakı~at temmesı 
vermek maksadıyle, ıon gunlerde, ka· 
binenin yeni basından bir çoğunun 
iıtifa etmit olduğunu haber vsrmit -
lerdir. Bu haber, tamamiyle uydurma
dır. Kabinenin bir tek azaaı, profesör 
Horia Sima hilkilmetten çekilmiıtir. 
Fakat profeıörün yerine, aynı nasyo
nalist fiki.rlere aahip bulunan B. Ra
dıı Budiıhteanu tayin olunmuıtur. 
HUkümet, normal ıurette ve tam a • 
henkle vazifesine devam etmektedir. 

Almanya Balkanlar' da harp 
olnKU1nı iıtemiyor 

Bükreı; 12. a.a. - Royter ajansının 
zannettiline nazaran, Romanya hari
ciye nazırı Manoileaco, yapılan davet 
üzerine Münih'e gidecektir. Romen 
arazisinin hiçbir zaman Ruıya'ya ait 
ohmmıı olan kısmının Romanya'ya 
iade edilmeai için, Almanya hükümeti
nin Rusya nezdinde teıebbüaatta bu
lunmaaını talep edeceği tahmin edil • 
mektedir. 
Muhaıematın Balkanlar'da da pat. 

lamasına mani olmak için Almanya'nın 
elinden gelen berıeyi yapmakta oldu
ğunu ahval göıtermektedir. Avrupa. 

64 demokrat mebus · 
B. Ruzvelt'in tekrar 

seçilmesini istiyor 
Vaılnxton. 12 LL - lıt:ebuaan mecU

ılncle 64 demokrat &za dUD nel!'edllen bir 
bu&IUWllL.il• B. Rusvelt'ln relılcUmhur 
fn~h&lMlllW-........ ~ r•• mo
kan namsedl ptertlmulnl t.temtılerdlr. 
Beyumamede B. Runelt'ln lnUbabınm • 
merUuuı demokrulalnl muhafaaa etmete 
yardım edecetı yazılıdır. 

Almanların İnJiltere üzerinde 
kıybeHiklerl tınare sayısı 

Londra, 12 a.L - Gayri remıt b~r 
menbadan haber alındığına nazaran 
harp batladığındanberi İngiltereye 
yapılan hücumlar eanuında alınanlar 
173 •.,yyare aayi eylemitlerdir. Bun
lardan 99 u büyük mikyaıta ilk bava 
hücumunun yapıldılı 18 ba.rnrandan 
sonra imha edilmitlerdir. tnplis av
cı tayyareleriyle cereyan eden muha
rebelerde mühim miktarda birçok at
man tayyarelerinin. de halara utrıya
rak üslerine dönmedikleri tahmin e
dilmektedir. 

Dört İılman tayyarai tlalta 
JüıürülJil 

Londııa, 12 a.a. - Hava nazırının 81 
leden evel bildirdiğine nazaran bu aa
bah sahillerin açıklarında 4 dütman 
bombardıman tayyaresi incili• avcı • 
ları tarafından deniı:e cUitlirUlmUftür. 

Senelerde•rl clevım 
eden bir divı neticeleniyor 
tııtanbul, 12 (Telefonla) - Karak8yde 

btlyükçe bir ..ııuun tuarrufu hakkında 
lıt:eclt aamamnc:lanberl devam eden dlva 
bugilD neUcelemnlıtlr. Celsede aynı cep· 
hede olan Maliye, Evkaf ve Kar&l,'Gz ..A.b -
dullAh Ata vereııeıl ehil vukufun raponı
ııa itiraz etmtıler, mukabil taraf olan Ma
liye avukatları da raponıo kabulünü lıte • 
mltlerdlr. mallkeıne IWV lGlll Wik edil· 
ıntıUr. 

1 ngiltere.' de ah nan 
müdafaa tedbirleri 

Londra, 12 a.a. - Royter: 
Yeni bir emirname ile dahiliye na

zırına düpıanın hücumunu geciktire
cek tedbirlerin bizzat halk tarafın
dan alınma•• için emir verebilmek ae· 
Wıiyeti verilmittir. Dahiliye nazırını 
yollarda vıaaiti nakliyenin yayılma· 
ıına mani olmak için bundan ıonra o
dalarda buı e!yalann bulundurulma· 
aını men ve tanı:lm ıellhiyetleri de 
verilmlttir. Bunli"' ';ın batka hapiaane 
ve ıılihanede mevkuflar bir prta bağ
lı olarak nuır tarafından ıerbeıt bı
rakılabil< . klerdlr. 

Sınat ibtillflar yUzt1nden ite ans 
olabilecek her bengi bir teehhürU 8n-
1emek iUere mesai n~m da ıınal ih· 
tillflan halletmek için huaual blr 
mahkeme teli• edebilecektir. 

nın bu kısmında almanlar, orduların 
terhis edildiğini ve iıçilerin hasat için 
ıeterber edildiklerini ıörmek iıtemek
tedirler. Almanya ayni zamanda ken
di stoklarını takviye etmek arzuıun • 
dadır. Bulgarietan'dan 600 ziraatçi ge
tlrmittir. 

Fakat Sovyet Ruıya, meçhul bir un
ıur olarak kalmaktadır. Her taraftan 
beklenilmiyen hidiselerin zuhur et • 
mui muhtemel bulundukça, Almanya 
Balkan memleketlerinden ordularını 
terhis etmelerini talep edemez. 

Romen - Macar münuebetleri 
Almanlar tarafından mülhem olup 

Berlin'deki ecnebi muhabirler tarafın. 
dar göı:aderilen haberler İngiltere'ye 
kartı acil bir taarruz ihtimallerinin i
kinci plana bırakılmı' gibi olduğunu 
göstermektedir. Mukabil ekonomik 
bloküı ihtimallerine kartı Almanya. 
eveli Avrupa'yı tetkilitlandırmayı ter 
cib ediyor. Askert harekatı da, tama. 
men yekdiğerinden ayrılımı bulunan 
iki dünyaya münhasır kalacak bir ikti
sadi harp lehine olmak üzere durdur
mak ister gibi görünüyor. 

Romanya ile Macaristan'ın münaae
batı mesele.i, günün meselesini teıkil 
etmekte iee de, Münih'teki B. Hitler, 
Kont Ciano ve Macar nazırlarının kon 
feranıından ıonra. Macarlar tarafın -
dan müsbet hiçbir talebin vaki olma
ması, Romanya'da vaziyetin biraz gev
şemesine sebebiyet vermiştir. B. Hit
ler'in Romanya'ya biraz zaman geçir
mel~rini tavıiye ettiğine mütedair ıa
yialar, ve general Antoneıco'nun aer
bat bırakılmıt olmHı, havayı daha 
aakin kılmaia hizmet etmiştir. 

Japon toprakıarı 

dört mü dal aa 
bölıesine ayr1hyor 
Tokyo, ız a.a. - Domei ajansı bil

diriyor: 
1 Temmuzdan itibaren Japonya 4 

ukeri mıntakaya taksim edilecektir. 
Bu mıntakalar: ıimal, prk, merke.ı, 
garp olarak teapit edilmittir. Bu ted
bir imparatorluğun karadan ve deniz· 
den nüdafauını temin ve yeniden 
tanıim ediliniı olan sillhlanma planı· 
na tevfikan milıtemlekelerin müda
fauı için üıler teıiı etmek makaa· 
diyle alınmııtır. &ark mıntakuının 
umumi kararglhı Tokyo'da. ttmal 
mıntakuınınki Hokkaido'da merkeı 
mıntakaıınınki O..U'da ve garp mın
takaaınınkl de Pukuoha'da olacaktır. 

Çin'e yapılan ailala MVlıi,atı 
etralınJa 

Tokyo, 12 &.L - Royter; 
B. Cralgie ve B. Arita, Birmanie 

yollyle Çine yapılan nakliyat hakkın
da •.,, ~n yeni bir konupna yapmıt
lardır. Hariciye nezaretinin bir eöı:
cllsü bu · mllllkat netlceainde iki bil· 
:..tıır et araıındaki mUukeratın mem
nuniyetbaht bir terakki g6ıterdiiini 
bftdinnittir, 

F elem•nlı ffindi•tamna 
gönderilen japon muralahaa 
Tokyo, 12 a.a. - Royter: 
Domei ajansının bildi!'diğine göre, 

1\Ukümet, B. Chuichi • Sako'yu f&rkl 
Felemenk Hindiçiniıine fevkatlde 
murahhu olarak tayin etuıc3e karar 
vermiıtir. Domei ajaneı, aon uman· 
larda bu mıntakalardaki ıiyaal mllı:a
lreratın ehemiyetlnin arttığını illve 
etmektedir. 

Suriye'deki Fransız 
ordusu kurmay reisi 

Filistin'e kaçtı 
Lonıdra, 12 a.a. - Pillıtin • 8uri79 ba • 

dıudanda bulunan Dan,. Telesraph ruet• 
•inin muhablrl, ıeneral lllttelhauaer'la •· 
lr:lnı harbiye reieinin Plllatin'e feci aarette 
flrar edlıinl, Sari,.e'd• plen tahı•Jana l· 
fadelerine atf• anıatı,.or: framız mfitare
keainden sonra, ka,.maJram olan meıktr sa· 
blt, Filiatin'e ıön~IHi ••malzeme ıeslrmelr 
tiawe bir plln hazırlamalı için emir ahmt
tır. Pllm Dlaar edip de tevdi ettitl ıamaa 
ıeneral Mlttelhauaer lnıilltere ile beraber 
mücadele etmek için nrditl 16ıden cl&l • 
mliı buhınu)'Ordu. Kaymakam tenlf edile
rek Şam'da kalabend edildi. Doıtlan7le 
muhabeN etmiye muvaffak olmuı •e bir 
rün akpm liıtll Gall'i nöbetçiyi çatıraralr 
diier bir zabite verilmek !bere kendiıin• 
bir pusla teYcli etml .. Nöbetçinin pybube
tindea ietlfaıct. ederek odaımdaa " kale 
kap11mcl• sl•lice çılmıt)'a m1n9ffalr ol • 
maı n aôblrta lr:ncHılnl büH799 1* oeo
mobHe biDel'ek hududa ı•lmittir· 

Taymis'in bir makalesi 

Türkiyenin 
kati ve dürüst 

• • 
sıyasetı 

İngilizler bu siyaseti tam 
kıymeti ile takdir ediyor 

Londra, 12 LL - Reuter: 
Timeı gaıeteai, lord Halifax'ın dün 

Akdeniz'deki vaziyet hakkındaki nut· 
kunu bahiı mevzuu eden bir makale-
ıinde diyor ki: · · 

Akdeniz'de ingiliz deniz kuvetleri
nin her yerde müessir surette hazır 
bulunabilecek derecede kuvetini is • 
bat eden son on bet günlük hadiıel~
ri, İng1ltere'nin taahhütlerini yerine 
getirmek, müttefiklerine mü.ıaharet 
etmek ve kuvetlerini tam bir surette 
muhafaza eylemek azim ve irıdeıin • 
den ·yakın tarkı mutmain etmittir. 
Bunun içindir ki, alman ajanlarının 
ve alman radyosunun yaydığı fena ni
yetli pyialara rağmen, ltalya'nın har· 
be giritindenberi, lngiltere'nin Tür
kiye ile, Mısır ile ve arap dllnyaıı ile 
dostluğu daha kuvetli ve daha iti • 
madh bir hale gelmittir. Türkiye ile 
olan muahedemiz, meri olmakta de· 
vam ediyor. İngiliz efklrıumumiyeai, 
Türk müttefiklerimizin kati ve dil • 
rüıt ıiya.ıetini tam kıymeti ile tak· 
dir etmektedir ve ingiliz efklrı umu
miyetinin Tilrkiye'nin gayrimubarip 
hattı hareketi ittihaz.andaki ıebepler 
hakkında ileri sürülecek hiç bir ihti
raz kaydı yoktur. B. Butler, dÜn, Ba
ktı'ya bir İngiliz hücumu hakkındaki 
bayılt iddialardan bahıederken, ingi
fü: hükümetinin İngiltere ile Sovyet· 
ler birliti arasındaki münaaebetleri i
yilettinnek ve takviye etmek arzusu
nu tebarüı: ettirmittlr. Sovyetler bir· 
lili lle Türkiye ara11nda halen mev
cut samimi münasebetlerin idameai, 
bu lyilepneyi teshil etmeğe en ziya· 
de aalih unıurlardan birisidir • 

Şlntıft İrlencll 
Büyük Britanya'ya ka111 

yapılacak bir taarruza 

alet olniıya<ak 
Belfaat, 12 a.a. - Şhnalt lrlanda bqTe

kili Lord Craiıavon, )"llPllUI oldulu mun
zam bir beyanatu pnlan aöJllemiıtk: 

"- Memlelretln emnl1etini temin etmek 
için en iyi hareket, faal bir ukerl birlili 
temin edecek tedbirlerin ılmmuıdır. Ya
ni, ıhnaıt lrlanda bltıralbinu terkederek 
Blt:riik Brltan)'a Ye Britan7a imparatorlu
iumm had>• clevam etmek tiaere •enniı ol
dıuiu karara, memleketimlzin de tamamen 
lttirlk ettiiini be7an etmektir. Şiıııall İr
landa devletiniD harp pyretlerlnden sarfı 
na.zar ederek hayalt ve menfur bir bitanf
hi• iltica etmlJ'e katiJ'ea ni7eti )'Oktur. 
Şimali İrl•da, Büyülr Britanya'nm eol ce
nahını dütman hllcmmına m~ bırmmr,.a 
blc 1>W saman l1et oıunu.• 

lrlanJa bilarallıfı oe Almanya 
Berlhl, 12 ı.a. - D.N.B. 1tUdlri7or: 

Berliner Bönen Zoitanı, lrlanda DMM

l•i hakkında dlJOI' ld : 

"lrlanda'nm her banci bir mütecavize 
kartı bltarafiıtmı müdafaa edeceti bak -
kmda B. de Val•a'nm ,.ptıp be7M1&ttan 
sonra, hıılllz propapndaaı, bir alman ltıti· 
tl p'llnmı ele alarak, amerilwı ve iıveç ra
ıetelerinin de mtiaahareti ile bar.İıkete ceç
mlttir. Pakat Srluda'nın tam bltaraflıiı 
alman meııfeati hıbiDedir. Harpçu lqiltere 
ile itblrlliini reddeden bir .memlebtin Al
lllAD7•'dan his bir korlnıaa 7oktur. Serbeıt 
lrlaada devletinde iter makul. inaan. bunu 
bilir •e eler bu memleketin korkacaiı bir 
betinci kol Yarsa bu B. ele Valera'mn bir 
rlin aerbeat lrlanda'ıun 1eılne diitmanı di-
7• tavsif ettlti memleketin Bntelliema 
aer.iıidlr.'" 

Amerika dört miİyar 

dolar kİymetinde 
harp gemisi yaptwrıyor 
Vaıinıton, 12 a.L - A,tn •• mebaun 

meclialeri bahri,.97e alt bnan tl::ribHmı 

kabal etmifl~. Simdi ll:riha imza edil· 
mek lzere B. Ruvelt'e ı&nderitmlıtlr. Bu 

llJ'laa7& nuaran amerilr:an donanmaaım 

takviye etmek üıere bliklimete 4 mibL" do
llr IU'fetmelr lallhi7İfi YerHmiıtir. 1947 
... ..mcte ..A.merika clonanmaıma 35 ıırbb, 
30 tanare remlıi, il lr:raYU6r, 371 de1tro-
7w Ye 180 d..Uzaltıaı ki ceman 701 harp 
remlal balanacalıtır. Hallhuırda amerikan 
flJonnclııı ...... ftldu. 

-!-

Resmi harp tebliğleri 
İngiliz hava • 

nezaretı tebliğleri 
Londra, 12 a.a. - Hava ve anavtan 

emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Düıman tayyareleri, dün akpm ln

giltere'nfn cenup sahili boyunca ... 
birlere hücum yapmıılardır. Atılan 
bombalar, bazı binalarda hasara sebe
biyet vermittir. Bir miktar yaralı ve 
bir kaç ölü vardır. 

Bu harekat esnasında ceman dört 
avcı tayyareıi kaybettik. Bunlardan 
ikisinin mürettebatı sat ve ~limdir. 
Avcı hava kuvetlerimiz ve hava dafi 
bataryalarımız harekete geçmiı ve 
düımana ağır zayiat verdirilmittir. 

Dün ve evelki gün sahillerimiz ci
varında vukua gelen harekatta 22 
düşman tayyaresinin tahrip edilmit 
olduğunu bugün kati ıurette bildire
biliriz. Bunlardan on üçü bombardı • 
man tayyaresi, sekizi avcı tayyaresi 
ve bir tanesi ·deniz tayyaresidir. Bu 
tayyarelerin üçü hava dafi bataryala
rımız tarafından, 18 tanesi avcı tayya
relerimiz tarafından ve bir tanesi de 
sahil müdafaa ketif tayyarelerimiz ta
rafından ~üıürülmüıtür. Diğer bir 
çok düıman tayyaresi o derece ağır 
surette hasara uğratılmııtır ki bunla· 
rın üslerine dönmüı olabilmeleri im
kansız gözükmektedir. 

Alman tayyarel-erinin hücumu 
Londra, 12 a.a. - Hava ve anavtan 

emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Bu gece, düıman tayyareleri İngil

tere·nin §ark ve cenubu garbi aahille
rini aşmışlardır. Sahil civarında bazı 
mıntakalara bombalar atılmıgtır. Bir 
kaç ev hasara uğramıştır. Bir kaç kiti 
hafif yaralanmııtır. Ölü yoktur. 

Bu aabah, İngiltere'nin cenubu ıar· 
bisind~ klin bir ıehirde bir ıüthane-

nin üzerine yangın bombaları atılmıt
tır. İnıanca yaralı yoktur, yalnız, ci· 
vardaki ahırlarda bulunan atlar yara
lanmııtır. Yangın söndürülmüştür. 

Fransa sahillerinde 
Londra, 12 a.a. - Gece yarıaına 

doğru fransız aahili üzerinde projek· 
torlerin harekete geçtiği, İngiltere' • 
nin cenubu tarki sahillerinden görül
müttilr. Şiddetli infilaklar işitilmit 
ve hava dafi bataryalarının ateıleri 
müşahade olunmu'Ştur. 

Tahrip edilen alman tayyaTeleri 

Londra: 12. a.a. - " Soyter .. : 
Hava nezareti istihbarat servisi bil· 

diriyor : 

İngiliz hava kuvetlerine menıup 
bombardıman tayyarelerinin Boulog • 
ne tayyare meydanı üzerinde aAbah ıa,. 
fakla beraber yaptıkları hücum eına. 
11nda ·5 düfJ1Wl tayyaresinin tahrip ve 
hır çoklarının da ciddi ıurette haura 
uğratıldıkları zannedilmektedir. 

T.ayyarecilerimiz, tayyare meydanı 
müdafaa teşkilatını gafil avlamıılar ve 
bombalarını attktan sonra tayyare dafi 
bataryaları ateş açmağa muvaffak ola
madan hücum mahallinden uzaklq • 
mıılardır. · 
Bir alman tayyaren Jüfiirültla 

Londra, 12 a.a. - Hava ve dahlU em
niyet nezaretıerlıı.lıı tebllti: 

Çok ytlkaekten uçan bir du,m&D bom 
bardıman tayyaresi bugün İlkoçyamn do 
tu - tlmal ııahillnde bir ıehrln 111ubteW 
kıaımlanna dU,en bombalar atDUfbr. :e. 
zı kimeler ölmtlt ve yaralanm11 ve ......, 
rat vuku bulmuıtur. Avcı tayyanl..mıb 
bir dll§man bombardıman tayyare8lDl teb
rln civarına dtlfürmU,lerdtr. 

Du,tlrillen dU,man ı&&YYarell lDfa edlJ. 
mekte olan blr blnanuı üzerim dOlmU.
tUr. 

İrigiliz harp resmi tebliği 
Kahire, 12 a.a. - Bu akfamld hıgillz ı mektedlr. 

harp tebllji: Budan • Habeflatall hududunda kayda 
Kenya'da, ılmal hudut bölgellnde, ln«f- deter bir feY olmamııtır. 

Uz lloyalutilde, Kenya • Habeılatan hu • 
dudu y&lwuıı4a, 9 temmuzdaki taarruzu Somall'de heclnll devrlyelerimtz hudut 
takviye eden bUyUk bombardıman netice - ki.rakollanna kartı fa&l bir aurette taar

·alncle ballara utnyan mtldafaa tNtaatımız rualaruıa devam etmekte ve d~maııa her 
cec tamir edUmJt ve on temmuzda yapı - ıiln zayiat verdirilmektedir. 
lan mukabil taarruzda dllJl'nana atır za- Llbya'yı çeviren garp çöUlııde kayda 
ytat verdtrilmtftir. llubarebe deYam et- deter bir feY olmamtıt.ır. 

İngiliz bahriye nezareti tebliği 
Londra, 12 L&. - Bahriye nezaretinden 1 Kant denizinde düıman tarafından bir 

te~ eclUmltUr:. bOmb& Ue batınlmıttır. lltlrettebattan bll' 
~ yata "Varlor 2., peqembe .uao klfl oımu,, dlt'erleri kurtanlmıftı.r. 

İtalyan resmi tebliği 
İt&lya'da bir mahal, l2 a.a. - İtalyan 

umuml kararıibının 32 numaralı tebliti: 
Ayın 8 inci ve 9 uncu eünleri yapılmıı 

olan hava ve deniz muharebesi henliz ta • 
mamcn nihayet bulmamııtır. 

Den&% ketif tayyarelerimiz dün öileden 
evet iki aaffıharp ıemiıiyle bir ta77are 
cemiai ve iki hafif semiden mürekkep olup 
Malta mıntaltaaında dolaıarak ııra ile ıar
ka doina ıiden yiildii dört bibiik ıemi7i 
muhafaza etmekte olan bir dütmaıı te,ek
kiiliinü tesbit etmiılerdir. 

Ketİf ta77arelerimiz tarafından dlvet 
edilen bombardıman teıekkiillerimiz. Jı:ıaa 

fa11lalar Ye blribirini talribeden dalplar 
halinde derhal hareket etmiılerdir. Birkaç 
ıaat müddetle 'düıman tetekkülii talı:ibedil
miı n taJ'7&releriniizin teairatı altında tu
tulmuıtur. Hava tetekkllllerimiz, düıman 
ıemilerinill pek ıiddetll bava müdafaa a • 
teeleriııe ratmen. hedeflerine daha i:ri iaa
betlw ,apmalr için birkaç )'ÜZ metre7e ka
dar lnmitlerdir. 

Bir pmiain battıtı katidir. llı:i Jı:ontrtor
piytire mllhJm leabetler vaki olmaı ve bi • 
riai deniH tahliıl,.e aandallanm indirmbe 
mecbur lr:almııtır. Ta7)'U'e ıemiaine pek 
bflyülr bir boıİlba iubet etmiı ve )'Ukarda 
cöriildlitil iisere ,.ancın ç•anır birdenbire 
durmuıtur. Bu esnada d iier ıemiler tay -
yare ıemiıinin ~ardımına koıtuıar. Diiı
manm · taJ78r• ıemiıinden uçan dört avcı 
ta778reai, bombardıman tayyarelerimiz 'ta
rafından alevler içinde dllıüriilmliıtltr. 

liri tayyaretniz avdet etmemiıt1r. 
9 temmus tarihinde •uku bulan muhare

be eeaumda knıvazörlerimizin batır,.alan 
bet torpilci tanare ile llç bombardıman 
tanareai düıilrmliıtür. Bunlann bir tane
ıinin bomba bamule1i h•üs liserlnde ol -
duiu cihetle ıuya düıtüiiinde infilak husu
le celmiıtir. 
Şimall Afrilr:a'da Cyrenaique (Binıazi) 

hududunun ileriıinde tayyare ve hafif kol
lanmızm faal i,.eti mliphede edilmiıtir. Si
llhlı otomobillerle zırhlı otomobiller tah
rip ve imha edilmiıtir. Sldl Barrani'de ba
rıdıalara ve otomobillere isabetler vaki ol -
muı ve yanmrıtır. Bir düıman tayyaresi 
cltiıtirtllmtiı •e birkaç esir almmııtır. 
, Şarki ..A.frtkada Bfllt'ıdakt mahaller ço~ 

müeMlr bir wrette bombardıman edllmlı
Ur: 

tııgtll• Somallllnde Berbera ve Burao 
tayyare meydanları. 

Ke6ya'da Vajlr U.ü. Burada bir hav11 
muharebell neUcealnde iki lnglllz avcısı 
dttfUrtllmll§tur. 

BUUID tayyarelerlmtz Olrlerine dönmU,
tUr. 

l ngiliz tekzibi 
Londra. 12 a.L - Royter ajaıw, Lon • 

dra'DDl l&llhlyeUl mahfillerinden verllen 
malftmata latlnaden tebllt etmlıtır: 

İtalyan bombardıman tayyarelerlnlo 
Akdenlzde lııgtllz filosuna kartı ıırüya el
de ettltt muvatfaJdyetıer hakkında radyo 
lle ııetredileo ltaly&ll tebllj1nde hakikat o
larak bir kelime clahl mevcut dettldlr. 
DUn, lııgtllz fllonııun üzerine eelda bMlaa. 

yapılmıştır. Zannedildifine cöre bir dU, • 
man avcısı dU,UrfilmU, ve bir avcımız da 
Kemlye lndlkten llODl'& kullanılmaz bale 
selmittlr. Bu taarruzlar do&u .Akdeniz fl
IO.!UD& yapılmııtır. Şimdiye kaöar Akde· 
nlzdekl çarpıtmalar haldunda daha fazı. 
tatılllt ancak befkumandan U.UU dön. 
dükten sonra elde edllecett blldirtlmekt• 
dir. Zlra .haberlerin radyo YUıtulyle ve• 
rtlme•l tabU olarak filonun yeriııl lfıa eı. 
mektedlr. 

Ticaret Vekili 
Manisa' dan 
hareket etti 
Karıla, lJ LL - Ticaret Vekili Numt 

Topçuotlu ıeretlne dün gece verilen zh•a.
fette vali Faik Türel, general Tevflk Öge. 
Parti mtlfetttıı Galip Bahtiyar GlSl•er vt 
blrcok dlveUI hazır bulumnu,, ~\yuettı 
mllatalıslllerin dilekleriyle Blal<alarındaı 
ötUrll duyulan memnuniyet lfa.1e edilmlı 
ve latihaal maddelerinin aatıı fıyatlarınııı 
malın plyuaya arzından evel tesbl~ edll
mit bulunma.at temennisi lzhar edılmlıtlr 
Vekil, manlaahlann kendisine kll .. f' ır;öı . 
terdlklerl aamtmt allkadan dolayı memnu. 
niyetini blldlrmlı ve batlardakl ha11tahk 
dolayısiyle tees11UrlU bir ıamanlannda 
a-elmlı bulunmıuıından mUteen!r olduğtına 
ve onların U:ıı;üntülerine lttlril. ettltinl 
söyledikten ıonra demlıtir ki: 

Çiftçilere yapr _,,_.,yardım 
"- Çiftçi her zaman tabiatın zulmUne 

mAruz bir zümredir. Manlıahları.o ba$tllll"
da1d butaııklar dolayıılyle mfıruz bıılun -
duldan vaziyetten yese d!lşmemclcrl l!ı. 
zımdır. Diğer mahsulleriyle bunu t<?l\tl 
lmklDını bulacaklardır. Kendi\trine cua . 
ret tavsiye ederim. .Tgprak o!Js rıh: vazı. 
teli de tevıl edilmlıtrt. Bufdaydan baık• 
yulaf, arpa gibi hububatın mllba''Htna 
toprak ofisinin teıkilltı, aeyyıır eklph rt 
vaaıtaalyle b&flanmııtır. Topra\l ofisin 
teıkilA.tı bulunmıyan yf'rlt'rde arpa rn ll:ıa
yauına baflanacaktır. Batış ve kredı ko
operatiflerinin bulunmıtdıklan yerdn c:- .
taklar mahsullerini bunların depole'"ına 
yatırdıkları zaman muayyen bedeli fü:e
rlnden paralarını alacaklardır. l\1Uatalısll 
ıunu bilmelidir ki lsUh11al maddelf'rlnln 
flyatlannda tehlike yol<tur. CUmhı•r yet 
bükUmetl bUtün pyretıni rnUstıhoılln 
borçtan kurtulmuını ve refaha kevu~ma
srnı temJn için sarfetmckte ve bUtıln t d
blrlert almaktadır.,, 

Ticaret Vekili bu..Un Bandırma ek~-pre
ılyle hareket etmlı ve istasyonda ll'şyl e
dllmlıtır. 

istanbul'da ekmek ~etnisi 
lstanbu1: 12. (Telefonla ) - Ekmek 

çeınisi hakkında Dahiliye Vekaleti • 
nin yaptılt tebliğata İstanbul beledi· 
yeei padrteıi &ünü akıamı ceV11bını 
verecektir. Verilecek cevabın çok mU. 
bet otmuı muhtemeldir. 
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Başvekilimiz Refik Saydam'ın 
mühim beyanatı 

(Başı ı. incı sayfada) 

tuklan birinci nokta, bugünkü Türkiye'nin, ölmüş ve çürümüş Os-
manlı imparatorluğu olmadığıdır. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 
O devirlerde bu gibi tesirler muharriklerine fayda verirdi. Fakat, bu
günkü Türkiye, ondan çok uzak ve çok ileriye doğru yol almış bir 
mevcudiyettir. Pek iyi bilirsiniz ki, bütün bir husumet cihanı, hatta 
köhne imparatorluk başlannm da iştirakiyle Atatürk'e karşı koymak 
istediler ve Türk milletine "yalnız O'nu bırakırsa kurtulacağını,, söy
lediler. Fakat Türk milleti O'nu tuttu, O'nun tarafını tuttu ve öteki
leri reddetti. Netice de malum. Bütün varlığiyle hür ve müstakil Türk 
milleti bugün bu kürsüden her arzusunu söyliyebiliyorga, o mücade
lenin eseridir. (Bravo sesleri, şiddetli alkı§lar). Binaenaleyh, Türkiye 
Cümhuriyeti ricalinin kalması, gitmesi, oturması, kalkması ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin karariyle olur. (Bravo sesleri, tid
detli alkışlar). Ancak onun tasvibiyle tekemmül eder. 

Türk ricalinin vaılr 

İkinci nokta da, bugünkü Türk siyasi ricalinin vasfı hakkında yan
lış malumat sahibi olmaktır. Bugünkü Türk siyasi ricali şu veya bu 
devlet politikasını takip eden ve onunla,.,övünen cinsten insanlar de
ğildir. (Bravo sesleri). Türkiye')ri idare edenlerin veya idaresine 
çağmlanlann yalnız bir vasfı ve bir programı vardır: Her işte evela 
Türkün menfaati, Türkiye Cümhuriyetinin selameti. Bunun yanın
da, bu menfaat ve selamete uygun gelen dostluklar. (Bravo sesleri). 

İşte sayın arkadaşlarım, bütün bu propagandalarda eksik düşünü
len bunlardır. 

Türkiye' nin vaziyeti 

Şimdi, bugün :A.vrupa'nm içinde yuvarlandığı hal karşısında, Tür
kiye'nin vaziyeti ne olacak, diye düşünenlere cevap vereceğim: 

Türkiye, dostluklarına sadık, kendi istiklal ve hüriyetini m\.idafa
aya karar vermiş tek bir vücut halinde vukuata intizar etmektedir. 
L( Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Biz, hiç bir zaman ne tahrik, ne de komşulapmıza taarruz düşü
nüyoruz. Komşularımızın da aynı hissiyatta olduklarının bariz delil
lerini memnuniyetle görmekteyiz. (Bravo sesleri). Yegane gayemiz, 
vatanmuzm mahfuziyeti ve milletimizin selameti ve zarardan vika
yesidir. Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti, Büyük Meclisten aldığı di
rektif dairesinde çalışmakta, arzettiğim esaslar üzerinde son derecede 
hassas bulunmakta ve günün icaplarına göre tedbirlerini almaktadır. 
Hükümetiniz o kanaattedir ki, şimdiye kadar aldığı tedbirlerle, birçok 
vakalarm tahaddüsüne tekaddüm etmiş ve memleketin varlığını mü
Clafaadan ibaret olan bu yolda yürümekte katiyetle musir bulunmuş
tur. (Brova sesleri). 

Dünyanın bu kararsız vaziyetine rağmen, memleketimiz, ya
lan bir tehlikeye maruz görünmemekte ve bütün devletlerle ve 
alelhusus komşulariyle iyi münasebetleri idame hususundaki az
minde berdevam bulunmaktadır. Türkiye Cümhuriyetinin istik· 
laline ve Türle vatanmm bütünlüğüne zarar verecek herhangi 
bir harekete karşı Türk milletinin vereceği yegane cevap, silaha 
sanlmak ve sonuna kadar vatanı müdafaa etmek olacaktır. 
1(Bravo sesleri şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Yaktnıark'ta sulhün bozulmasını i.temiyoruz 

Bunu, bu şekilde tebarüz ettirdikten sonra, yakmşarkta sulhun 
l:iozulmasına ve harp felaketinin buralara kadar yayılmasına hiç bir 
zaman taraftar olmadığımızı ve bugüne kadar da bu maksatla çalıştı
ğnmzı bir kere daha tekrar etmek isterim. (Bravo sesleri) . 

Sayın arkadaşlarım, 
Öyle zannediyorum ki, hükümetinizin takip ettiği siyaset, sizin 

,cendisine verdiğiniz direktife mutabıktır. (Şüphe yok sesleri). Bu
nun böyle olup olmadığını reylerinizle izhar buyurmanm rica ediyo
rum. (Hay hay sesleri). 

Hükümetinize, itimat gösterecek olursanız, o, çok ağır olan işle
rinde daha neşe ile çalışmak kuvet ve kudretini bulacaktır. (Bravo 
ıesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Türk milletinin 
ittifakı 

(Başı 1. inci sayfada) 
etmediği veya bunlardan her hangi 
birinin zaranna olduğu zaman, bC'
rlK•lılc Türldyedc vatan hıyanetinin 
ta kendini teşkil eder. 

Harbi Türkiyenin emniyet aaha
aı içine sirayet ettirmekte hiç bir 
devletin zerre kadar fayda tasav
vur etmediğini, ve bilakis bunun 
ziyanlannı takdir etmekte mesul 
Ye büyük selahiyetlerin ittifak et· 
mekte olduğunu tahmin etmiyor de
ğiliz. Fakat mutlaka marifet gös
termek istiyen gayri meaul gayret· ' 
ke~lerin hiç bir yerde eksik olmadı
ğını dütünerek, bunlarm kasdi ve 
yan, •:ıı.l)erleriyJe, bir takım tethis 
hatalan vukubulmasına meydan bı· 
rakmamnk doğru olı.ıı :ıu. Dün bu · 
Yazife yapılmıştır. 

Mun?erem Refik Saydam'ın lisa· 
nmdaki vuzuh ve u:mi tebı ik ede
riz. Bu lisan, türk milletinin hnkiki 
duygu ve düıüncelerinin de aadık 
ve aamimi bir makesi idi. 

Falih Rıfkr ATAY 

İstanbul' da fiyat kontrolü 

ba~hyor 
İstanbul; 12. ( Telefonla ) - Fiyat 

mürakabe ve tesbit komisyonu tara · 
fından ~ahit edilen fiyatların kontro
lüne paurtuinden itibaren başlana • 
caktır. Manifuura e~yaaı satan mağa· 
z;ı1arın h~pıine icabında mi.işterilere 
g?atedimeit üure eşya fiyatlarını gös 
t•rcn :r.~•!•~Hl liatel~r ve'rilrniştir 

lsta n bu I' da açılacak 
muallim kampları 

~~bul, 12 (Teİetonlal - 115 temmuz· 
ek Kı:ı:ıltoprak, O!lztepe, Erenköy ve Pen
dlk'tekl talebe ve Heybelladadaki muallim 
ilanı Plan açılacaktır. 

Bu akşam 
verilecek temsiller 

Muhliı Sabahattin 

- Sıılp tara!ından -

Kızılay Cemiyeti Ankara Mer 
kezinden: 

Şehrimize bulunan bestekar Muhlis 
Sabahattin ve arkadaıları Kızılay haf
tası münasebetiyle birinci temsilleri
ni 13 temmuz cumartesi akşamı saat 
9,30 da Halkcvinde vereceklerdir. O 
akşam uzun zamandanberi hazırlanan 
(Kerem ile Aslı) büyük Türk masalı 

revüsü ile (Muhasebeci Mutedil E· 
fendi) mi ikli komik eserler Kızıl • 

ay Cemiyeti Ankara merkezi menfaa
tine temsil edilecektir. Biletler bu
günden itibaren Halkevinde satılacak
tır. 

Localar 4 ve 5 lira, birinci koltuk
lar 150 ve 100 kurUf, balkon 50 kurut
tuı. 

ULUS 

Mareşal Petain bütün 
salahiyetleri eline aldı 

( BiBLiYOGRAFYA ) ( R A OY O~ 

Fransız senato ve parlamentosu 
yeni işara kadar kapalı kalacak 

Hükumet İşgal altında bulunan 
araziye yerleşmeği l<:ararlaştırdı 

(Başı 1. incı sayfada) l 
şal Pctain, Fransa'nın içinde bulun· ı •G 'fi 1 

11 duğu bu fevkalade geraitte amme işle-ı ranı ecmıı mi i 
rinin idaresi mesuliyctini şahsen de- ~ 
ruhte etmek için, bugünden itibaren 

hükümet reisliği _va.:i.fesi i~e b.ir~ikte cephemizin karcısında 
fransız devlet reıslıgı vazıfcsını de f 
aynı zamanda icra niyetinde olduğu
nu reisicümhura bildirmiştir. 

Fransız reisicümuru B. Albert Lcb
run, derhal bu hususta mutabık bu • 
lunduğunu bildirmiş, memleketin 
yüksek kıymetini takdir edeceği bir 
feragat ile bu yeni vaziyetten kendi
sini alakadar eden neticeleri istihraç 
etmiş ve vazifesini mareşal Petain'in 
emrine tevdi eylemiştir. 

Petain'in salahiyetleri 
Vichy, 12 a.a. - llavas ajansı bildi

riyor: 
Milli asamble tarafından tasvip edi

len karar suretini müteakip, mareşal 
Pctain, bittabi bütün salahiyetlere 
malik bulunmaktadır. Yeni kanunu e
sasiyi neşir ve ilan salahiyetinden 
başka, mareşal, şahsında devlet reisi 
ve hükümet reisi satahiyetlerini tev
hit edecektir. Başvekil vazifelerini sa
rih surette bahismevzuu etmiycn 1875 
kanunu esasisi, esasen bunu mümkün 
kılmaktadır. Mebusan ve ayan mec
lisleri kurulacak yeni asamblelerin 
teşekkülüne kadar hukuki mevcudi
yetlerini muhafaza edeceklerdir. 

Ne§reclilen kanunların metni 
Vichy, 12 a.a. - llavas ajansı bil· 

diriyor:, 
Resmi gazetenin 12 temmuzda neş

rettiği üç kanunun metni aşağıdadır: 
1 numaralı kanun: 
Biz Fransa mareşalı Philippe Peta

in 10 temmuz 1940 tarihli kanunu esa
siye uygun olarak Fransız devlet re
isi vazifesini deruhte ediyoruz. 

Buna binaen gu hususu karar altına 
alıyoruz: 

Madde 2 - 25 şubat 1875 tarihli 
kanunu esasi mülgadır. 

Vichy, 11 Temmuz 1940 
İmza: Ph. Petain 

Devlet reisinin ıelcihiyetleri 
Fransız devlet reisinin sclahiyetini 

tespit eden 2 numaralı kanun: 
11 temmuz 1940 tarihli kanunu esa

siye uygun olarak aşağıdaki hususları 
karar altına alıyoruz: 

Birinci madde 1 - Fransız devlet 
reisi hükümet selahiyetinin tamamını 
haizdir. 

Devlet reisi yalnız kendisine karşı 
mesul olan nazırlar ve devlet sekreter 
]erini tayin ve azleder. 

2 - Teşrii sclahiyeti: 
a) Yeni meclis ve senatonun teşek· 

külüne kadar, 
b) Bu teşekkülden sonra da harici 

gerginlik ve yahut dahili vahim buh
ran hallerinde yalnız kendi karariyle 
ve ayni şekilde olarak, nazırlar mec· 
lisi ile icra eder. 

Ayni ahval ve şerait dahilinde büt
çe ve vergiler bahsinde bütün hüküm· 
leri karar altına alabilir. 

3 - Kanunlar ne§ir ve bunların tat
bikini temin e 1er. 

4 - Kanunun başkaca bir tayin şek· 
li derpiş etmediği bütün sivil ve as
kerleri, memurları tayin eder. 

5 - Silahlı kuvetlerin başkumanda
nıdır. 

6 - Affetmek ve umumi af ilan et
mek hakkını haizdir. 

7- Yabancı devletlerin elçileri dev
let reisinin nezdinde alı:rcditcdir. Mu· 
ahedeler müzakere ve tasdik eder. 

8- Arazinin bir veya birkaç kısmın
da örfi idare ilan edebilir. 

9- Teşrii meclislerin evciden mu • 
vafakati olmadan harp ilan edemez. 

İkinci madde - 24 şubat 1875, 25 şu
bat 1875 ve 16 temmuz 1875 tarihli ka
nunu esasilerin bu kanunla telifine im 
kan olmıyan bütün hükümleri mülga
dır. 

Vichy : 11 temmuz 1940 
İmza : Ph. Petain 

Senato ve parliimento tatil eclilcli 
Fransız devlet reisine müteallik 3 

numaralı kanun : 

(Başı 2 inci sayfada) 
İngiltere ve Fransa'nın Sovyetler'e 
bir barba müncer olabilecek bir hare
ketten tevakkı etmeleri kadar, Türki
) e'nin de böyle bir teşebbüse ne top
rakları üzerinden uçulmasına ve ne de 
boğazlarından geçilmesine müsaade ve 
muvafa){at etmiyeceğinin sabit olması 
Ja en mühim bir yer tutmaz mı ? Bu 
da Türkiye'nin Sovyet dostluğuna ha
iel getirmemek hususundaki hassasi . 
yetinin itiraz kabul etmez fili ve mad
di dP.lİli değil midir ? 

İşte Cümhuriyet Türkiye'sinin 
( yurtta sulh, cihanda sulh ) siyaseti 
ile hüllisa edilebilen harici politikası, 
bu kadar dürüst, bu kadar açık ve sa
mimidir. 

Hiçbir dost, hiçbir bitaraf, hatta 
mantık ve İzan sahibi hiçbir düşman 
dahi, çıkıp da, Türkiyenin dış politi
kasında dürüstlüğe, açıklığa ve sami
miliğe aykırı bir hareket iddia ede -
mez ... Ederse ispatına imkan bulamaz. 
Nitekim D. N. B. Ajansı ayni imkan
sızlık içine düşmüştür. 

*•• 
Elhasıl, çevrilmek istenen entrika· 

!ar, ister Sc,•yetler'i Türkiye'ye karşı 
talıı ik maksadını ta,ısın: ister Türk 
birliğini içinden bozmağa matuf olsun, 
ve bühtanlar, uydurmalar ne kadar de 
vam ederse etsin bütün bu gayretler, 
nihayet Türk milletinin tek cephesi 
önünde kırıltp parçaianmağa mehkCım
dur. Bu tek cephe; bütün Türk halkı
nı bağrında toplıyan tek Partisi ile; 
kayıtsız şartsız milli halk hakimiyeti
nin mümessili teşri ve icra kudret ve 
selahiyetinin kaynağı olan tek Meclis 
i.le; bütün tarihi baştan başa hamaset 
ceı.tanı ile dolu kudretli milli ordusu 
ile; mütecanis ve yekpare bir millet 
olarak, bütün yüreği ve vicdanı ile ina
narak gönül bağladığı Milli Şefi'nin 
etrafında, yirmi yıldır granitlcşmiş 
milli birlik cephesidir. 

Büyük harbın içinden en çok toprak 
kayıbı ile çıkmış almasına rağmen hiç
bir komşusunun bir karış yerinde gözü 
olmıyan ve milli karakterinin bariz 
v;;.slı olan mütevazi ve s§kin bir man
zara arzeden, bu milli birlik cephesi; 
itap edince, herhangi bir yerden ve 
kimden olursa olsun, kendisinin bir 
karış yerine uzanmak istiyecek eli kır
mak için, halkının ayakta duracak tek 
bir eri; yurdunun barınılabilecek bir 
karış yeri kalıncıya ve o da orada son 
ntf esini verinciye kadar asla yıkılmı
yacak bir cephedir. 

Bütün dünya bilmelidir ki bu milli 
birlik cephesi, başka bir vesile ile de 
söylediğimiz gibi dünyanın her millet 
için binbir ihtimal sakladığı bu dem
lerde, eli kılıcının kabzesinde, parma· 
ğı tüfeğinin tetğindc, gözü yurdun sı
nırında, kulağı Milli Şefi'nin sesinde, 
her zamandan ziyade uyanık ve tetik 
ve yalnız kendisine vaki olması muh
temel bir tecavüze karşı müdafaaya 
hazır durmaktadır. A. R. EREM 

Dün şehrimizde bir 
otomobil kozası oldu 

Ankara spor çıktı 
Şehrimizde haftada bir çıkarılmakta olan 

Ankaraspor mecmuasının aon sayısı da 
zengin mıinderecatla intl;Jar etmiıtir. Bu 
nüshada, Ziya Ate•'in bölıeleri teftiı in -
tibaları, Kerim Bükey"in Jiu • jitsu hak -
kında bir tercümesi. K. B . nin Ankara yü
zliclilerinin başa gec;mcai hakkında bir ya. 
msı, Mehmet Parkan'ın teniste servis &Ilı 
bir makalesi ve resimli memleket ve dünya 
spor haberleri vardır. Okuyucularımıza 

tavsiye ederiz. 

.-······································-.. 

HAKİKAT 
Başmuharriri : 

NECIPALI KüÇOKA 

Akıam gazetesi 
En doiru ve en ciddi yazılar 

Miimte.z kalemlerin iştirikiyle 

fstanbul'da yakında çıkacaktır. 

ULUS Sinemasında 
1- Deniz kurtları. 

14.30 - 17.30 
Garry Cooper, Gorgc Raft. 

2- Casus peşinde. 16-19. 
Wallace Bery. 

3- Miki Fil. 
Gece : 21 de. 

DENİZ KURTLARI 
Bar Revüsü 

Miki Fil. 

MAHKEMELER 

Beypazarı sulh hukuk mahke-
mesinden: ' 

Davacı: Beypazarının Gazipaşa mahal
lesinde ölU Ali karısı c;ocuklıırı Mustafa, 
Slileyman, Zehra, Şilkri.1 kanuni vasi ve 
vekilleri Ayşe Karcı vekili avukat İhılan 
Deniz. 

D. olunan: Beytepe mnlıalleeınde Sa
dettin Çayırlı. 

Dıl.vacı vekili avulmt İhsa'l Deniz tara
fından aleyhinize açılan alacıı.It dllvasıntla: 
gazete ile iltı.n suretiyle tebliğ olunan dA· 
vetıye ti:ı:t'rlne 28. 6. 940 cıımıı. gilntl saat 
10 da mahkemeye gelmemiş ve c;ıknrılnn 
gıyap kıırarı ikametgilıınız l.mhınnmamış 
bu l!!ebcple tebliğ edilememiş oldnt;ıından 
gıyap kararının bir nUshıı.ııı mahkeme sa
lonuna. ıısılmış ve ga?.cte ile de llfınn:.a 
karar vertlml.,tir. J.9. 7. 1140 r.nmll !t'flnft 
saat 9 da mahkemeye gelmediğiniz veya 
sizi temsil eden bir vekil göndermedlğln\z 
takdirde duruşmanın gıyabınızda bitirile-
ceği ııtı.nen tebliğ olunur. 2793 

Ankara üçüncü sulh hukuk 
mahkemesinden : 

Ankarıının İvedik köyUnde mukim iken 
ve!o.t eden Mustafa Sapancının emvaline 
mahkemece vaziyet edllmle ve kanunu 
medeninin 532 inci maddesi mucibince aer
ter tutma muamelesi ikmal ohınınuş oldu
ğundan kefaleti hıı.seblyle alacaklı olan· 
lar da dahil olduğu halde bilcümle alacak
lı ve borçluların kanunu mezkOrıın 5Hl ln· 
el maddesi mucibince bir ıı.y J.arfında ve
saiki resmlyelerlyle beraber Anltara 3 iln· 
cU aulh hukuk mahkemesine nıllrıı.caıı.tııı.rı 
ve alacaklarını valıtiyle ko.yuettlnnlycnlc
rin mlnısc;ıya ne şahsan ve ne de terekeye 
izafeten takip edemiycceklerl ve mlrasçı
lannın dahi kanunu mezl>firun 534 iincü 
maddesi mucibince Uç ay zarfında milra-
caatıarı lüzumu ııtın olunur. 2794 

Safranbolu ıulh hukuk hakim
liğinden : 

Davacı Ka.rabü.k'te bakkal niideli Meh
met Güneş ile müddeaaleyh Konya'nın va· 
di Meram Cami Kebir mahallesinden Yu· 
sur Öksüz meyanesinde mütchattis 150 li
alacak davasının icra kılınmakta' olan du
ruşmasında; müddeaaleyhin mahalli ikame
ti meçhul bulunduiundan ilanen tobliğat 
icra kılındığı haWe duruşma gİinii olan 
8-7-940 pazartesi clinü saat 9/ 10 celmemiş 
ve musaddak vekatetname ile bir vekil dahi 
göndermemiş olduğundan hakkında cıyap 

kararı ittihaz edilmiş olduğundan işbu cı
yap kararının tarihi ilan.dan itibaren beş 
gün zarfında itiraz etmediği ve duruııma 
günü olan 9/8/940 cuma günü saat 9 da 
Safranbolu sulh hukuk mahkemesine gel -
mediği veya bir vekil göndermediği takdir
de gıyap muamelesinin muteber addedle
ceği tebliğ makamına kaim olmak üzere İ· 

lan olunur. 2797 

~-Daktilo kursu--. 
73 Uncu devresi kayıtlarına ba§

lanmıştır. Belediye sırası Hanef a-
part. No. • Telefon: 371' 2689 

Hukuka ait 15 senelik 

temyiz i~fihatlan 

T U R K 1 

--( Hodyo Dlfilzyon P~?'.!a:' 
TtiRKİYE Radyosu - ANIVU"'"
----< Dalga UzunluğU l 
16•8 m. 182 Kca./120 g,,r. 
81.7 m. 9465 Kca./ 20 g.-. 
19.7j m. 16195 KcaJ 20 1{1'· 

CUMARTESİ: 13.7.19~ 
7.30 Program, ve memleket il11ı 
7.35 Mıizik: operetlerden scÇsı:l 

!ar (Pi.). 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10/ 8.30 Müzik: hafif şarkıla~1 

13.30 Program. ve memleket (1-
13.35 Müzik: muhtelif earkılar 
13.50 Ajnns haberleri. ( 
14.05 Müzik: muhtelif şarkılar Say 
14.20 Muzik: Riyaseticümhur la v 

(şef: İhsan Kıinçer). ·ııı 
2 - V. Turine: Spcrunt1\1 

3 - V . Turine: V ersola P~ 
4 - Franz von Blon: 'f 
Vedette (mar~). 
5 - Biankenburg: Hurrııb• 
de Defilicr (marş). ~~ 
6 - Ph. Sousa: Hail to $o~ h 
ol Liberty (marş). _ • .ı • ._ c 
7 - Markey: Kısmet (rrı»": '· 0 1il 
8 - Steffens: Leyla (nıe.ff cıs 

15.00/15.330 Müzik: cazband (Pi(. l 6cfi 
18.00 Program, ve memleket ~ı~ tıld 
18.05 Müzik: Stıppe ve Lugini"ıv b' 11 

ra eserlerinden (Pi.). ır k 
18.30 Müzik: radyo caz orkcstrV lıiii:u 

him Özgür idaresinde). İlli 
19.15 Müzik. Çalanlar: Cevdel ltritıin 

Fahri Kopuz, Hasan Gür, :rıa 
lcr. Okuyan: Radife Erte,:; ~tın 
1 - Rahmı bey • isfahan tııil 
me beyhude figan). ~ tarar 
2 - Arif bey - isfahan 51r ıııu 
demiş aklım alan). ~~ 
3 - ..•. - isfnhan türkii: n u b 
ekdim gül bitti). _..ı ı.... uıccı 
4 - S. Kaynak • nihıv~· uıı} 
(Gönül nedir bilene). .J 'Ut hii 
5 - Reşat Erer - niha•eıı· 
(Aşkın ile ey ncvcivan). 

19.35 Müzik: türkliler. 
19.45 Mı-mlekct saat ayan, ve ıj 

leni. 
20.00 Müzik: fasal heyeti. 
20.30 Konuşma. (günün mcselele!1 
20.50 Mıizik: saz eserleri. _ . ..!. 
21.00 Müzik: Okuyan - Metl\IP' 

rım. 

1 - Osman Ebinç • ıevıcel 
(Kalbim yaralı). 
2 - Sadullah aga • ıevkel 
(Açıldı nevbn.har bir gonc:& 
3 - Sadettin Kaynak - bil 
kı: (Sııçlarıma ak düştu). 
4 - Artaki • eviç şarkı: 
harap olduğumu söyliyebll 
S - Eviç türkü: (Elveda 
gönül elveda). 

21.15 Müzik: Gitar Havaiycn • s;: 
fur tarafından). 

21.30 Konuşma (rıı.dyo gazetesi) 
21.45 Müzik: radyo salon orkest 

lonist N ceip Aşkın idares a.~ 
1 - Rossini: Semiramis :'llası b 
uvertürü. ' 
2 - Shilik: dans. 
3 - Becthoven: Patetik S: 
AddJcio Kantabile'si. ,~fe" 
4 - Berger: Manon (vals ."tada" 
S - Eineg: Bir zamanlar t Ilı. 1 
vardı... tı:ıfaa 
6 - Humphries: Piyero'rııı' 
7 - Schmaltsic.h: ormanlar#. 
8 - Trapp: Fujisa'run 
ıniiP:ik sesleri. 

22.30 Memleket uat ayan, ajııt1 
l eri; ... ı. .... ı, c..tı .. uı - tAlH ll 
yo • nukut borsası (fiyat 

22.50 M iizik: rndyo salon orkcsı 
gramının devamı (yalnız u 
postasiyle). 

22.50 Konuşma (ecnebi dillerde 
kısa dalga ile). 

23.10 Miizik: c111.band (Pi.). 
23.25/23.30 Yarınki program, ve 

* 
----(İRAN) 

To.hran Radyo.su 

Tahran radyosu. kısn dalga Ue 
saat 11.30 dan 14 e kadar, 19 rıı- 1 uzunluğU UzP.rlnden, 17.13 den 20;, 
30 m. 99 dalga uT.UD.lut:u Uzertııa::ı 
20.30 dan 23.30 a kadar '8 m. 14 
zunluğu üzerinden nC§redtlmekt 

(Yukarıdaki Saatler İRAN 

Krtalarda da jandllr/ 
erbaıı yeliştirilece1' 

Jandarma umum komutanlı~ 
darına erbaş okulundan mez\111 

dışında kıtada yetişenlerin de 
ma erbaşı olabilmelerini teın111 

ciyle bir kanun projesi hazır! 

Umumi heyet 
Maarif Evleri Yapı 1' 

ratifinden : 

Maarif Evleri Yapı KoO 
umumi heyeti yıllık topl.~ 
nın 3 Ağustos 1940 tarih•l'l 15 
sadif cumartesi günü saat 
Ankara Halkevi salonund• 
lacağı ilan olunur. 

Ruzname : ti 
1- İdare Meclisi ve ?d 1 

raporlarının okunması ve ı> 
nun tetkiki. 

2- Kooperatif ortak~ 
bir teavün sandığı kurul ıcı 

3- İnşaat vaıiyeti bak 
görüşme. • . j~ 

4- Yeni İdare mec1tsı. 
ve muraki pi erin seçilrnes•· 

Biz Fransa mareşali, devlet reisi 
Philippe Petain, 12 temmuz 1940 ta • 
rihli kanunu esasiye uygun olarak aşa
ğıdaki hususları karar altına alıyoruz: 

Dün sabah saat 9 da Çocuksarayı 
caddesiyle Denizciler caddesinin bir
leştikleri köşede bir otomoil kazası 
olmuştur. Maden Tetkik ve Arama 
enstitüsünde kimyager Hilm~ lçbay 
huımsi otomobiliyle bu köşeyi döner
ken, o civarda Musanın kahvesinde 
çırak bulunan 15 yaşlarında Halile 
çarpmış ve ağır surette yaralanması
na sebep olmuştur. Kazaya scbchiyel:. 
veren kimyager tarafından derhal Nü
mune hastanesine nakledilen yaralı 
biraz sonra ölmüştür. Hadiseye müd
deiumumi muavinlerinden B. Sami A
laçam el koymuş ve tahkikatı nöbetçi 
müddeiumumi muavini B. Mehmet Ali 
Okan ikmal etmiştir. Tanzim olunan 
evrak meşht.t suçlar kanununa tevfi
kan dün öğleden sonra ağır ceza 
mahkemesine sevkolunmuş ve bazı hu· 
susların ikmali için davanın meşhut 
suçlar kanunu çerçevesinden çıkarıl· 
masına lüzum görülmüştür. Duruşma 
19 temmuz cuma gününe kalmı§tır. 

İçtihat 1111 
adedi Sayfa Fiyatı ,., 111111111111111111111111111111 , 

Birinci madde - Senato ve mebusan 
meclisi 10 temmuz 1940 tarihli kanunu 
esasinin derpiş ettiği meclisler teşek
kül cdinciyc kadar baki kalacaklardır. 

İkinci madde - Senato ve mebusan 
meclisi yeni işara kadar tatil edilmiş
lcrdir, ancak devlet reisinin daveti ü
zerine toplanabilirler. 

Üçüncü madde - 16 temmuz 1875 
tarihli kanunu esasinin birinci madde· 
ıi mülgadır. 

Vichy : 11 temmuz 1940. 
İmza : Ph. Petain 

Zonguldak - Kozlu 
demiryolu inıaah 

Zonguldak • Kozlu demtryolu inşaatı
nın EmlAk Bank yapı llmlted ıtrkeU tara
fından deruhte edildlli iaUhbar edilmiJ· 
tiıt. (LL) 

Medeni kanuna ait temyiz E Birlik T o kSI 450 84 70 içtihatları, 

Borçlar kanununa ait tem. 
350 68 60 yiz içtih:ıtları 

Ticaret, icra, hususi ka-
700 120 80 ntınlara ait 

Hukuk usulüne ait birin· 
563 100 80 ci kısım içtihat 

2. ci kısım, usulun vazife. salahiyet, hu· 
ıusiy~t. merasim mütekaddime, müdahale, 
mesmu olnuyan davalar, delil ve ikamesi
ne ait toplamalar. Dört kitap posu ücreti 
dahil 280 kurue. çıkaran: Ankara İcra Re. 
ıs muavini Vehbi Tetik, utıı 7eri H&fet 
kütiipban..t. aooo 

-: TL : 6333 

: Sayın mü&terilerimi:.d.cn :::ı 
: müz rağbet üzerine yenı ~ ır $ 
: otomobil daha ilave ediJınıet bı! ı 
: hat ~e abone işlerinde. otoıni~ir• 
: ve satımında suhulet göster 
: mobillerimiz gece ve gundiiı erJ'il 
E rinizi bekler. Yeniıehir Gii~tıı = lanı Ragıp Soysal Ap. 2751 
: TAKSİ. ti 

'=iı1111111111111111111111111ıı• 11' 



ULUS -S-

ebuslar millete tercüman oldular 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hokamete olan tam itimatlarını çok heyecanll 
ve samimi beyanatla tekrar teyit ettiler 

(Bııı z. inci say/ıdı) j raklar kadar bu topraklar üzerinde yapt-
L...._ .... U, ... ,_ t ,..~ .......... ,.1 arsılmaz IUmat hlalerlıı1 tqıyan al- tıiı ulvi pernıipler de mukaddestir. Bu de-
.~TQ&n\ n "'""e ine .... S' ... .....,, ...... an ıı tı dl . .ır.· h i . 1 • b nd .. "'" taavıp tezahürleriyle karfılanan bu değerli beyana aynen netre yoruz. .ıımez ayat prenııp erın aıı a turk 

beyanatı 
llillet Meclisi dün bu devresi - j kil etmektedir. Baıvekilimizin de çok ve

~ he1ecan1ı ıünlerinden birini yqa- ciz bir liıanla ifa.d.e ettikl.eri ~bi ~iz mil
. lliUl Hlk' · et' · l h"' letı"miz bıı heybetlı kuvetın ıolıeaınde, fe-, ....... a-_ ımıy ın aamım ve ı- .. . 
leı· ~.olan Büyük Mecliı, Sev ıli rahlı. ~ir ıönülle iılerine ıuçlerıne devam 

0 
•~ızın etrafında naaıl yekpare bir edebılırler. . . . .. . 

'bi~ dünkü heyecanlı toplantı • Dün, bqvelulımızden aonra ıoz .•lan mıl-
r kere daha •· t · R f'k S _ let vekillerimiz, çok heyecanlı hıtabelerle kL .. -• ıoı ermıı, e ı a7 . k 1 ··-d"I 

:;rıııneıine milletçe duyulan itimat hükümetimizin isab.etlı . arar arını og u er 
llbaalıiz tezahürlerle ve millet ve hükümctin ve mıllctın kuvet. kaynağı o
. ı"tt'fak ı · ı · har "fa lan Milli Şef'imizin etrıfmdakı sarsılmaz 

ı rey erıy e ız ve ı - . . .. . 
bul tur milli birliii tebarüz ettırdıler. Bu aozlerı 

muı • M ı· · d" k'" 1 t h.~Uctinin büyük menfaatlerini isa- ve tezahürleriyle ec ııın un u top an ı-
~1--1 ğ .. J"t"ka ·y ı-·" heyecanını bütün millete nakletmek 
ııııııı._-.ı-_ ve uza ı ıoren po ı ı ıı - ...... 
~el bir ıekilde koruyan hiikü- biç 'bir tered~üde maha.ı ~ırakmı:.acak k.a

bir kere daha ubit olmuştur ki, dar açık, düruıt ve samımı o~an turk polı -
ı--•wılfı...ec~ lı.in en ıamlml itima,dma mu _ tikaaının milletçe naaıl tasvıp olunduğunu 

milletinin asla tesir ve müdahile kabul et
miyen irade ve hakimiyeti ıelir. Bu irade 
ve hikimiyetin tek mümesıili T. B. M. M. 
dir. Millet, vekillerini, millet vekilleri, ic
ra arkadaılarını milletin menfaatlerine u • 
yarak ancak kendileri seçerler, kendileri de
iiıtirirler. Bu irade ve bu hlki~iyete ve
lev iyma tariki ile de olu her hanıi bir ta
raf tan vaki olacak tesir ve müdahale te • 
ıebbiislerini en aziz ve mukaddes hakları
mıza yapılmıı bir tecavüz telakki eder, ve 
bunu nefretle kar51Jarız. (Alkııtlır) Biz 
Refilı: Saydam hükümetini türk milletinin 
Büyük Millet Meclisinin muhabbet ve iti
madını haiz olduğu için iı ba$ında tutuyo
ruz, ve tutacağız. Vasıfları sadece yaban • 
cılara mülayim ıelen adamları-ki bu memle. 

kette deill böyle bir politika adamı tek bir 
vatandaş dahi yoktur. (Bravo ıuleri alkıı
lar) - h baıına ıetirmek değil onlara bu 
azia J"Urdun havasını bile teneffüı ettir • 
meyiz. (Bravo ıeıleri alkıılar). 

Vaziyetin lıuaca hüla.a.ı 
Şimdi arkadaşlarım, vaziyetin kısa hu -

lba11 ıudur : 

Tiirk milleti, hükümeti, mecliıi, orduıu 
ile ve bütün maddi ve manevi varlığı ile 
ınilletin büyük ıüveni, büyük ümidi, büyük 
bir baı olduğu kadar müıteana bir kuman
dan olan Milli Şefin etrafında birlqmiı 
bir hakikat ltayuı ıibi duruyor. (Bravo ıe1 
!eri ıiddetli alkıılar) E~eli ve ümidi; ne 
kimseye bir kanı toprak vermek ne kim -
ıeden bir kanı yer istemek, sadece yurtta 
ve cihanda ıulhun tesiı ve temadiıine ça -
hımak. (Bravo ıesleri, alkışlar). 

Yerli, yabancı her vicdanın, her ıuurun 
hürmet ve takdir ile anlaması lizım ıelen 

bu açık ve dürüst vaziyetimize rağmen hl
li. makfiı bir düıüncede bulunanlar vına, 

hlli Türkiye denilen bu ha.itikat kayasını 

alınlarmı çarpmak istiyenler vana onlar 

da tecrübei talihten memnu değildirler." 

(Bravo sesleri ıürekli alkııılar.) 
dır. Milli Şef, Milli Meclis ıröstermek için d~n konuşan hatiplerin IÖz

~et heybetli bir vahdet teı - lerini aynen aşagıya koyuyoruz: 

\lzaf fer Gök erin konuşması Feridun Fikrinin sözleri 
lınizden sonra IÖz alan hariciye 
reiıi Ali Muzaffer Göker demi1-

., .. ._._, arkadııllar, 
'leııe Avrupa'da hırp çıktıfı za -
~ trıilletler harbin kendi <toPrak -

_ _..n... fetine mani olmak için bir takım 
lbııa:rı aarurl ırördüler. Bu anıda 

. ~i7eti Hükümetiniıı de tlirk 
)lilraek haklarını korumak ve 

'b&tuı;liiiünü muhafaza etmek içiıı 
"> tedbirler alması kadar tabii 
\ ~dı. Milletin yüksek menfaat
lıL.~ar olan kararlar n tedbir -
~blı seyrine bırakmak bir an için 
ı...~ edilemezdi. 

iter aün biraz daha ıeniıtlemek ia
~teren büyük buhran kartıamda 

1 ve tedbirlerimiz ne olabilirdi? 

Muzaller Göker 
en evel milli i.tilılôl I 

~ • bu kadar büyük millet ve va
._ \!erinin icabettirdiil tedbirle • 

ktden evel milletin düıüncesine, nin tahakkuk ettirmek mecburiyetinde ba -
1l7aan olmaııı lizımdı. Türk si- lunduiu siyasi hedefler bunlardır. 

1'-Planm türkün uzak ve 7akm ta 
~Milli iMi ••' t WW ... 
blrı..miı olan milletin iradesine 

...... ~ tal'in etmek kadar tabii bir 
-.._~ Hükümetimia ancak öyle bir Arbda$l&r, bülriimetimizbı si:yaaeti ta • 
ıı.:-ıur •e yüksek mecliıiniz ancak 1tu mamen bil hedeflere müteveccihtir. Zaten 
itte ı Türkiye ciimburiyeti dıt siyasetinin seneler o Ilı kararlan tasvip edebilirdi. 

tı b den beri takip ettiği yol da budur. Bu si • itti'-'-· er teYden evel ve her ıeye rai- fiil b" 
~ine ve bUtlln milli haklannm yuet tamamen teda ır emniyet ıiya • 
-,~ setidir. Aynı zamanda bir ıulh ıiyaaetidir. 

\it llr • ltık bulunduiu hiç kimae Hiç bir veçbile hiç kimsenin aleyhine mü
"-- dqildir. Tarihi bin bir kahra - teveccih deiildir ve ahdl mükellefi7etleri
-.taıu ile yazılmıJ milletimin sulh 
l'efaı._ mizin bütün icaplarma uyl'IDdur. Türk 
ı......~· milli inldpfım temiıı et -
-.a bir arıuau olmadığmı ve doetluiun& aüvemniı. olanla~ ve bana t.e-

' "~ koımadıiım da biliyo • min etmek iatiyenlenn hakikati böyle bil
.:- her lwııi bir taarnıadan konı- meli lbımdır. 
'le.beden bütün müdafu ve emni- Arbdaılar, ıizin de taıvip ettl~a si
~-;-lerini almak, n 711rdu elden ıel- :yaaet budur. Dün olduiu kadar buciin de 
~ harbin dııında bırakmı11 çalıt-1 doinı ~dutumuz siyaset budur.' (Bra -

1'ilrtdye Cllmhuriyeti hükilmeti- vo ıeslerı, alkıılar.) 

Q. RAna Tarhanın sözleri 
:1l&afıer Göker'den sonra kürsii7e bit ettiii ve7a edeceli siyuet olabilir, 
'l' ~l Grup Reis Vekili B. Ali Yüksek kararlannm tatbik etmelı: ıeref 

..... _ ve meauliyetini deruhte etmiı bulunan İc-
Jııı~~ ıelnıiı ve miiıtakil lrllP na-
-~etin ıiyuetini tasvip eden ıu ra Vekilleri, tek bir itimıt, tek bir tevec-

buıUJumıttur: cüh ararlar: tlirk milletinin ve oı:ıwı sa • 
.. 1lbterem arkadaılar; Türkiye Jlhi7etli vekilleri~in .. itim~~ •:u tev~ciihU. 

ft )eti siyasetinin euı vuıflarmdan (Bravo sesleri) :1f ükumet. mız ıiin -~~ 
•eııt olınuıdır. Muhterem Bqveki- teyidini arzu edıyor. ~efık Saydam hukü • 
4-inı. allka ile beklenen ve iti - metinin içinde yaıadııımu: vahim ~rtlarm 
~tllen beyanatları son hldiaeler iıtilzam ettigi basiret, metanet ve ıubetle 

eflttnumumiyeyi tenvir etmiı bu- ı yurdun ıelimeti için ç~l.11makta devam e -
il · ~riyet hlikümetinin takip et- deceiine ırupumuz.un ıtı~dmı beyan ede-
~ 1'6 k' B .. -"'k Millet Mecll-ı rim. (Bnvo ınlen) ve daıma hayırlı mu-
llıarıL.. r ıye u,,.. . d'l · " ($iddetli alkıılar) 

'"'111 lllenfaatine uyıun olarak tea- vaffakıyetler ı erım. · 

Söz alan B. Feridun Fikri Binıöl de de
miıtir ki: 
"- Muhterem arkadaılar; hi11iyatımr -

zı, memleket ıiyaaeti hakkmda düıündük
lerimizi sayın Baıvekilimiz beyanlarında 

ifade buyurdular ve biııi tamamiyle tatmin 
ettiler. Çünkü kendilerinin dermeyan et
tikleri esaılar daima bizim fikrimizde, 
gönlümüzde Büyük Millet Mecliainin kal
binde ve ıuurunda hakim olan eaaslardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi her ıeydcn 
eve!, ıulhtan eve!, her türlü medeniyet va
sıtalarından, terakkilerinden evel bir bü
yülı: aeye ebemi yet verir; o da türk iıtikll
linin her türlü maddl ve manevl uzaktan, 
yakından her türlü te1irattan tamami:rle 
masun kalması keyfiyetidir. (Bravo ıeale
ri, alkıılar) 

Türk milleti istiklil savaıına ıiriımiı ve 
bu iıtiklll uvaımı pniyle, ıerefi7le bütün 
imkinıızlıklara raimen baprmıı ve mu -
vaffak olmuıtur. İltiklil onun kalbinde e
bedi ve ezell bir uınde bir anane ve bir ha
Jdkati mutlaka olarak ya,amaktadır. 

Relik Saydam hükümeti'nin 
~ M.dia'ia .Qraıetim 

Binaenale7h T8rlrfye bllkGmetlnin her -
lwııi bir suretle teaeklrfllllne, mevcudJye -
tine, uzaktan yakmdan teeir yapmıya tema
yül etmek dernek, onun wtikllline, herhan
ıri bir veçhile 111 veya bil suretle müdahale 
edebilmeyi tasavvur ve tahayyül etmek de
mektir. Bu ise türk milletinin iıtikll.l aa
vaıında vermiş olduğu ıehitlerin kanlariy
le milletine temin ettiği ahdü peyman ile 
ebediyen iatatacağı ve türk milletinin da
ima mevcudiyetinin e1111nı teşkil eden ia
tiklilini ortadan kaldırmaktır. Halbuki 
türk, istikllliııi her ıe7den uiz ve mukad
des bilir. Bunun içindir ki B. M. Mecliıinin 
muhaualaaı olan hükümet ve o hükümeti 
ııevk ve tedvir eden, Yüksek Milli Şefin ve 
Büyük Reiıicümhunımuzun itimadına maz
har olduia ıibi, B. M. Mecliıinin de tam 

itimadına mazhar olan Refik Sıydam hü -
kümetinin siyaseti doirudan doiruya Tür
kiye B. M. Meclisinin kendi ıiyuetidir. 
(Bravo sesleri ve alkıılar) Binaenaleyh 
Türkiye B. M. Mecliıinin haricinde herhan
ıi bir ai711et tasavvur olunamaz. Şu halde 
herhanci bir ıuretle Alinin, Velinin wu. bG 
politika taJdp etmesi, tu tarafa, btı tarafa 
mütemayil tahıl politika, tqkilltı euıi -
ye kanunumuzun kadrosu çerçevesi bari -
cinde, ve türk demokraaiıinin utbik hadle
rinin ruhuna aykırı bir siyuet müteuvver 
deiildir. 

Türlı milleti zinde, ~lam oe 
genç bir millettir 

Binaenaleyh tllrlc tqkllltı eusi7eainin 
ve türk cümburiyetinin evlltlan olaıı biz
ler tahıalarm ve aairenin ilham etmek i9 -
tedikleri, varmak iıtedikleri herhanci bir 
tesiri 1&yın Baıvekilimizin beyan buyur
duğu veçhile, nefretle tellkki ederiz. Türk 

Feridun Fikri 
ınilletinin ula bu oyuna ıelmiyece;ini, 

türk milletinin baıtan bap salim ft her 
türlü mikroptan muarra, zinde, tuvana a -

&i.ııı.l\. wa.li.D8ia~iı"iıu tam bi.r istik
w "tevdlme 1rai-ar t sinde ..,.._ •• 
renç bir millet oldufıma tekrar saadet ve 
zevkle ifade etmeyi bir nzife biUrim (bra
vo ıe1leri alkıılar). Çüriik bünyelerde bu
hınaıı 111 kolun, bu kolun yapacait fey 
türk milletinin bünyesinde ula olamu. 
(Alkıılar). Türk milleti kararını vermiıtir. 
Sulhu sever; fakat herhanıi bir ıuretle is
tikliline unıktan ve :yakından tu ft7& bu 
suretle vaki olabilecek her türlü miidabale
ye ıiddetle ve kstiyetle kal"lt koymaya ah
dü peymaıı eylemiıtir. Bu yalnız BüJiik 
Millet Meclisinin delil, bütün tiirlı: mil -
letinin köylliıüyle, ıehirlisi:yle, her tirlü 
efradiyle, kadım, erkeii ve çocuii7le. bü
tün milletin verdiii mllıteırek ve mutlak 
kati bir kararıdır. Bu karar bl'Jtsm.da ula 
tereddüde mahal yoktur. 

SaraÇQğlu' nan ıala.ına itimat 
oe aevıi 

Arkadaflar, 
Bazı ajanslar, kıyıneUl arkadqımız Sa

racoııu•nun ,aııaına izafe eder matı•3-ette 
bir takım netrlyat yapnuılardır. Biz bun
ları netretle telAkkl ederiz ve huzurunuz
da nefreUe telA.kld ediyoruz. Saracotlu
nun tahsına kartı hepimizin yUkııek mnıat 
ve ıevglıl vardır. ÇUnkU bu arluulaf bizim 
nazarımızda nihayet bir plıııı dejil dol
rudan dotruya tUrk ıılyuetınl yapan bir 
tUrk evlAdıdır, halla tUrk oğludur. Şimdiye 
kadar kendiıılnl takdir ederek aevdlğimlz 
gibi, ılmdldcn sonra da daha bilyilk tak -
dlrle aeveceğimlze hiç ıUphe yoktur. Bln&
enaJeyh hUlAAJ mlruaatım BafveklllmlM 
tam bir ltlmaUa mUcehhea oldutumu&dan 
kendilerine muvaffaldyet temenni ederiz. 
Aziz MilU Şefimizin etrafında ula milleti
miz yekv1lcut olarak her tUrltl tehlikeyi 
müttehit ve yekpAre olarak karfıhy&ealla 
ve ne kadar &#lr olursa olııun herhangt bir 
bldlreden muhakkak muvaffakiyetle cıJra. 
catımısı huzurwıuzda tekrar etDıektea 
ibarettir. (Bravo ııeıılerl, alkıılar) 

Cevdet Kerim İncedayı söylüyor 

gine meaulU. mUnhuıran Türkiye BUyilk 
xuıet lılecliııidlr. (Bravo •esleri ). o hal
de tA. geç~n aene, dtlnya ateıe bulandığı 
slliıdenberi Türklye'nln takip etmekte ol
dutu ve bugUn dahi o eaaa üzerinde yUrU
düğil politika, arkadatlarımızın izah ettik
leri gibi, Türkiye Bliytlk lıllllet lılecllainln 
yani türk mllletlnln mUıterck polltlkaaı
dır. Biz onun isabetine ve memlekete 
mutlaka aellı.met temin edeceğine ve bizim 
mileS1lr olabileceğimi& yerlerde ııulh hava
sını ve emniyetini yayablleceğimlze kani 
olmuı bir milletiz. Bu, milli ılyaaetimlz
dir. Bunun vasfı bUtUn dlınya için aulha 
hizmet etmek ve Türklye'nln bütün emni
yet, ıııre.f ve lstlklAllnl mutlak ve kayıtsız 
mahfuz bulundurmaktır. Bunun önilnde hiç 
kimsenin 1Uphe ctmeğe hakkı yoktur. Me
ler ki kendi kendine, kendi azmi, kendi 
iradesiyle bUtUn dünya husumeti önUnde 
bugünkü medeni ve lruıant varlığını yarat
mış turk mlllctlne ııuykast hıssiyle gö
nülleri meıbu olsun ve yahut dilnya DiF.a
mını daha çok bozmak beşeriyetin kala
bilmeııi latlrahatını bütün bUtUn yok etmek 
azmiyle, ııuynlyetle meıbu olsunlar. 

Bugünlerde dünya slyasetlnı , ahvalini 
bozucu bır takım haberler lçlndl' Ud kom
fU memleketin Türk - Sovyet doırtluğunu 
bozmata nıAtuf bazı ıeyler aezmekteylz. 
iki kom§u milletin tarihi Joatluğu 

Arkadqlar; tA 1919 - 20 senelerinden
beri biz dtlnya husumeti içinde tek hafı -
mıza kaldığımız günde inJulA.bına yeni 
başlamıı olan Sovyet Ruııya da cihan yü
zünde aynı suretle tek baeına kalmııtı. Bi
zim dostluğumuz o kötU gilnde ıuurla 
baflamıştı. Ve bugüne kadar bu, iki mem
lekete de mütemadiyen lylllk, ilerilik te -
min etmlı:ıtlr. (Bravo eceleri ). 

O tekilde ki bUtün dünya Sovyet Rua
ya'ya k&r1ı husumet içinde bulunduğu sa
mandan bafhyan bu dostluk geçen ııeneye 
kadar tek olarak ve mUmtıuı vaafiyle de -
vam etmlı ve her zaman her yerde aovyet 
menfaatlerini kelldi menfaatimizle takip 
etmitlzdlr. Biz lkl mllletln tarihi boyunca 
istikbaline hizmet edeceği mantıkla bu 
yüzden her husumete rağmen doııt kalmı
ııızdır. Keza bugüne kadar da Sovyet Rus
ya TUrklye'nln bu candan ve gönUlden ,u
urlu dostluğuna dalma doaUukla mukabe
le etmiıtir. Arkadqlar, bu iki memleketin 

1 
bu bllylik dOBUutu en kötU günlerde dlln
yanın en bUyilk lkl lideri olan Atatürk ve 

1 

Lenin tarafından kunılm111tur. (Bravo eeıı
lerl). 

Ve bu doaUuklar bugüne kadar mlll.ıtle· 
rlmizln ıuurwıa mal oım111tur. Eğer bu
nun ~ne kadar tecrübe edllmit fey
&lnden dalma iki taraf lıtifade etmek 111 -
tiyoraa bu 00.Uutu böylece yUrUtUr, ve 
dUnyanın karartıaının nereye varacatı bel
li olnuyan zulmetine doğru bu doııtluk me
pleıılyle yUrUmllf oluruz. (Bravo ııeıılerl). 

Biiyülı ıellerin büyük halelleri 
Bla Atatürk ve Lenln'ln bUyilk halefle

ri olan tıımet İn6nU ve St&lln devrinde de 
.............. •.-ldlde ~e. 
lal9 bir ,.719 bcwılmıywk ,.ldlde dnam 
etmMbıe emnıy.t etmek ı.tıyorua. Bu 

ııovyet ve tUrk ricaline emanet bir pollU. 
k.adır. Bu ltarJılıklıdır. (B:-ııvo ıı .ıılerl ,,. 
alkıflar). 

Arkadatlar, gene s on zamanlarda y., 
bancı matbuattan ve ajanalardaıı mülhem 
olarak turayı lıaret etmek lııtiyorum. B1a 
müttefiklerimizle yaptıtımız muahedede 
2 numaralı bir protokol imza etınltlzdir. 
Bunu ııtyut bir ihtiyat olarak koymut de
ttllz. Yarın ta.rıh teııblt edecektir ki o. 
&fyasl bir ıuurun ve alyasl bir ahlA.km .. 
ııeri ve veıılkasıdır. (Bravo aeııleri ve aı.. 
kıılar) . 

Gene aon zıunanlarda ajanalarda ve ~ 
zı radyo havadlıılnde türk mllletlnln em • 
niyetinin mahfuzlyetini turada. burada 
göııterenJer ve türk çoeuğUnun hayatuua 
ıunuıı. bunun teatri altında korunmakta 
olduğunu bildirenler vardır. Türk ç~ 
nun hayatının ne zaman ealrgenecet'Dle 
türk çocuğuıiun kanının ne zaman dökül .. 
ceğinl, canının ne zaman !eda ett!rflece. 
ğinl ııadcce onun adına bAldmiyette bula
nan Türkiye BUyUk lıliUet Kecliııl tQta 
eder. (Şiddetli alkıılar, bravo aealeri). 

Bu millet Milli Şel'in etralınJ1111 
ayrılma:ı I 

Arkadqlar; aayın Başveklllmlzln -· 
metli beyanatında ehemlyetle ve bir tarlll 
ııözü olarak iıarct buyurdukları üzere ~ 
ıııl kt iıtiklAl mUcadeleainln b&§ında '
mllleU A.t.atUrk'lln etrafından htç kimH .. 
yıramamıısa bugUn ve bundan ııonra da '
mllletl onun l!yık ve ıerefll haleti olq 
İnönU'nUn etrafından hlç klmae ~ 
(Sürekli ve llddeuı alkıılar, bravo ...ı. 
ri). 

Arkadatlar; biz bu kadar llıGlk. cıs.... 
mert, medeni ve lııııaıılyetperyer bir mlll• 
Uz, varlığımız da bu e8&11lara ~. A
ma bir Riln bize en ufak bir tUl'l'dll ~ 
olacak olursa, mlnkı milli ~ 
bUtUn mllletÇe ve muazzam bir heJt»eU .. 
hepimiz mahYoluncıya ve herkeid malln • 
dinciye kadar korumak umi~ CM
rekll alkıılar) . 

Bu mukaddes kilnıllden bir ....ne °' 
bir defa daha arzetmiıtim; arkadafluı 
bütUn bu ııulhperverllttmlze rağmen biat. 
§U kadar mesah&! ııathiye üzerinde 18 mi .. 
yonlU}t bir mlllet, tankı bu kadar, tayya. 
reııl ıu kadar, donanmaaı bu kadar slbl. 
Am!lierbaa dUsturlanm tatbik Ue mııka • 
yeııe yapan milletler tarth boyunca dlllma 
aldantnı§lardır. (Bravo, çok gUzel ııelleırt. 
alkı!Jlar). Bia heaab& gelmlyen mUııtesna 
bir milletiz. İatıyelller her vakit tecrllbe 
edebilirler. (Sürekli alkıılar). 

HUkümetin beyanatı tUrk milletildla 
pollUkamnın bir ayııaıııdır. O bizim beJ-.. 
natınua, bizim politikamızdır. HtlldbMte 
ııadece muhterem Ba,veldlin ~ 
n veçbtle nqe içinde gurur ve itimatla ~ 
zlfesinde devam temenni ederta. Ve~ 
l41111 Şefimize Afiyet ve bqımuıdaa bir • 
eklik olmamaaım dller1z. 

Bla vatan bekçlllttDI en lmtaal ödW 
bil-. t.c&Yülı detil. )'IUl b&JalmMm& bOe 
ma.atnaJla •tmi790ek bir milleti&. <116-
detll aUr:ıılar ) • 

Hüküınete itimat 
B. Cevdet Kerim tncedayı'nın bu heye- itimadınıza teşekkür ~erim. ( Şidd• 

canlı n alkıılarla biten kon111masından ı· " ki' -'k ı b sesi r·). 
aonra verilen bir klfayetlmUzakere takriri 1 ve aczre 1 .u q ar, ravo e ı 
okunın111 ve kabul olunmuttur. Bundan Küç:ülı bir h&Ii..e 
aonra relıı, Bqveklllıı, CUmhuriyet HUkU- Meclisin dünkti toplantıamda B11veld • 
metinin takip ettlli ıılyaııetln BUyük Mlllet limizln nutkunu iradettiii aırada aalOllda 
lılecllalııce tuvlp edilip edllmedlttnln te- fo•~afcılann resim alabilmeleri için "'9 
barUz ettlrllmeııi arzusunu izhar ettiğini -•· 
hatırlatm11 ve bu huınıııta A.zamn reyine kılan lmvetli llmbalara dolnlnan bir 1*'de 
müracaat etmlıtır. Kebwılarımız intihap hararetin teeiri71e ocmıdan tututmat " 0-
dalrelerl aırulyle reylerlıı1 kullanmıtlar • nda oturan birkaç mebas tarafından det .. 
dır. bal e&ndilriilnrilıtür. Perdenin indirilmeli Reylerin taııniflnden aoııra da reia, mev-
cut &sanın ittlfaldyle bUkUmete itimat be- arumda çok kısa bir inkıta olmııttar. Had. 
yan edllmiı oldulUDu tebllf etmlıtır. Bu- dizatmda ehemiyetıis olan ve hldiee "--
nun üzerine tekrar kUrııUye gelen Bqvekl- b "l Jl k '--" ,_ kil ilk 
Umlır Dr. Refik Saydam fU aöalerle BU)'1lk meye ı e '1l o ..... r ... .,,. ç Y1DC1a 
Mecllııe tetekldlr etmııtir: bqlanııcı bertaraf edildikten sonra B .. • 

kkürli vekilimia nutkuna devam etmittir. 
.. BGfvelıilimüin. ~qe .. .. . Mec:lu ayın 24 ünde toplcrnacd 

:- ~rkada~'dar.: bıı:ımd.yekgi_nfedv~ı- Baıvelrilimizin beyanatı etrafmda bati~ 
f emıs sızden aJ, ıgımız ıre tı aıre- Jerin sözlerinden •e itimat reylerin.in top • 
ıinde çalıımaktır. Sizden istediğimiz larunaamdm .onra dünkil ruznameye s• • 
maddi ve manevi en bQyQk lruvet bu-ı çilmit ve mevcut dört maddenin müıake • 
dur, biu gosterdiğinis itimattır. Bu· reei ikmal olumnuttur. Meclis 24 temmwa 
na Jiyik olmak için gerek arbda~arım j ~ ıünil toplanmak üere dünkü iç • 
ve gerek HD yine çalııacağız. Yüksek timama nihayet vermiıtir. 

Macar naz1rlar1nın tazyıkına rağmen 

Macaristan'ın Romanya'dan olan 
isteklerini terviç etmek için 

Mihver devletleri yeni ihtilaflara 
yol a~mak niyetinde değiller 

Loııdra, 12 LL - Dally Telesraph sa - h&llhazırda harbi men:llle,tırmek ve ,.. • 
Mteainln diplomatik muharriri yuıyor: Dl tqevvllfler ve ihtuA.flar çıkarmak. ıııtı. 

"Londra'dan alınan malOmat. aon MU- yen dillmanın manevralarına kapılmamak
nlh ,;örtlfmelerinde hariciye ııuın Kont tır. 
Çak! ıve bqvekll kont Telekl tarafındaıı Bu ıeralt altında Macariııtan'ın hali ile 
alınanlar üzerinde btiyUk tazyikler yapıl- cenubu prkl Avrup:ı'da tetkike tt.bl tu
:rnıı olduğu teeyyüt etmektedir. Kont Ci - tulmuı muktazt diğer hallerin mihver 

, aııo da mezkQr devlet adamlarını takviye devletlerin ve doatıarımn harekltı yU.zilD -
! .etmiştir. :Mamafl, Almanya, macar muta - den hiç bır te§C\"VÜf e M:bcbiyet vermeme
lebatının kabulll halinde Belknnl~a bir si takarrür etmlıtır. Bu h"llerin tnrifl Anı 
harp zuhur edebllcceljinl de aarlh bir ııu • ı henüz hultll etmeml,.tlr . Z!ra şimdiki Ana 
rette 'kabul etmektedir. İngilter'nln hege:nonyaııına kuıı açılmıı 

Gene Londraya ll'elmekte olan mal tuna- olan eaaalı mUcadele hAkim bulunmakta -
ta nazaran Sovyet Ruaya'nın Bukovina'- dır ... 
dan Ruthene hududuna mühim kuveUer 
naklettiği de teeyyüt etmektedir. Sovyet· 
ler dalma Rutenya'nın Ukranya'nın bir cU
zU olduıtunu iddia etmiılerdlr. Son gUıı -
lerde Moakova'nın, Slovakya'nın da Rua
ya'ya llhakım talep edebllecetlne dair e
mareler mevcut bulunmaktadır.,. 

Roma, 12 LL - Glornale d'İt.aıla ~ 
zetesiııln yazdığına göre, mihver d"vlctle
rt Yugoalavya'nın ıiyaal hareketi r lni ve 
Avrupa ha.dleelertyle ali.kadar bulunan l -
dart mekanizmasındaki değiıikllkleri altı
k& ile takip etmektedirler. Yugoslnvya 
matbuatında. fimdlye kadar ingıl zl rtn 

Roma, 12 La. - Glornnle d.İtalla yazı- yalancı propagandalanna az çok ttıl ı olan 
yor: maltunatın, daha lyl k ontrol edilrneııl hak-

"lıfilnlh ıt!Srlltmelerl Macll!'lstan'ın va- kında vermlı oldu~ karar kayd~dllmek -
ztyetinln ve umumiyetle bl\Uln cenubu ıar- tedlr. 
ki Avrupa meselelerinin mlh\'er deYletleri Fakat Glornale d'İt.alia i'azet . st Yu
taratındıın derplı edilen ıekllde yeniden ıroalavya devlet radyosu mUd !rl .. t 'il m 
tavazzuh etmealne medar cılmuıtur. nl~ln 193' eylülünde İtalya'ya kıırJt $id -

lılacarlııtaıı, gerek vaziyetiDln Ulld dil- delli blr kampanya yapmıı olan Vreme 
rUatltltü, gerek Avrupa adaleti ili kendi- psetul mUdUrU B. Stanlıılu Kral:ov'a 
lerlne mevdu olan mihver devleUertıdD verilmil oldı,ıtunu ııormaktadır. Gazete 
do9tlan milletler tantmdan ~ bu ım.ıta bir tavslhin fayduıa ohncyaca.. 
doıltluta ~ ltl'barlJ1• lrad'•• im- tun Uln ecSere1r, auır KOl'Cf9Ç'ln İtalya 
11111 1ıtr ebMit)e atteMlınM IOllP , Be dQıltlllk 79lllDÜ ~ --.ında 
w 7 "p,.. * 1 .. ·- ; 1 ,, ... ~ 
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~1uhtelif yiyecek ve yakacak ahnacalc 
Ankara Okullar Satın Alma Komisyonunlan : 
Erzakın adı Miktarı Tahmini Tutarı İlk teminat 

F. L. K. L. K. 
1 Ekmek 333000 Kg. 

89000 " 
24100 ,, 

3800 ,, 
17200 n 

10.50 34965 2622 38 
Koyun eti 
Sığıreti 

45 40050 
37 8917 

2 Danaeti 42 1596 
Kuzu eti 
Koyun 
böbrek yağı 

40 6880 

3 Sadeyağı 

Kuru soğan 
İnce tuz 
Pastırma 

Salça 
Kuru fasulya 
Patates 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 
Barbunya 
fasulyaaı 

Bulgur 
Vanilya 
Kuru sarımsak 

i Karabiber 

2350 ,, 

35100 " 

43400 .. 
12000 .. 

510 .. 
3250 ,, 

15550 .. 
43000 ,, 

28 .. 
280 .. 

6950 .. 

8500 ,, 
5850 .. 

509 Pak. 
720 Kg. 

78 .. 

Kırmısı biber 50 ,. 
.Kara mercimek 3750 1111 

Kırmızı 

mercimolı: 
Kimyon 

Kakao 

900 • 
13 ,, 

106 ,, 
Konserve sebze 
11.500 Kg. lık 2720 " 

Kuru bamya 243 ,. 
Börülce 1000 ,. 
§cftali 
konserve 
Soda 
Kuru bent,. 
Zencefil 
:hrçln 

1090 .. 
l93SO • 

750 .. 

Kahn ~ekilml§ 
Salep 

18 .. 
23 • 
S8 • 
35 • 
43 • Limon tusu 

50 

130 

7 
7 

80 
20 
25 

8 
100 
550 

18 

25 
15 
10 
30 

200 

40 
15 

25 
200 

180 

38 

110 
20 

80 
12 
35 

250 
300 
185 
350 
130 

Hıyar 15650 Tane 3 
Dolmalık biber 6640 Kg. 9 
Sivri biber 1200 ,. 13 

iTaze yaprak 1000 ,. ıs 
Havuç 5250 ,, 5 
lapanak 19350 • 8 

Semizotu 5750 ,, 7 
Domates 30000 ,. 7 
;Taze aoğan 3660 ,. 10 
Maydanoz 29800 Demet ı 
Dereotu 12460 ,. ı 
Nane 5066 ,. 
Patlıcan 27400 Kg. 
A. K. Fasulye 21450 ,. 
Çalı fasulya 1650 ,. 

1 
8 
9 

10 

... 

1175 

58618 

45630 

3038 
840 
408 
650 

3887 50 
3440 

28 
1540 
1251 

2125 

877 50 
50 90 

216 

156 

20 
562 50 

225 
26 

190 80 

1033 60 

267 30 
200 

872 
2322 

262 50 

45 
69 

107 30 
122 50 

55 90 

24889 30 

469 50 
597 60 
156 

150 
262 50 

1548 

402 50 
2100 

366 
298 
124 60 

50 66 
2192 
1930 50 
165 

4396 35 

3422 25 

1866 70 

Dolmalık kabak 9850 ,. 10 985 1463 60 

Limon 
Taze bamya 
Kereviz 

Lahana 
Pırasa 

Balkabağı 

Taze bakla 
Yeşil salata 
Marul 

Pancar 
Karnı bahar 
Ycrclmaaı 

Taze bezelye 
Enginar 
Taze sarımsak: 
Kırmızı turp 

76000 Tane 3 
3490 Kg. 15 
3440 H 8 

14500 .. 5 
21400 .. s 

5100 ,. s 
8700 ,. 7 
7500 Tane 3 

12580 ,, 4 

760 Kg. 5 
5600 " 12 
1550 H 3 

800 H 10 
5550 Tane 7 
540 Demet 1 

2050 ,. 1 

6 Toz ıeker 40500 Kg. 38 
42 Kesme oeker 15700 ,. 

Elma 
Armut 

Z Trlali 
Portakal 

Taze üzüm 
Şeftali 

7 Taze kayısı 
Ayva 

Çilek 
Kiraz 

Vişne 
Taze erik 

Kavun 
Karpuz 

11830 ,, 25 
7560 .. 25 

1120 .. 10 
38000 Tane 4 

13300 Kg. 20 
1880 " 20 

1750 " 
5610 ,, 

2100 n 

2220 ,, 

3180 ,, 
4100 •• 

16900 •• 
13650 " 

25 
12 

35 
20 

20 
12 

7 
6 

2280 
523 50 
275 20 

725 
1070 
255 

609 
225 
503 20 

38 
672 
46 50 

80 
388 50 

5 40 
20 50 

19514 66 

15390 1648 80 
6594 

21984 

2957 50 
1890 

112 
1520 

2660 
376 

437 50 
673 20 1120 14 

735 
444 

636 
492 

1183 
819 

14935 20 

8 Kok kömUrü 4320 2600 112320 8934 
Kıriple kömürü 340 

Süt 
9 Yoğurt 

Kaymak 

25960 •• 
30250 ,, 

280 " 

10 Beyaz peynir 10500 ,, 
Kaşar peyniri 4550 •• 

11 Pirinç 

12 Sabun 
Çamfıstık 

Kuş üzümü 
Kuru kayısı 

Ceviz içi 
~adem içi 

Fındık içi 
Kuru OzUm 

33750 ,, 

23950 " 
505 " 
450 ,. 

1500 " 
1445 H 

185 " 

~72 .. 
4650 .. 

2000 6800 

18 
25 

160 

45 
70 

28 

40 
110 

40 
110 

45 
120 

80 
30 

119120 

4672 80 
7562 50 

448 

12683 30 

4725 
3185 

7910 

9450 

9580 
555 50 

180 
1650 

650 25 
222 

217 60 
1395 

951 25 

593 25 

708 75 

718 50 

İhale 
Giln ve aati 

20.7.940 9.30 

20.7.940 10.30 

20.7.940 11.30 

20.7.940 12 

22.7.940 9.30 

22.7.940 11 

22.7.940 11.30 

22.7.940 14.30 

22.7.940 15 

22.7.940 15.30 

22.7.940 16 

22.7.940 16.30 

ULUS 

Erzakın adı Miktarı Tahmini Tutarı 
F. L. K. 

13 Kuru erik 
Kuru incir 
Bal 
Reçel 
Buğday 

Un 

1730 .. 

825 " 
250 .. 

2350 .. 

1155 " 

ekstra ekstra 22000 ,, 
Makarna 7400 ,, 
Kesme makarna 900 ,, 
Güllaç 500 ,. 
Arpa şehriye 455 •• 

14 Tel şehriye 645 ,, 
İrmik 30t>O ,, 
Kuskus 650 ,, 
Pirinç unu 720 ,, 
Nişasta 1030 ,, 
Hararot 240 ,, 
Tarhana 580 ,, 

35 
30 

100 
50 
15 

17 
30 
28 
85 
27 
30 
25 
27 
50 
30 
60 
80 

62 

605 50 
247 50 
250 

1175 
173 25 

7321 60 

3740 
2220 

252 
425 
122 85 
193 50 

750 
175 50 
360 
309 
144 
464 

9155 85 

8587 15 Zeytinyağı 

16 Yumurta 
Meşe odunu 

13850 H 

292000 Tane 
284000 Kg. 

2.50 7300 
2.25 6390 

17 Gürgen 
odunu 109000 ,, 
Çıra 3150 ,. 
Mege kömürü 26650 ,, 

2.25 2452 50 
7 220 50 
5.50 1465 75 

Uskumru balığı 3300 •• 60 
Kefal balığı 1400 ., 80 
Torik balığı 1425 tane 60 
Mercan balığı 300 ., 80 

18 Kılıç balığı 900 ., 80 
Palamut balığı 1850 Tane 20 
Kalkan balığı 2200 Kg. 60 
Levrek balığı 500 ,. 120 

İyi ıu 
19 Buz 

Tavuk 
20 Hindi 

Gazyağı 
Makina 
yağı A.F. 

21 Makina 
yağı B.B. 
Benzin 

Koyun 

41750 teneke 12.50 
1000 Kg. 3 

4500 Tane 70 
1950 " 170 

176 Tene. 262.50 

125 
" 

1200 

15 .. 1200 
880 .. 455 

10528 75 

1980 
1120 
855 
240 

720 
370 

1320 
600 

7205 

5218 75 
30 

5248 75 

3150 
3315 

6465 

462 

1500 

180 
4004 

6146 

karaciğeri 6850 Tane 27.SO 1883 75 
Koyun 
işkembesi 1400 ,, 12.50 175 

İlk teminat 
L. K. 
549 12 

686 69 

644 03 

547 50 

789 66 

540 38 

393 66 

484 88 

460 95 

22 Koyun beyni 2400 H 17.50 420 238 78 
Paça 12000 " 2.50 300 
Sığır işkembesi 900 ,, 45 405 

Yassı kadayıf 1400 Kg. 25 
23 Ekmek kadayıf 800 Çift 25 

Tel kadayıf 1390 ,, 30 

3183 75 
350 
200 
417 

967 

72 53 

24 Zeytin tanesi 7800 ,, 

Tahan helvası 2700 H 

40 

40 
35 
20 

3120 234 

25 Taban 1670 ,, 
Pekmez 1790 ,, 

Sirke 
26 Turıu karııık 

Salamura 

yaprak 

Arpa 
27 Saman 

Kuru ot 

4500 .. 
2000 ,, 

1220 .. 
4000 " 
3000 " 
2000 " 

1080 
584 5C 151 69 
358 

2022 50 
675 15 

40 800 138 08 

30 365 

1841 

6 240 
2.75 82 50 31 69 
5 100 

422 50 

İhale 
Gün ve sati 

23.7.940 9.30 

23.7.940 10.30 

23.7.940 11.30 

23.7.940 11.45 

23.7.940 14.30 

23.7.940 15.30 

23.7.940 16.15 

23.7.940 16.45 

24.7.940 9.30 

24.7.940 10 

24.7.940 10.30 

24.7.940 11 

24.7.940 11.30 

24.7.940 11.45 

24.7.940 12 

1 - Yukarıda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksilt

me ıartnameıine göre komisyonumuza bağlı okullar namına parti parti 

kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuı ve her par

tinin teminat miktarı ile ihale tarih ve saatleri karşılarına yazılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli be§ bin liradan aşağı olan partiler açık eksilt
me ıurctiyle ihale edilecektir. 

3 - İstekliler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı ayrı fiyat tek

lif edeceklerdir. Heyeti umumiycai Uzerinden yapılacak tenzilatlı tek
lifler kabul cdilmiyecektir. 

4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedel

den aşağı olacaktır. 

5 - Eksiltme Ankara'da bölge sanat okulunda toplanacak komisyon 
huzurunda belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebileceklerin 1940 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle, 

ticarethane namına i§e gireceklerin işbu kanunda yazılı gartlar içinde no
terlikten alınan vekaletname ile komisyona baş vurmaları. 

7 - Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanu

na uygun olmak üzere kapalı zarf mektuplarına istenilen belgeler ve te

minat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak suretiyle mühür mu

mu ile kapamak ıartiyle ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi ioe ait 
olduğunu ve kanunr ikametgahlarını yazarak belli gün ve saatlerden 

evci makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. 
Belli gUn ve saatten ıonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların ck

ıiltme saatlerinden daha cvel Ankara okullar muhasebeciliğine yatırıJ. 
ması lhımdır. 

8 - Eksiltme tartnamclcrini görmek istiyenler Ankara'da 
muhasebeciliğinde komisyon kitibine baş vurabilirler. 

okullar 
13383 

Kuru ot alınacak 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
merkezinden : 

Zayi 
Ankara C. Müddei umumiliğinden : 

Ankara icra muhasebesi tahsildarlı-

ASKERi FABRİKALAR 

70 Ton petrol alınacak 
As.hri .Z."a.brilıafar Umum Mıidıirlı.ilü 

Merkez Satın Alma. Komisyonund.ıtı: 
Tahmin edilen bedeli (l~.659) lira olan 

70 ton petrol askeri fabrlktüar umum mU
dilrlUğU merkez satın alma komisyonunca 
22. 7. 940 pazartesi günü saat 16 da kapalı 
zarfla ihale edllecekUr. Şartname parasız 
olarak komisyondan verlllr. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (117') lira (43) ku
ru§u havi teklif mektuplannı mezkOr gün
de saat 15 e kadar komlsyon!l vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 'numaralı konunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesa.lkle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alAkadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesika -
siyle mezkOr gUn ve saatte komisyona mU
racaatıarı. (3371) ı::464 

117 Kalem muhtelif zımpara 
taıı alınacak 

Askeri Fa.brik.al11.r Umum MüdürlülU 
Merkez Satın Alma Komısy,murıdRıı: 

Tahmin edilen bedeli (18.000) lira olan 
117 kalem muhtcllt zımpara taşı askeri 
tabrlkalar umum mUdllr!UqU merkez satın 
alma komisyonunca 22. 8. 940 ~rşembe 
ıı;UnU aaat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1360 ı lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkQr günde sa.at 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin ı.le 2400 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerlnd,,kl vcsalkle 
komisyoncu olmndıklnrına ve bu lgle alA
kadıır tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası veslkaslyıe mezkQr gün ve saatte 
komisyona mUracaatınn. (3418) 13467 

10 Ton 5-5,5 mm. kutrunda ve 
640 mm. Tulünd'? civa çeliği 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüfD 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (S0.000) lira olan 

yukanda yazıh 10 ton civa c;elifi askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 23/7/940 salı ı;ünü H· 
at ıs te knpalı ~rfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (SO) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminnt olan (37SO) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur ıünde saat 14 de ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numıı.rah kanunun 2 ve 3, madde,
lerindeki vetıaikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu iıle alakadar tllccardan oldukla
rına dair ticaret odası vesikaaiyıe mezk(h 
ıün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3368) U472 

155 Ton benzin alınacak 
Askeri Fabtilıa.lat Umum Müdürlüfü 

Merkez Sa.tın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (S7.3SO) lira olan 

ıss ton benzin askeri fabrikalar umum 
müdürliiqü merke:ı satın alma komisyonun· 
ea 2217/940 ps:zartesi günü saat ıs te ka· 
palı zarflı ihale edilecektir. Şratname 
(2) lira (87) kurue mukabilinde komiıyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (4117) lira (50) lrurutu havi teklif 
mektuplarını mezkdr günde nat 14 de ka· 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
d~ 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vcsaikle komisyoncu olmadıkla
rımı ve bu lıle 'atlkadar tüccardan olduk
larına dair ticaret odası veaikasiyle me:ı
kGr gtin ve saatte komiıyona müracaatlıın. 

(3369) 13473 

Kırıkkale' de şartnamesine göre 
mukavelenin imzası tarihinden 

itibaren 31. 5. 941 tarihine kadar 
10.000 ila 15.000 ton efya 

naklettirilecek 
Asbrl Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Merkn Satın A.lma Komisyonundan : 
Beher tonuna 85 kuru~ bedel tahmin e

dilen yukarıda yazılı nakliyat askeri fab· 
rikalar umum miidürlüıiü merkez satın al
ma komisyonunca 2317/940 aah ıünü saat 
16 da kapnh zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat ol11n (9Sl5) 
lira (25) kuruıu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde u.at 15 ıe kadar komiı;yona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerin.deki vcsa
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
allkadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasiyle mezldlr gün ve eaatte 
komisyona müracaatları. (3513) 13507 

300 Kg. Sarı potu 300 kg. boraks 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Sa.tm Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (780) lira olaıı 300 

açık eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Muhammen bedeli (4ı08) lir' 
3 - Teminat 308 lira (10) kutuf 
4 - Şartnamesisin görmek ist 

hl!r glin encümen knlemine ve isttf. 
de 26-7°940 cuma g{inü saııt 10,30 clJ 
diye encümenine rnüracnatları. (SS"' 1~60 ı ss~· tır ton 

Süt ve yoğurt alına~ ' t1tail 
Anlıa.ra Belediyesinden : laat 
1 - Belediye hastanesinin bir '1ıııa lı: 

ihtiyacı için almacnk olan 2200 k• 
ile 2000 kilo yoğurt on beş ~ ısı 
açık eksiltmeye konulmu:;tur. 

2 - Muhammen bedeli 7S2 !iradı! 
S - Teminat Sl5 )ira 40 kuruıtuf• 
4 - Şartnamesini ıörmek isti 

her gün encümen kalemine ve iste 
de 26-7-940 cuma günü saat 10.30 clJ 
diye encümenine müracaatlan. (S61 

Et alınacak 
Anlıa.r.t Belediyesinden : 

1 

1 - Belediye hastanesinin bir 
ihtiyacı için alınauk olan 1600 kılO 
g{in müddetle açık eksiltmeye koli 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 720 liradl! 
3 - Teminat S4 liradır. 

4 - Şartnamesini ıörmc-k iıtİ 
her giin encümen kalemine ve iıt 
de 26-7-940 cuma günü saat 10.30 d' 
diye encümenine müracaatları. (S61 

13602 

Erzak alınacak 
Ankara Belediyesinden : •* 
1 - Belediye hu tanesi bir. genel' 

yacı için alınacak olan 12 kalem 
beli ıün müddetle a&ık eksiltmeye 
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli 994,SO 1 
3 - Teminat 74,S9 liradır. 

4 - Şartname ve erzak listesini ·J 
istiyenlerin her giin encümen kale?'ı 
iıteklilerin de 26-7-940 cuma ıfiı!!i 
10.30 da belediye encümenine mil 
la.rı. (3612) 13l503 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Kızılay tarahndnn yaptırıl• 

hat merkezi binası arsası ile şuyul!. 
marm 839 ada 9 parselde 53 ve JO r 
147,5 ve 11 parselde ı 14,S ve 12 
185,S ve 13 parselde ı28 metre ınu~ 
ceman 628,5 metre murabbaı beled1! 
yer eatılmak üz-ere ıs gün müddev 
arttırmai'ia konulmuştur. ; 

2 - Muluı.mmen bedeli 1571 lifi 
ruıtur. 

3 - Teminat 117 lira 85 kuruşt~ 
4 - Şartname ve krokisini görıı' 

yenlerin her gün encümen kaleıniı.ı't 
teklilerin de 30/7/940 anlı günü ''~ 
da belediye encümenine milracaatl

1 (3683) 

Kı. aarı potae ve 300 Kg. boraks askeri J 
fabrikalar umum müdürllitü merkez aatm NAFIA VEKALET 
alma komiıyonunea Z?-7-940 cumarte.i ıil· J 
nil saat U de açık eksiltme ile ihale edi - Rıhtım dıvarı yaptırıl~ 
lecektir. Şartname parasız olarak komiı - Nafıa Vekaletinden : 
yoııdan verilir. Taliplerin muvakkat temi- Eksiltmeye konulan iı: ti 
nat olan (S8) lira (50) kuruı ve 2490 nu - 1 - Buraa'nın M. KemalpaP ~ 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve- nın feyezan sularına kar§ı müdaf f 
saikle komisyoncu olmn.dıklarına ve bu it- yapılacak rıhtım clıvan inııaatı kd1 

le a11lc.adar tüccardan olduklarına dair ti - (328.692) lira (78) kuruGtur. 
c.aret oda11 vuikasiyle mezkQr &iin ve aa- 2 - Eksiltme 1/8/1P40 tarihine f 
atte komisyona müracaatları. (3640) perıembe günü saat IS de Nnfıa ~ 

13639 su i$leri reisliği su ekıiltme koıni:C.• 
SSOO Kg. yerı"ne 2800 Kg. R--ine daaında kapalı zarf usuliyle yapıl ; 

-:r 3 - htekliler, eksiltme li~ el 
mübayaa edileceği H. kavele projesi bayındırlık iı;leri ı~ ıl 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü namesi, fenni ıartnnme ve projele~ 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 43 kurut mukabilinde ıu lıleri rel• 

19-7-940 cuma ıünü ıaat 14 te açık ek - alabilirler. . . /. 
siltme ile ihale edileceği 3, S, 7 ve 9 tem • 4 - Eksiltmeye ğirebilmek ıçiıl111 muz 940 tarihlerinde illn edilen 8800 Kg, !erin (115.897) lira (71) kuruşluk. ti, 
r~ine 2800 Kg. olarak milbayaa edilece- kat teminat vermesi ve eksiltroeıı111, 
ğin.den mezkGr ıünlerqe çıkan illnlar hü - lacağı giinden en az sekiz gün e\'el 41 
kümsUzdür. (3647) 13641 de bulunan vesikalarla birlikte bir r~ 

10 Ton parafin almacak ile Nafıa Vekaletine müracaat ed~ . 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü işe mahsus olmak üzere vesika ııl ~~ı ~~ 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : bu vesikayı ibraz etmeleri ı;arttır··ııd' 1 
tt.( l 

Tahmin edilen bedeli (6000) lira olan 10 Bu müddet içinde yesika taJeb~eıı' 
ton parafin aakert fabrikalar umum mildür- lurunıyanlar ~ksiltmeye iştirak e ~ 1 > ötıı1 
lüğü merkez ıatm alma komisyonunca 5 - İateklilerin teklif mektuplar e:~ ~ ~\:e: 
26-7-940 cuma giinil ıaat ıs te kapalı zaı:f- ci maddede yazılı saatten bir sıı"~ıır c, ~li)'J 
la ihale edilecektir. Şartname parasız ola- kadar su iıleri reisliğine makbuz J l,ltltı · 
rak komiıyondan verilir. Taliplerin mu • linde vermeleri lazımdır. ,41., ltı ~t 1 

vakkat teminat olan (4SO) lirayı havi tek- Postada olan ıecikmeler kabul 1 ~ ~ 
lif mektuplarını mezkQr günde ıa.at 14 de (34S7) 13sZS ı,. "'llt 

... " f kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin Benzin alınacak \:erı 
de 24PO numaralı kanunun 2 ve 3. madde - Nafıa Vekaletinden : !o 
lerindekl vesaikle komiıyoncu olmadıkta- 2617/ 940 cuma ıtüııü saat 16 d• ~ 
rma ve bu iole alikadar tüccardan olduk- da Nafıa Vekaleti binası i~inde t<fı' 
larına dair ticaret odası veıikasiyle mez • mildilrlilğü odasmds topiaruın rnJ11~ 
kur gün ve ıaatte 1ı:omiıyona müracaatlan. siltme komisyonunda S025 lira ın pal' 
(3648) 13642 bedelli 1000 teneke benzinin ı;a 

150 Ton teleol alınacak U$ulü ile eksiltmesi yapılacaktı'· tı b 
Çocuk yuvası müessesemiz hayva -

natının ihtiyacı için 35 bin kilo kuru 
ot alınacaktır. İhalesi 22 temmu.ı: 940 
pazartesi günü saat 10 da Kurum mer
kezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör 
mek fstiycnlerin Kurum hesap işleri 
direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

Eksiltme oartnamesi ve teferrtıa ıı • ğına ait 743201-743300 seri numaralı Asbri Fabrikalar Umum Mudurlüfü .. de 
siz oları.ı.k nalzeme miidürluğun 

bir cilt makbuz)a resmr tahsiJdarlık Merkez Satrn AIJM Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (4-5825) lira olan bilir. Jcll 

mühürü kaybedilmi' olduğundan bu 150 ton toleol askeri fabrikalar umum mü- Muvakkat teminat 3715 lira 88 ~~ 
6eri numaralı makbuzla yapılacak her dür!üğü merkez satın alma komisyonunca İsteklilerin teklif mcktuptarırıı 11 

29/ 7/ 940 pazartesi günü saat 16 da kapalı kat teminat ve şartnamesinde yıı.ııJ•' 
hangi bir tahsilatın ve mezkilr mühü- :zarfla ihale edilecektir. Şartname (2) lira ile birlikte aynı cün saat ıs e ~el 
rün hiçbir suretle hükmü olmadığı ilin (~~) kur~ı m.ukabllinde komisy.ondan ve- ili d ver•" 

1 r T 1 1 -•-'--ı t t 1 miıyona makbuz mukab n e .... ~ 
1 , 3731) · 

13711 
rı ı . a ıp erın muvaı<Ia enıına o an ıs~ 

o unur. ~ ~ (,3436) lira (88) kurutu u'ri ı.klif mek- zmıd.tr. (3572) 
,. ' Z752 



ULUS _,_ 
i -------------!"- olan eo.ooo kilo ko711P eti 1ıapa1ı ~ -- b• sQD " lbal979 lfUrlk edectlı: ı.teldlle;. veya banka mekt\lba " 2490 uyıh b- ANlr & Da. V ALILICI 

li:rle eblbm9"-~ ~ ::!ı.=:!lf bir ~.1::1° Aty~or-= nunun S. ctl maddeainde yuıh bel,. ----~-----------
2 -~ ~ Kon- alma lı:omiqODUD& vermeleri. (IGM) lerle birlikte tayla edilen ... tta ke> 0...1..--, k!l.mW'" abnacaL 

,.. L•. lmlrliklerl utm alma komılqoela • UNT mi 1 leri. (•"'-) 1SS55 UUD v -- - & 
rmdadır. istekliler prtnamqi ba ~oam • 1:1a - .__ .ı. ı,om it me .,.,._ Awn V.ıililindeıı : ' 

EA ..-c.. it' --.a .Jmecelr 1 - Ankara merlra ilk obllarma aqa. pnlMda olm,rabJlid•. •un• ntmn Sm• Alm• IComiqo. ~ 
ı _ tılMl eo.ooo kilo to,.m etlnla ma • ımnd••: •llllbft U •lıllr,.,._,• : rt uo, u.nt 110.000 kilo strsm oclmm 

Nnwn• tutan 211100 lindJr, 1 - Bana ...,.ısoa blrlUderbdn .... • ,..,. la 050 5000 ldlo cırt. llOOO kilo auıqat k6arilrll 
4 _ Şarta•"'""9cleki ,r, ıs ftı•l•m1 da- Ulı: et lht17Mi bpalı sarfla mOn•lre•an lal .;.z::: .::•= .:; ...u: 4085 lira nmhemm• bedelle açlk ebilt -

hil oldata balde ilk temimtl 20t5 Hndır. ~~~~ mubunmen fiyatı, ilk te- Ml71MO pqamba slbll uat 15 ._ •tm a- me sııreti7le 1atm •imamı.. 
5- Eksiltme 2S-7-t40 tıalı ... ~ U mtnatı. lbale stmO ve ...u ...atda na- bnaaktır • 2 - A,lk ebiltme 11-VII-MO peqembe 

de Koa,.ada kolorda billUI lcfeclelııl LY. hdıl'. 1 _ Mer adedlae 1750 kanat n.,at blçi- ~il ... t 15,30 da •ill7et daimi •ciime -
A. ifa. AL ICo. ,...1acaktlr. 1 - 8u'tmmeel ~ htabaı LY. l• --.tlara ait alsa~ törmelr n mnde '1Qıl&caktır. . 

• - tateldlleria _...... dnd• IMt - =·~:..-:.=.:.. 8: ::..=:· ~ ~ IRIPlll1erla -- mi • 1 - İsteldilerill Prtname71 törmek lse-
20/ temmu/940 cavıart..ı Udu .-Uf ~ ... ~ Ko. Btlr. ' _ ~ lbale ••atlndea lılr ~ dirlik ta alma .....,_... milracaa~ re bw slln maarif mtkltldllffne Ye ihale 

mti7le •et 11 de 111. •es;ecelder ~ ----elderdk. Ba at n.u. lı:adar teklif me1ı:tqp1anm nr. ~ • stlntl de " 7 ,5 maftkkat teminat aç.mi 
AıtlD alma komis7oa-.. ... ttm _. •..O- YC7& daderilm .._ meled lkımdır. si ek lati)"ell)erta 

4596 
Jııuad mtlhuebe •esaealne '11ltıranık 11111 • 

--

1

-- kapalı wf mll'11• 'J&PI· toplar lıabal edilmeL Ebiltımqe lıtirft Klkduı Kubammeıı n. lllı: tem. .!.; ==:..::ı matbu •era ~ ·~· wtte daimi encilmene mtiracaatla • 
edH*ler Mil _... h ar •• a. 1 el iMCi- 200.000 86 6280 lira b aıtktPbaaıa malatni teklif melltgpın • n ılln olunur. (3408) ıssn 
delerlacle ,uıh ftla1klerl lf)ru etlDeleri ihaıe sano ...u m 2490 •71lı ........ 1111 4 tinct1 maıddeeiıule Benzin alınacak 
prttır. (S40l) . 

11177 ao. 7• 940 ..ıı 11 4- naıh belselerle birlikte minakua sini Awra v.ıDiflnüıı : 
Kara ot ahnacak (lfta) 1a100 ... t 14 de bclar koml8JGll& t•lim etme· Nafıa dalr~ıl için alınacak olan 

IUJ~ Adal S•tı• ~ •• IComlıpo- Benzin laire almacak leri. (3407) 13525 (1000) tneke be~inin milbayauı 15/ 
~;:tem Jınmı ot lı:apalı Alf uull71• Lllebrırcu Aıierl S.tıa Alm• IComis- '1 /940 pazartesi pil uat 15 buçukta 

at 15 dedir. Katt teminatı: her parti lçla 
7031 lira 25 lnlnıı olup her pert17e ait tart-
11&1111• 2SS bnata lııomi•yondan alıınrl' Ta
liplerin mu177an vakitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bllhmmalan. (3&452) 13611 

Matra alnwcak 
•. il. Vel:llfti Satm Alma IComlqo. 

armd•ıı : 
Bellerine tabnıia edil• fi:tatı 15 lnanae 

olan elli bin tue aJeminJtim çıplak 111&tn 
27 /temnuız/940 cumartesi ailnll ... t 12 de 
Anbrada il. M. V. aatm alma Ko. da Pi• 
sarhkla utm almacalmdu ieteklileria 
6375 linlık kati teaılnatlan ile birlikte 
mezJdlr KO. da balanmalan. Sartname 211 
kanıt kJrtılıtmda mesktr KO. dan ılınır. 

(HIO) 18690 

Kilim ........ 
•· •· V eUleti Saını ~m• ICo...,.,. ..,,,, .. , 
Beheriıuı bıluaıia edilen fi,..tı SOO ... 

olan SOOOı tane itilim 11/temmas/940 CUl
pmba lflnl ... t 14 de Anlrarad& M. il. V. 
utm aJIU Ko. da puarhJda •tın •l•"Car 
jmdan i8t*1ilerin 2250 liralık btl temi • 
natlan ile birlikte puubk dn Ye mtı. 
da matir Ko. da 1ıulanmalan. (3661) 

IHtl 
_.._ ahlllMWJrbr. tbaı• a T. 940 cama "8Dnd••: rillyet nafıa komisyonunda ihalesi M--...1.!I al-~=-= 
_... ... mllllı'l79t Kenuat cUıeU u11:er1yece temıa edil - ORMAN rw:.ovtRGE Md. ~ -- ..__.... 
sQDU _. 11 de lldlnaede mek n lı:lm;vevt ....ııa alımnalı: fUtl:vl• .._,_. yapılınak üzere puarlı6a konulmut • •••• Vdll.U Sma Abu ~ dalıw1ad9 .abD alma komi1r70Dunda :FllPI• ~•...,. 
l9C8ktn'. Talunbl edllea tutan •9lJOO yem ._...., ldlo dGlmıe 'baldD 2111 lı:llo Yaln. tur. ııtıadu : 
teminatı ana liradır. JMat " ~ 1ill TCK kilo ..,_ pium'lıJda alUlllOalrtır. Odan, klmGr Ye saire satııı Maa nakliye ketif bedeli (5175) lira !ie~sine tümin edil• ft,atı NOO Ura Ot 

ıa. stıa JromlqoDda ll&'WebWr. ı.teıcua.. =~~ıt;_ ~=-uda"°..:::=:. = · Aahr• Orman Çeviııe •IJdarıa muvakkat teminatı (388) lira (13) ku- laıı fJ0.000 adet mendil 29/temmm/940 ı.. 
ıiD telı:llt melı:tuplanm ea PO lbale ....U. lı:omtayonunda ;yapılacaktır. (872C) 137ot llJndıa : ruJtur. ribınde ve puarteel dal .. t 14. te A. 
den bir uat evel lı:omllr7oaa vermll olma- . L karada il. il. V. utal alma Ko. mada 
ıan J&mndıl". <IM6> 13181 Kunclma almacak 1- Emnli mubutacfan olup utı11- ıteklilerin muvakka tteminat mek· bpab suf aau.ıı.,ıe utm almacatuıdaa le-
. Un alınacak Corlrı ICor Satııı Alma IComiqoaaııdu: na karar verilen 4740 kılo kantık odu- tup veya makbuziyle ticaret odası ve- teldilerin (720) lirahk 1ratl teminatla~ 

ı Kolordu lbtt lçlD aı temmu tMO birlikte maklr komlQalda baJ•rMlen. lıpvta Tlbıtn S•tı• ~... 1'oeıiqo • ~ba .unu ...>;~1 de puartılı:la ko. nun beher kiloau bir kurut. 2382 kilo ıikaıiyle birlikte 18di geçen gün ve (3674) ua 
ınmtfu : ml8)'0Dda mevcut nUnnme,e s6n 0000 _ mqe Jd5mUrilniln beher kiloau 2,5 ku- saatte nafıa komisyonuna gelmeleri. Yün fanili _,_,..k 

ı - Petbbw'claıld lataatm ..... Dati,... 7000 Clft kunclura :vaptınl.aktır. rq. 36,700 kilo bntı~ çitanın beher Buna ait kqlf ve prtnanıeyl her •· •· v •Wfti S.taı Aı.a xo-.,.. 
cı olan 144.MI kile• lıapak wf mll7- O: tem1~eı:=.ıt 4SIOO lira olup kil01u 1,5 kuru" 1880 kilo kntane ka· giin nafıa mildilrUliilnde ıarebilecek- IJllııdu : 
le tlısiltm979 ı.aaı....-. ı - 1.tekJllertn belli sün n ... tte nfııun beher ldloeu 5 kurut. & adet leri. (3685) 1Se596 Hepsine tahmin edil• 87* (2'.400) 1-

2 - Şartaameai lspartı'da tlmen aatm Qorl1lda kor atın alma komlqonuna mu- 4 1 i i beh d d' 150 bru" ra olan (12000) adet.,._ fanUI 21 temmm 
,-_,_,..ı IJ-tmm-940 puarte- .ıma lıllOlal11oaandadır. !etelılllw l&rtDa • racaauan. (a726) 13707 çam 1 en n n er• :Chı d dl 

10 
940 puart..ı etini uat cıa bette Annr ... 

llat ıo da tim• binumda tim. m..,t IDomi•.,cmcla o1na,..bmr1... Kma ot almacek 60 adet aemer katının er • e MiLLi MODAF AA VEKALET! il. il. v. satm alma lııomi•~ JrapU 
L.,_ ·-oma ..1.ır-ı-..1. - .. -•- • ı - !tlMl 144.000 kilo - nmheımmm kurUf, 126 adet kayın balta upının be. urf aaall7le utm ahaacaimılan istekli! .. 

'lı.... -.. • .., ............. ,,_.u. tutan 21600 Urada. tamir Adnl S•tııı Allll• 1Comi97omıa- her adedi 5 kurut 115 adet timtlr ka- 500 leJ)'V mutfak alınacak ria- (HIO), lirallk kati t.eatlnatlıri.,te .,.. 
~ eclilm bedeli 75.600 un Ye 4 - Şartmm•lwWd "25 tDikdar fu • d•ıı&w ~ lhtt711Cl için DO ton pğının beher ad~dl 1 kurut. 46 top •· •· YeWeti Saua&lma ıco : likte -..Jilr Ko. ela baJwmwlan. f:J' 

1170 liradır. lau ela clabll oldaia Ulcle ilk twimtı 1&20 !:: :,~ a~.':tı9:' .:=:ne:-:.:~ çam kwlaltnm beher topu 40 kurut. Beller ~~ tümia edil:ı!l"ts :ı!: T•Tla hUm idımcllk 
e,1 sörmek lsti7enler il& • Jindır, lacaldır. Umum talımlD tutan 23COO lira 20 adet tam boyundur&1pun beher a- :::U.0:Uc:Mtu~ ;rb:'':.ıibe s::i! edi- •· •. VeMletl SatDI Al··~ 

hw sUıı komi•'10U mtlraca- 5 - Bblltmt 1&17/MO tarDam. tesadüf olup Ulı: teminatı 1755 liradır. Şartaam ... dedi 20 kurut muh•mmen bedel ~e • lebileceii sibl upr1 100 matbabtan aNı armd•ıı : 
rlw. ed• cama dnll Mat il da l•parta'da tf1 • her &1bı komlmyonda görOIOr. tııtelı:Ulertıı rinden 30 IÜll müddetle açık arttırma- olmamak bere ayn, ayn taliplere de Dıaıe Beherine U1un1n edil• fi.,_tl lt. °?·t 

erin belli sinde aaaıt 9 a b- mm aatm alına komi8rommda :papılac:ak- =.:e:=:nd=~ .::1!.T'i!: ya ~kanlmıttır. edilebilir. Puuhlı: 11. 7. 940 salı dntl lm 500 ..Set t8Ylabalatı .,....... 
bildirdiil sibl doldaı:ac:alrları tır. tatekliler 26.17/940 cama llial ... t 

15 
e mirde Bomovada ukert ll&bD alma Jconıı.. 2- Arttırma 22. 7. tıtO tarihine m6- r.'t :74~~C:-~oı:'::Ütı.Jo ::o-:: ~-~ 

edecekleri teklif mektuplanm kadar teklif mektaplanm hputa t6mea )'ODUU Yennelerl. (a728) 18708 ladif puartıeei ıtlntl IUt 1& da Anka- iı':: eart...m.u : '11 llra 75 bnat olup ko- perıembe ıtlnl saat 11,IOtldadır.\ırBliı• 
~ri7le birlikte Ko. aa •• • utm .ıma komlaron ~•ima Yerecek ra orman çnirp m6dttrltlpn4e Japl• misyondan alımr. T•liplerin maanen ... 1151 li~. B...ı '" tu ..... 111 

eltanv. (.1293) 11211 " :pllaıılt a&Mterecekl~. Bu uatt•... D. u .a.y· .a. YOLLARI Ja--t-... Wtte il il. v Sa. AL Ko. da bahmmalan. ~ &öriilebilk. İ9teldiledfa 
lr' _ ra ftril• '" ,....t Piad..U• melmlplar ~ A ...a~ır. ' cis47) 11554 seleuyle ihale aaatmda il. il. 
:"Va ot almacak Üllml'1&cütlr ... t Q.n 11me dain •· s- Muvakkat teminat at lira IS b- I k atma komla;ronanda bal-d!·n. 

Alm• IComlıyoııımda• ı ati'Jle ~. Ta1JU8 ••otomobil Mnsiai ruıtv. Get'!ic' feneri a ımea 
lrirtikleri ba:rnnatmm .... ı _ <Ullft --h .__ .. ltilrtlmlerint •e _, __ ..;._,_ 4-Tallpler -ı meı:kGrde temi· •· •· v,.,..,.,, •tDI ., •• K~: 

""-- 840 .___ L--'· ~ _,,. ~ T""uu. Beh.,. ıı:ıf'ff•"• .ıunm edilen fı.,.tı ıso 
·- ton &1U1I ot _ _.. biO... il madd..mt anm ol1111781l melı- Dnln 8..,qoııuı Umum •Oıllrll- nat akçeleri makbaslariyle komiayo • ltaratt oıan snıf "tane 'birer 7edek titeslyle 

e konalmqtar. taplana ealllpleri ebiltm979 ltttrJk etti- liadea: na mlncaat etmeleri ft •bt praltlni birlikte naı '--' 18/t_...IMO ub 
edilen bedeli 44.100 lira '" ,u • 11 1 tir. (iNi) 115'1 ı - tclılNmlsbl lı&ft w 'lflr Dalı:D .__ cörmek latiyealer onama mldlrlqG- sfinU ıaı1t ıo c:ta Anbrada il. •·aa!;.:· 

... llndır. y 1 f _, ____ ı_ ta18'1 IOlll AJllı:anı. kmlr, Y~" A.- .. 1 __ (3SSI) lSS6l tın aıma lto. ela 1IUU'1*1a atın • 
15-temmu-940 paurt.. U a UJIUIQIK dua tanen lllQdaa1lnDd& t.Um dl- ne mlncaau.n. imdan is• .. m..,r~-:: lira elli kanatl1* te-

l • timea bfa •ıla ti&.. 1 -"Birl.ikler ba,,,..." Jhti,.aa lcln mek pıtl)'le 87.000 litre tQ7U'9" t0.000 ~tlan ile ı.ırllı.t<tJIU&d* dn Ye -. .._.JCiiiOada 78Pllacaıktlr. (!IMMO) llllo ('1Üf) aaı.tı wf ualiJ'l• litre otamolıll b1as11i1 Jaipela W't 911171• atmda .Antarak lr. 11. V. •tm alma KO. 
-L.." --•--tar atın aııaaoaJı:tır. .a.. LEY AZIM AMIRLICll da balmımalan. CS554) 1Sl20 ttlm. ••tm alma ~ ~tme'J• ............... • ı _ Tan'an bemlıdnbl mulıam•• la>-- ft .L 

,......,,....._ __ lateklileri puardaa _. 1 - lartııaıMet İstanbul • Aabra 1"a- meU 211.117 Un olup muvülı:at teıntnıb Çam tahta• al.,...._ 
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~) ıua !:t 1:•:' U:: ::f :!ı:. 'ti!:: lhiltmeai Aa1ıua LT. tmidlll utm aım, BelıW lrllollana talmdll edilen fl;atı 750 =. ~,=. -:J.~-:Tdltt-;. 
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• aaatmdm m PC bir IUt neline ~ (liü) 13255 • mlleabüa ile aJ111acaktır. mıqoarınd .. : (9561) 13627 l - Açık babmu 20 Jir:a matlı ...._. 
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VIJ .. AYETLER 

Katran kaplama İfİ 
lstanbul Belediyesinden : 
Vilayet dahilindeki makadam şose

ler üzerine yapılacak katran kaplama 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 31006 lira 
ve ilk teminatı 2325 lira 50 kuruştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işle

ri genel, hususi ve fenni şartnameleri 
ve buna müteferri diğer evrak 156 
kuruş mukabilinde Nafıa müdürlü
ğünden verilecektir. İhale 16. 7. 940 
salı günü saat 15 de daimi encümen
de yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektupları, ihale ta· 
rihinden 8 gün evel Nafıa müdürlü
ğiıne müracaatla alacakları fenni eh
liyet ve 940 yılına ait ticaret odası 
vesikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarıfatı çevresinde hazırlıyacakları 

teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermele-
ri. (5356/3262) 13294 

Arpa alınacak 
lstanbul Belcdıycsinden : 
Temizlik işleri hayvanatının yıllık 

ihtiyacı için lüzumu olan 391.500 ki
lo arpa kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 23490 
lira ve ilk teminatı 1761 lira 75 ku
ruştur. Şartname zabıt ve muamelat 
mudürluğü kaleminde görülecektir. 
İhale 16. 7.940 salı günü saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplan ve 940 yılına ait ticaret odası 
vesikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacakları 

teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene verme· 
leri lazımdır. 

(5357/3264) 

Köprü inşası 
Balılcesır valılitındcn : 

13295 

1 - Bandırma . Gönen yolunun 44 ün
cü kilometresindeki köprüsünün ah&ap o
larak inıtası kapalı zarf usuliylc eksiltme
ye çıkanlmışur. 

2 - Keşif bedeli 21565 lira 63 kuruş 

nıu vakkıt\ temiıı.a tı da 1616 lira 50 kuruş-
tur. 

3 - Bu işe ait bi!Qmum evrak her &'Ün 
naha müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme 24 temmuz 940 çarşamba 
günll saat 16 da Balıkesir nafıa mildürlü
ğündc müteşekkil komisyonda yapılacak
tır. İstekliler zarflannı ihale saatinden bir 
saat evcl mczkfir komisyona vermiş ola
caklardır. 

S - Muvakkat tcminatlanm Balıkesir 
mal sandığına yatırdtklanna dair makbu
zu veya bu miktar şayanı kabul mektubu 
ile ihale tarihinden sekiz gün evci vilaye
te müracaatla alacaktan ehliyet ve tica
ret odası vesikalanm teklif mektuplarını 
ihtiva eden zarfa koyarak mezkQr zarflan 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
tanzim ve imza etmiş olarak bildirilen sa
atte eksiltme komisyonuna müracaat ede
ceklerdir. 

6 - Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

(5565/3423) 

Yol inşası 
13438 

Seyhan vilayeti daiml encümenin
aen: 

1 - Adana - Tarsus yolunun 2+900 
• 8+480 kilometreleri arasındaki muh 
telif kısımlarının tesviyei turabiye ve 
şose inşaatı keşif tutarı olan (20911) 
lir (87) kuruşla kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

gün evel bu derecede iş yaptığını is
pat etmek üzere vilayete müracaatla 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
Posta ile gönderilecek tekliflerin dış 
zarfı mühür mumu ile iyice kapatı
lacaktır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (5629) (3427) 13440 

Satılık apartman 
lsta.nbul Delterdarlılındın : 
Beyoğlunda Kuledibindc Şahkulu mahal

lesinin kiıçük ve büyük Hendek eski 
Karanfil yeni ilk belediye sokağında eski 
29, 31 yenı 25; 27, 49, 51, 30, 32 kapı nu
maralarını alan evelce ev ve matbaa halen 
altında beş dükkanı olnn üç katlı 15 odalı 
kargir apartımanın üçte iki hissesi 15314 

Sade yağı alınacak lira muhammen bedel üzerinden kapalı 
Kütahya tayyate birliği satın alma :ı:arfla bilmüzayede saulacaktır. Satış be-

komis d • deli nakit ve peşin olup ikinci tertip mil-
yonun an • badi! tasfiye vesikasiyle ödenebilir, Müza-

1- Kütahya tayyare birlikleri için yede 5/81940 pazartesi güniı saat on beşte 
Mayıs 941 sonuna karlar 9000 kilo sa- milli emliik müdürlüğünde topla.nacak o-

de yağı eksiltmeye konulmuştur. ~rna~0ı;ıf:~o~~=d~;ı~~~~i~ır~a~~av~~~\;~: 
2- Eksiltme 23. Temmuz 940 salı zayedenin açılma saatinden bir saat evcli

günü saat onda Kütahya merkez ko - ne kadar mczkiır komisyon reisliğine tev-
mutanlığındaki komisyonumuzda ya _ di edilmesi lazımdır (5826/3604) 13685 

pılacaktır. 

3- Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
4- Sade yağın muhammen bedeli 

10800 lira muvakkat teminatı 762 lira
dır. 

5- Şartnameleri cörmek istiyenler 
her gün komisyona müracaat edebilir
ler. 

DEVLET DEMiR YOLLARI 

Döküm işleri 
D. D. Yolları Saımalma Ko : 
9. uncu işletme ihtiyacı için bir sene 

zaı fında döktürülecek olan ve ıılelmüfrc -
dat mikdarile muhrunmen be<leli apğıda 
yazılı bulunan ızgara, ıoba makine ve va
gon parçalarından ibar.ct dökum iıti 24292,40 
lira bedelle ve kapalı zarf usulile münaka 

6- Eksiltmeye iştirak edecek olan
lar kanunun icap ettirdiği vesaik mev
cut olmak şatriyle teklif mektuplarını Gıtyıı konmuştur. 

Münakasa 24. 7. 940 çarşamba ı;ünü saat 
23 Temmuz 940 salı günü saat dokuza ı t de Sirkeci'de 9 İşletme binasında A. E. 
kadar makbuz mukabilinde komisyon Komisyonu tarafından yapılacaktır. lstek
başkan lığına vereceklerdir. 13500 lilerin 1821.93 lira muvııkkat teminat ve ka-

T elgraf direg- İ alınacak nuni vesiknlarile teklif mektuplarrnı ihtiva 
edecek olıın kapalı zarflarını aynı gün sa -

Denizli P. T. T. Müdürlüğiınclen: at 10 a kadar komisyona vermeleri Ub:ım-
Tavasın Kara yayla devlet orma- dır. Şartnameler parasız olarak komisyon-

nından kesilmek ve 1627 adedi Deniz- dan verilmektedir. (3506) 13548 
li istasyonunda, 260 çalda, 185 adedi- Mikıır Muhammen bedeli 
de Tavasta teslim edilmek üzere şart- ldloırro.m 
namede ebadı gösterilen 2072 adet ar- 31935 
dıç telgraf direği kapalı zarf usulü i

Nevi 
Makine ve vagon 
parçaları 

Soba 

Lira 
7654;40 

15540 le on beş gün müddetle 4. 7. 940 tari- 103600 
hinden itibaren eksiltmeye konularak 6800 Izgara. 1088 

18. 7. 940 tarihine müsadif per§embe Elbise diktirilecek 
glinü saat 16 da Denizli P. T. T. mü- D. D. Yolları 4 üncü l:sletme Müdürlü· 

lünden: 
diirlüğü binası içinde toplanacak ko· Kumaş, o.star ve teldııı tdareec verilmek 
misyonca ihalesi yapılacaktır. Beher llzer tn.lıntlnen 13i3 takım elbise ve 1371 
direk için bedeli muhammen (910) ndet pnlto ile 755 adet resmi kruıketln dlk-

tlrllmesı kapnlı zart usullyle eksiltmeye ko 
kuruş takdir edilmiş olup muvakkat nulmuştur. 
teminat (14H) lira (14) kuruştur. F.:kslltme 24. 7. 940 tarihine rıı.ııtlıynn 

İsteklil teklif mektuplarını iha· pazartl'si gUnU saat ı:; te KayscrJde 4 lln-
cll lşll'tme mlldilrlilği.i binıısında yapıla

le natinden bir saat eveline kadar cnktır. 
Denizli müdürlüğüne makbuz muka· Bir takını clb1senın mubnınmen dikme 
bilinde vermeleri ve fazla ı· zahat ı·stı· - bedeli I'> ve bir adet paltrınıın 6 ve bir pan-

tolonun 2 lira ve bir adet rcsmt kasketin 
yenlerin müdürlüğe müracaatları i- HiO lnırııştıır. 
lan olunur. 4. 'l. 940 13524 Bu işe girnwk lstiY nlerln 1218 liralık 

teminat vermeleri ve .knnıınıın tnyln ettiği 
Muhtelif ecza alınacak vesikıılariyle cl{l!ııtmcyl' glrmtye nıa.nıı 

/i.ydın vılayctı daırm encumemudcn : kanuni bir hııll bulıınmn<lığına dnlr bcynn-
Ayüın memleket hastahancsının labora • nnmelı>rlyle birlikte teklif mektuplnnnı 

tuvar ve eczanesinde kullanılmak u.ı:ere ekalltme gllnll nıunyyen ııantten bir saat e· 
4600 lira muahammen kıymetlı eczayı ub- vcllnc kadar kQmlııyon relsllkfne vermele
bıyenin listelerı formolu İstanbul ve 1.ı:mir r1 ICızınıdır. Postada olııcn~ gecikmeler ka-

bul f'tlilm z. Bu işe alt şnrtııame ve mukıı
ve Aydın sıhat mlidürlül:lcrilc Aydın vila- vele proj<'lert Ank!\l'a, Knyııt'rl, Samsun 
yet daimi encümen kaleminde mevcut olup J!l'lrlarındnn parasız olarıık cıa~tılmnkta· 
istiyenlerin her gün bu makamlara müra - dır. eti 67 /360'l) 13587 
e<ıatla listeleri gormelcri. 

Talip olanların yü7.dc 75 teminat akça -
lıırile 25. 7. 940 tarihli perşembe ıünü saat 
16 da Aydın viliyet daimi encümeni~ mil· 
racaatlan ilin olunur. (2524) 13552 

Ahır yaptırılacak 
Konya Harası Müdürlüğüoden : 
1-7-940 tarihinde kapalı zarf usuliyle ek

siltmesi yapılacağı evelce ilin edilen 
"20.458" lira "83" kuruş keşif bedelli ahır 
in$aatı eksiltmesine talip çıkma.dıfından 

aynı verait ve esaslar dairesinde yeniden 
15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
tekrar eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat 
temi~tı "1534" lira "41" kuruş olup hara 
veznesine yatırılacak ve eksiltme 16·7-940 

Buz kalıbı alınacak 
Şehir Buz Fabrikasından : 
1 - Fabrikamızın küıçük jeneratörü 

içi.ı 300 adet buz kalıbı açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - 1 metre boy, 10 X 20 ağız geni§
liği, 9 X 16 dip genişliği. 

3 - 2 mm. kalınlık ve kalvanize saç
tan yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenle
rin her gün Yenişehirde buz fabrikası 
icinresine müracaat etmeleri. 

(3595) 13580 

çarşamba günü Konya hara merkezinde ııa· ..11111111111111111111111111111 il il il l il h .. 
at 15.30 da yapılacaktır. : :: 

Proje ve keşif hulli&ası ve tartnameler : BESTEKAR 
bir lira bedel ile Konya hara müdiırlüğü ile : 
vilayet veteriner müdürliiğünden te<larik : 
olunur. : -İsteklilerin belli gün ve ıaatte 2490 ııa - -
yılı kanunun ahkamına tevfikan muktezi : 
vesikalariyle teminat makbuzwıu ve teklif : 
mektubunu eksiltme saat inden bir !aat eve] : -komisyona tevdi eylemeleri ilan olunur. 

13574 
-----

Muhlia Sabahattin 
ve arkadaşları 

* 13 T emmuz Cumartesi 
akşamı saat 21.30 d a 

Halkevi Salonlarında 

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

Satılık ev 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Satışa esas olan Muvakkat Cins i M evkii Vakıf numarası Paf ta Ada Parsel 
Muham. bedeli teminatı 

Lira Lira K r. 
500 37 50 Harap ü ç Ankaranın iç-

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

Yukarıda evsafı lazımesi yazılı harap evin mülkiyeti peşin para ile satılmak üzere 25. 6. 940 günuıı 
haren yirmi gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. Kati ihale 15 tem muz 940 pazartesi günü 
ikinci vakıf apartmanında vakıflar umum müdürlüğü emlak ve arazi müdürlüğünde yapılacaktır. 

Satış şartlarını görmek istiyen taliplerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. (3159) 

Kömür ah nacak 
A nkara Nümune Hastanesi Baştabipligindcn : 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat Şekli İhale tarihi 
Sömikok veya Karabük (1200) 31200 lira 2340 lira Kapalı zarf 16. 7. 940 Salı 

1 - Ankara Nümune hastanesinin 1940 mali yılı ihtiyacı olan 1200 ton kömür kapalı zarf usuli>'Jc 
meye konulmuştur. İsteklilerin yeni yıl Ticaret odası vesikasiyle ilk tem inat mektubu veya makbuzu 
rethane namına hareket edenlerin no terlikt"n tasdikli vekaletnameleriyle birlikte, 2490 sayılı kanunuıı 
tı dairesinde hazırlıyacakları mühür Iü teklif mektuplarını belli günde ya zıh saatten bir saat evelinC 
Nümune hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 

2 - Şartnameleri görmek istiyenlerin hastane idaresine müracaat etme ]eri ilan olunur. (3156) 

Çankaya tapu sicil muhafızlığından : 
Parsel 

No. 

14 
2 

3 

7 
15 

Sahası 

7021 
1035 

1323 

10800 
3823 

Cinsi 

arla 

.. 

Mevkii 
Göne ağzı 

Asar kaya 

.. 

.. 

S A HİB İ 

Kılıcoğlu Gökü vereseleri. 
Gökü ve Gökmen vereseleri, 
Mercan oğullarından Osman oğlu 
Mehmet 
Kibar oğullarından Halil oğlu 
İbrahim 
Küse oğlu Hacı Ali 

Sebebi Tasarruf 

Eski vergi kayıdr 
Temellük senedi 

.. 
Eski' kayıdı 

.. • 
18 5253 .. .. .. .. 
21 1536 ., Ali Osman vereselcri .. ,. 
35 18274 ,. Akkcçi oğlu Ali ,. .. 
36 2387 .. ,. Habip oğlu Seyit Ahmet ., ,. 
45 28138 ,. İmam oğlu Abdulcelil ., ,. 
48 16015 ,. ., Karacaoğlu Mevlut .. ,. 
57 7488 ,, Kılıç oğlu Gökmen ., ,. 
61 15189 ,. İmam Hasan oğlu Ali ,. ., 
66 17424 ., İmam Hasnn oğlu Ali ,, ,. 
43 13199 İmam Hasan oğlu Ali ,, ,, ! 
Kuçük Yozgat nahiyesinin Gönen ağzı ve Asarkaya mevkilerinde kain vr ;'Ukarda muhtelif parsellerde ırösterilen ı 

gayri mcnku1ün eski vergi kayıdı ve temcssük seendi gibi tasarruf ıebeplerine istinaden hizalarında yazıl kimselerin 
olarak bu kere kendileri veya halen zilliyet bulunan vereı:.eleri namna yenic n tescili icra edildikten ıonra hazine na:ııı:' 
ilk edileceğinden mahallinde 20 temmuz 940 cumartesi günü saat 10 raddelerinde tahkikat icra edileceğinden bu gayri 
!erin mülkiyeti ile bir alakası olanların o gün ycdlerindeki müsbit vcsikalariyle birlikte mahallinde bulunacak m 

1 veya o güne kadar muhnfızlığımıza müracaatları lüzumu ilan olunur. (3736) ıs7 

P. T. T. ve TELEFON Md 

Akkü malzemesi alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğiınden : 
1) İdare ihtiyacı için mubayaa edilecek 

17 kalem akkü malzemesi açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (5000 lira), muvak· 
kat teminat (375) lira olup eksiltmesi, 27 
ağustos 940 salı günü ıaat (16) Anknrada 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat temina t makbuz 
veya banka teminat mektubiyle kanuni ve
sikalarının hamilen mezkur gün ve saatte 
o komi yona mtirncnat edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. le
vazım, İstıınbul'da P. T. T. levazım ayni
yat şubesi .müdürlüklerinden bedelsiz ola-
rak verilecektir. (3613) 13686 

Kirahk ev 
Eski Erzurum Yeni Sümer mahallesin

de Sarı Kadıoilu sokağında 44 No. lu altı 
odalı elektrik ve suyu mevcut olan müsta
kil bir ev kiralıktır. Taliplerin Vehbi Koç 
ticaret evinde Oıman Aslan'a müracaatları. 

2707 

Şehir buz fabrikası 
Buz kalıbı münakasası : 
12. 7. 1940 tarihinde yapılması 

icap eden 300 adet buz kalıbı mü
nakasası görülen lüzum üzerine 

KOK KÖMÜRÜ SATIŞI 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Buğday Silosu yanındaki K o k depomuz d a n, müıterinİl' 

saitine t eslim, tonu 24 lirada n istenile n miktarda kok kÖSSI 
satıldığını bildiririz. 

M üracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bank 
T e le fon No: 2012. 

Ankara'da emlôk almak isteyenlere 
A nkara'da Büyük M illet Meclisi bahçesi yanında asfalt yol 

rinde Stadyom karşısında üstünde iratlı üç binası bulunan iki~ 
şuyu izalesi dolayısiyle A nkara icrasınca 15 temmuz günü s~ 
ye kadar satılacaktır. Muhammen kıymetleri 19.700 liradır. 

numara ile dosyasına bakılabilir. Müzayedeye iştirak için ortıı!C 
nıyor. Anlaşmak istiyenler A nkara'da TL : 2325 ya müracaat c 
lidirler. 

~=======================================-:;.;: 

.11111111111 SATILIK 1111111111L -
2 - Eksiltme 25-7-940 tarihine mü

sadif perşembe günü saat onda Sey
han vilayeti daimi encümeninde ihale 
edileceğinden kapalı zarfların en geç Etüv makinaııı alınacak -aynı günde saat dokuza kadar bu en- Manisa B~lediyesind~n : : i LK TEMSİLLER : 16. 7. 940 salı günü saat 11 e talik 

- edildiği ve yeni şartnamenin tab-

E Sait Aycloslu'nun Yenişehir Kocate - § 
: pe'deki evi satılıktır. İnşası metin, : 
E mevkii, havası güzel bir parkı çok E 
: gen.iş arsası vardır. Telf: 5995, her : 

Makine ressamlan alı 
Ergani Bakır Şirketind~ 

Maden'de İşletme IdarcJ. 
istihdam edilmek üzere te 
makine ressamları alınacıı~ 

cümen riyasetine verilmesi. 1100 lira muhammen kıymetle bir etüv E 
3 - lstiyenler bu işe ait keşifname makinesi açrk eksiltme ile mübayaa oluna- : 

C~b~ = ve sair evrakı görmek ve almak üzere -
S Muvakkat teminat (82) lı'ra (50) kuru•- : 

eyhan nafıa müdürlüğüne müracaat • 
d b

•
1
• 

1 
tur. : 

e e ı ır er. İhalesi 19.7.940 cuma ırünü saat (IS) de -
4 - İsteklilerin "1568" lira "39" ku- belediye dairesinde yapılacaktır. : 

ruş muvakkat teminat vermeleri ve i- Şartname ve resimler belediye tababe - : 

Kızday Anka:~:·;~~~·j· ı ~ rikamızda tedarik edilebileceği 
m en faatine - alakadarlara ilan olunur. 2796 ._ ____ ........................... =' , 

--------
Asit 1 - Kerem ile 

. 
KiREÇ.. KUM.. ÇAKIL 

kinci marldede yazılı günden sekiz tinden verilir. (3586) 13575 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
" Halk masalı ., ~ · 

~ Müzikli revü ~ ~ MOZA Yİ K 
§2. Muhasebeci Mutedil efendi§ KUl.ahya wımındakl kaymo.k kireçleri, l stanburda Liseler Alım Satım Komisyonu Reisliğinden : 

Eksil tmenin 
Beher fiyatı İlk teminat yapılacağı 

Şartname 
bl"deli 

: : sedef parlaklığı veren yıldız marka moza-
: Operet Komik E >,k. topraksız en temiz MALIKÖY kum 

Cinsi Kr. S. Mikdarı Lira Kr. gün ve saat -Kr. - Yazan ve best eliyen 
- ve çakılları. 
: Sanayi ctı.ddeıl Ali Rıza Ap. No: 6 Hll· 
- scyln Orak Ucaretha.neslndo bulunur. TL Tüvanen M. K. tonu 1300 2000 ton 19. 7. 940 cuma 177 

Kriple " " .. 1700 550 " 2652 günü saat 15,15 de 
Toz şeker 37.50 86500 kilo 

3140 25 
• 

15
,
45 Kesme ıeker 41 23000 kilo 210 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa. Kandilli, Kabataş, Eren
köy ve Çamlıca liselerinin 1940 mali yılı ihtiyaç ları olan yukarıda yazılı yi
yecek ve yakacakları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur, Bu hususa 
ait gerekli durum yukarıya çıkarılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesi No. 349 da Liseler Alım Satım 
komisyonunca yapılacaktır. 

istekliler 1940 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuziyle teklif 

varakalarını havi kapalı zarflarını yukarıda hizalarında gösterilen saatten 
bir saat evetine kadar sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 

teslim etmeleri muktazi olup postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Teminat yatırmak ve şartnameleri bedelleri mukabinde almak istiyenlerin 

G alatasaray Lisesinde Komisyon Katipliğine müracaat e tmeleri 

(5406/3285) 13354 

Ekmek ve et alınacak 
Bolu Orman Koruma Talımgab Tb. Sa tın Alma Komis;yonundan: 

Mllnaknsanııı Muvakkat 
yapılacağı Erzakın Mlkdan teminatı MUnakasanın 

mahal cinsi kilo Lira K. Ktınil saati surett terası 
Bolu orman koruma Ekmek 180000 1485 00 23. 7. 940 sah 16 kapalı 7.arf 
tallml!dh tabur karar- Sığır eti 39000 731 25 24.7.940 c:arııamba 9 kapalı zarf 
ırl\hında mUnakit satın alma komisyonun da. 

Şl'rıı.it ve evsafı hakkında da.ha mufııs sal malOniat tıtıyenlcrtn Boludıı.kl satın 
almn komlsyonunn mUracaatlan (~3~136051 ı~ 

----------
Muhlis Sabahattin 

Numaralı yerlerin şimdiden 
tedarik edilmesi rica olunur. 

Fiyatlar : 

E O r k estra koltukla r : 150; bir in
: ci m evki 100; ba lkon 50 kuruı 

Localar: 5 lir a ve 4 lira ----

= 2078 21~ ---
: .. 1111111 SATILIK EV 11111111 .. -;: : 8ııkanlıklar ve yapılmakta olan T. : 
: : B. M. Meclisi binası karşısında Akay : 
- - sokak No. 10 da 8 oda ve teferruatı. : 
:;: : Görmek için Ti: 1750 ye müracaat. : --.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

-. ı ı 11111ı111111111111111111111111111111 r"' 

ULUS - 21. inci yıl - No. 680 1 
İmtiyaz sahibi 
l sk e nder Artun 

Um umi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
M ü mtaz Faile FENiK 

Müessese MlldllrU: Nııı,ıt uı .. uG 

ULUS Basrm evi ANKARA 

~==================~ 

ZAYIJ..ER 

Zayi - Burdur orta okulundan aldığım 
11-5-939 tarihli 224 numaralı tasdikname· 
mi kaybettim. Yenisini alacağımdan eski-
si hükümslizdür. Rasim Argun 

Zayi - İş Bankasındaki 22358 sayılı kü
çük cari hesabım<la kullan<lığım tatbik 
mühürümü kaybettim. Yen isini alacafım -
dan esksinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Çubuk kazası Karaağaç köyiiııden 
İbrahim kızı Ayse Dinçer 2790 

Zayi - 934 - 935 derı yılında Bursa bi
rinci erkek lisesi 4. cü sınıfından aldığım 
tasdiknamemi kaybettim. Yen isini alaca -
cımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Kemal Uzman 27!13 

E giin saat 18 • 19 görülebilir. 643 -

- -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Ankara ticaret ve sanayi odası 
riyasetinden : 

İstanbul'da Yenic.aml civarında İş ha • 
mnda 7-8 numarnda bulunan inşaat türk 
limitet şirketinin Ankaraya naklederek A
tatürk bulvarında Zafer apartımanında 6 
numaralı mahalli, kanuni ikametgah ittihaz 
ettiğini na.tık verilen 817/940 tarihli be • 
yannamenin dairede mahfuz vesaika müıo • 
teniden 10-7-940 tarihinde tecsil edildiği 

ilan olunur. 2792 

..... Dokto r Ope r a tör•••• 

M. Şerif Korkut 
Nümune hastanesi şef operatörü 

Hastalarını saat 15 ten sonra Koope
ratif arka.sı Ali Nazmi Ap. da 

kabul eder 2787 

Bu vazifeyi bihakkin ve~ 
takil olarak ifaya muktedir 
samlar muhtasar tercümei tı• 
rini ve istedikleri ücret rııi 
nı gösteren talepnameleri ııe 
servislerini Ankara'da Et!. l 
binasındaki adresimize goı1 s 
melidirler. 

~I Linguaphone9la altı " 
: İngilizce, fransızca veya '! 
E öğrenebilirsiniz. İnanılmaı şef Jı' 
: ceksiniz. Evet, bir zamanlar ı1' 
: kuş gibi uçmak veya dünyoıı ol 
: ucunda söylenen bir nutku d~t 
: de inanılır ~eyler değildi. Fa.~ 
: terakki ede ede bir çok "gn1'1 
: leri "alellldc" yaptı. Metod 11 
: tetkiki ve evinizde 8 gün pııtll561 
: rübesi serbesttir. İ&tiyenlcre 
- sa.1 broşür gönderilir.. J 
~ı HAŞET K1TAPEV 

YENİ SİNEMA HALK SfN EMASI 
BugUn bu gece 

Sant 10 -14.30 -18.:m da 
DENİZ ve KADIN 

Saat 12 - 16.30 - 21 de 

İLK UYANIŞ 
Oynıyan: Sevimli 

Dennna Durbln 

Cebeci Ycnldoğa.n 
Verdi ve Aııkla.rı 

BUyUk musiki filmi 
Saat tam 21.115 te başlar 

Bugfuı bu gece 
İki !ilim birden 

ı - Kovboylar ve Casus 
2 - Meçhul Tnyy'lrt"d 
Seanslar: lO - 12 - 14.30 

16.80 - 18.SO - 21 de 

Hamamönll açık havs 
GUNGADIN 

Tllrkc:e s!Szlll. emsalsiz 
şAh<'ser 

Saat tam 21.15 te başlar 

,s 
Bugün saııt 14 • 

KAR T0İ't1 

Saat: 16 • zo~ 
ıeruuıııırınd oı' 

SOKAK çoctJ 
~ıV 

Saat 10 sNlnsı~ 
Kanatlı tnsJl%11 61 
Saat 12 sca.0!1~ 

GUNGA.Di!' 
Türkçe sözlil etıJl 

Buz dolaolar1mızın bütün çeşitleri gelmistir KAZIM RÜSTÜ Adliye Sarayı caddesi Gençağa apa~ 
numara 6 da araymız. Telefon : 22 


