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Hitlerin nutku 

S l<URUŞ Yazı İ&ıleri 1062 
İdare 1064 ADIMIZ . ANC>IMIZC>IR. 

Alman Führeri'nin harbe dair Ra
}'ştak'da söylediği nutkun Anadolu 
Ajansı tarafından verilen mabadı ü
çüncü sayfamızdadır. • 

imanların sulh taarruzundan sonra 
İııgilizl~r kendi zaferlerine • 

emın 

Hitlerin nutku ondra'da 
•J • • • • • • ... :: A.. . . ... ·~·. . .. . '>,""' 

hi( bir alaka uyandırmadı 
lngilizler Hitlerin bu nutkunda yeni 
bir şey söylemediğini kaydediyorlar 
londra radyosu Hitler'in cuma günü akşamki nutkunu huHisatan verir- r.iii; 

~1.aıll'ıan devlet reisinin yarı rica ve yarı tehdit şeklinde ileri sürdüğü sulh I • 
11

1
fltrinin beyhude gayret olduğunu ve sulhun ancak ingiliz zaferiyle te- ı 
tdilebileceğini kaydettikten sonra nutkun muhtelif parçalarını zaman 

Ilı 11 alaylı ifadelerle vermiş ve nutukta yeni olarak hiç bir nokta kayde
/diğine göre Londra'da siyasi mcthfillerin bu nutuk üzerinde mütalea 
dlıtrııck lüzumunu dahi hissetmediklerini, Churchill'in çarşamba günii 
,}trııiş olduğu nutkun Hitler'in sözlerine peşinen cevap teşkil ettiğini 
'11ır-.. 

'''llŞtir. 

-ı Hitler'in nutku İngiliz efkarı umu-

" r h lmiyesinde nefret uyandırmaktan baş-1 oyan reTa 1 ka hiç bir tesir icra etmemiştir. Bu sa-

l bahki ingiliz gazeteleri Hitler'in iste
diği şekilde bir sulhun mevzuubahs 

hu .. rı·yetı·ne olamıyacağını yazmakta müttehittir-
ler "Daily Herald" gazetesi sosyalist 
işçi noktai nazarını tebarüz ettirerek 
emniyet ve sulhun ancak bir şartla, 

yani İngiltere'nin zaferiyle temin edi
leceğini kaydederek ingiliz milletinin 

Falih Rılkı ATAY bu gayeye erişinciye kadar harbe de

"-" 11n ilk aayfaamda tayyare. 
t- . . r -.. Yahut tank reımı yerıne 

1
"-at ınakinasının fotoğrafını 

~~lln11z. Adeta sütunların yÜ· 
ll)'or. 
do]11'da bu yıl bereket, fakat 
a. krtasında harp vardır. Genç 

1 .. birçoğu cephe nöbetindedir. 
'-'ııdafaa ihtiyaçlarının her 
tlcet için azami ehemiyet aldı
~•ı.ıanda devlet, ağır bir döviz 
~lığ, yaparak bu makinaları 

>-.:_•:dan satın alıp türk tarlaıı
~tırınittir. 

ii cepheleri tarlalar, mühim• 
'lolcJarı kadar zahire stokları 

· 1940 yıl~da dahi hiç bir 
•ı doyacağız ve belki de buğ· 
~onııularımıza gıda yardımı 
tıı. 

~. i t~.iki levhayı yanyana ok~
.d~ırı, makinaaız tarlanın hı· 

... ır: ,. ... 
\l, hasat zamanı gelince, tar• 

vam etmek azim ve kararını yeniliyor. 
.. Daily Mau•• gazetesi HitJer•ın İngil
tere hükümetiyle İngiliz milletinin a
rasını açmak teşebbüsünde buluduğu
nu tebarüz ettiriyor ve bu gayretin 
beyhudeliğini izah ediyor. "Daily 
Express" gazetesi Hitler'in nutkunu 
İngiltere dahilinde neşrine mani ol -
mak kabil olduğu halde bunun bilhas
sa neşrinin daha muvafık görüldüğü
nü çünkü müttehit ve sağlam bir küt
le halinde duran İngiliz milleti üze -
rinde bu nutkun istihdaf ettiği parça
layıcı tesirlerinin kati yen varit ola -
mıyacağını ve ingiliz milletinin bu 
nutku okuduktan sonra kendi karar -
tarını vermek olgunluğunda bulundu
ğunu tebarüz ettiriyor. "Times" gaze
tesi Hitler'in Amerika'dan hiç bahset
memiş olmasına ehemiyetle işaret edi
yor ve Ruzvelt'in geçen günkü nut
kiyle büriyet davasının zaferi için A
merika'nın her türlü yardımı esirge
miyeceği şeklindeki ihtarını hatırlatı
yor. 

Hitler Kont Ciano ile beraber 

B. Hitlerin Koni 
Ciano ile femaslar1 

Dün mülôkat hayli 

uzun sürmüştür 
Berlin, 20 a.ıı. - D. N. B.: FUhrerin mu

avini B. Rudolf Hess, İtalya hariciye nazı
rı Kont Ciano'yu yanında ttıııyan bllytik 
elçlls Alfieri -olduğu halde bu sabah kabul 
etml§lir. 

FUhrer, bu sabah, ltalyan hariciye nazın 
Kont Ciano'yu kabul etmiştir. Uzunca sü
ren bu görüşme esnasında, Almanya harf· 
clye nazırı B. Von Rlbbentrop ile İtalya· 
nın Berlin bUyilk elçisi B. Dimo Alfierl, 
alman başveklı.letı kançelaryası şefi Dr. 
Melssner ve Almanya'nın Roma bUyilk el -
çisi B. Von Mackenzen hazır bulunmu§tur. 

Kont Ciano döndü 
Berlin; 20. a.a. - Kont Ciano, bu 

gece saat 24 de refakatindeki zevat ile 
hirlikte hususi trenle İtalya'ya hare -
ket etmiştir. 

"s.ı terıiıliğine göre, köyden ime• 
~ 'l'ac:ak ve kızgın günef altın· 
~terce, günlerce orak aallıya

~lt. llaıaklar demet yapılacak 
Cl&t vaııtalarla • ki nadiren 

~it• harman yerine taıınacak-

Afrika' da İngiliz tayyareleri 
' •k döğen faslı baılıyor de· 
~ I>öienler kurulacak, öküz· 
.~ llla.c:a.ktır. Anadolu köylüıü-
•Ol'• 
t~ \lnü hastalıktan kurtarmı-
"l .. t0prak içinde günlerce dö
, ~lecektir. Nihayet bataklar 

' tır F k 1 b'" .. k . t '· a at ası uyu ıf, a· 
•ııdan ayırma iti heybetiy-

~i •lttadır. Mahsul ıamanla ka· 
~ )'ıiın halinde dağ gibi yığılı 

' ~~· rençber onun karşısında 
· hrıde beklemektedir. Bu 

İ)0 ha.zan günlerce sürer. Neyi 
... d" k •• ftii ıyece sınız: 
~r•rı ... 

itt.d" lamanlarında Anadolu 
~ 

1 
erı geçenler rüzgar duası

b~ arı bilirler. Bu arada ya
; Yağmurun mahsulden eser 

.it •cağını da heıaba katma-
cl 
'~t~·a.kinalı tarlanın hikayesi: 
"ı,_ı. o-ı .. ı. ~ R eye yakın; gunet tepe-

,1 )o~; hafif rüzgar var ve 
b~hıldiğine genitliyen tarla

cı,~" dalgalanma, aheste bir 
~'it •

1 
törülüyor. Altun batak

'! a. arı ı '-l" ıyor. 

cı,I •t bir tarladan geçiyoruz. 
:tlıra.n tohum ıslah istasyo-

t ~llç \'e değerli müdürü B. 
(L -l't1rıen: 
.~r-~eı b· 1~imi:ı yer bundan bir sa· 

, •çılmiıtir, diyor, bir feyin l 
c~llııaınız? 

0
1>11 3. uncu say/ada) 

İtalyan üslerini 
bombardıman ediyorlar 

Afrika'daki İngiliz tayyareleri İtalyan üslerini muvaff akiyetli bir su
rette bombardımana devam etmektedirler. Yukardaki resim evelce ya· 
ılan bomabrdımanlar esnasında alınmııtır. Bu husustaki İngiliz hava 

:uvetleri tebliğini tebliğler sütunumuzda bulacakamız. 

ı-_-

Litvanya, Letonya ve Estonya'nın 
vaziyetini götrterir harita 

Balttk devletleri 

Sovyellere iltihak 
etmek istiyorlar 

Dün Sovyet radyosu şu haberi ver
miştir: 

Letonya, Litvanya, Estonya'da me
bus intihaplarından sonra halk büyük 
mitingler yapıp bila kaydı şart Sovyet 
Rusya'ya iltihaka, yani tamamen Sov
yet Rusya'nın hudutları i!rerisine gir
meğe karar vermiştir. 

••• 
Bu havadis Londra radyosu tarafın-

dan da tekrar edilmiş, ve bu radyo ay
nı zamanda yapılan mitinglere dair 
tafsitat vermiştir. 

Fransız başvekil muavini Laval 

Toprağa dönüş 

Fransızlar arlık 

ziraale ~ok 

ehem~yef veriyorldr 
Clermont-Ferrand; 20. a.a. - "Top

rağa dönş .. başlığı altında Temps ga
zetesi başmakalesinde köylerde el eme 
ğınin müstacel ihtiyaçlarını önlemek 
için hükümetin aldığı kararları tasvip 
etmektedir. 

Gazete, ziraatin mukadder~tına riya 
t:et etmek üzere mareşaı Petain tara -
fından seçilen zatın şahsiyetine itimat 
göstermekte ve yalnız telkinlerde bu· 
h:nmakla iktifa etmektedir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Madridde neşredilen hartala 

İspanya'nın kurmak 
istediği imperatorlulC 

bir kısmı 
hudut 

Portekiz'in 
Fransız Fası 

CebelüttarılC 
İçindeymiş ! 

Cebelüttarık'taki İngiliz donanmasının bir görünÜfÜ 

Londra r:ıdyosunun verdiği malOmata j mektedlr . 
göre, .Madrlt'te yeni bazı haritalar neşre- Haritalarda Portekiz'ln bir kısmı ile 
dilmiştir. Bu haritalar, Franko'nun kurmak ı fransız Fas'ı ve CebelUttank bu lmparator-
lstedlği İspanyol imparatorluğunu göster- luk huduttan dahlllndc bulunmaktadır. 

Almanlar 120 tayyare ile 
İngiltere'ye hücum ettiler , 

İki defa hava muharebesi oldu 

lngiliz tayyarecileri harekete hazırlanırlarken 

Londra, 20 a.a. - Hava nezaretinin 1 
bir tebliğine nazaran, lngiltere'nin 
cenubu şarki sahilleri açıklarında dün 
yapılan iki hava muharebesine 120 
alman avcı ve bombardıman tayyare
si iştirak etmiştir. Öğleyin cereyan 
eden birinci büyük hücumda 70 e ya
kın alman tayyaresi bir deniz nakliye 
kolunu bombardıman etmiye teşebbüs 
etmişlerdir. 50 den fazla tayyare de 
öğleden sonra bir cenup limanını 
bombardıman etmek teşebbüsünde bu
lunmuştur. 

lngiltere'ye yapılacak hücum 

Londra; 20. a.a. - Hava ve dahili 
emniyet nezaretleri tebliği : 

Düşman tayyareleri geçen r,ece İs
koçya ve İngiltere'nin cenubuşarki ve 
cenubugarbisi Üzerlerine bombalar at
nnşlardır. Bir düşman tayyc.resi düşü
rülmüştür. Telefat olduğuna dair şim

diye kadar bir haber alınamamıştır. 

Çankırı' da zelzele 

Çankırr; 20. ( Hususi muhabirimizden } 
- Bugün Çankırı'da birkaç defa hafif zel
zele hissedilmiştir. Hi~bir hasar yoktur. 

• I 

lstanbul da 

Vekillerimizin 
yaphğı tetkikler 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Na • 

fıa Vekilimiz B. Ali Fuat Cebesoy'la 
Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar bu
gün şehrimize geldiler Adliye Vekili 

Pazartesi günü İstanbul adliyesinde 

tetkikler yapacaktır. İmralı ceza evi

nin genişletilmesi ve mahkum kadro

sunun fazlalaştırılması düşünülmekte 
olduğundan vekilin oraya giderek tet

kiklerde bulunması muhtemeldir. 

İstanbul'da bulunan MünakaHit Ve

kili B. Ali Çetinkaya bu sabah devlet 
denizyolları ve limanlar umum mU

dürlüklerinde meşgul olmuş ve umum 

müdürlerle diğer alakadarlardan iza
hat almışlardır. 
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1 ak sanati. Türk Tarih Kurumu yayınlarından: 
Seri VIII, No. 9 

Aşk olmayınca meşk olmaz! 
Türk inkılôbi tarihi 

Cilt : 1 
}·azan : Selim Sırrı TARCAN 

• 
;- Gazetelerde hep okuduk, bu yıl im· ı Çalışmak! İşte üzerinde durulması 
t~hanlarda. ç.ok talc~e dönmüş 1 Riya- iktiza eden bir kelime! Çalışmak ne 
zıyeden, fızıkten, kımyadan ... Talebe demektir? Bir işi iyi yapmak için sar
sapır sapır dökülmüş 1 Peki ama aynı fedilen emek, seve, seve katlanılan 

mekteplerde şimdiye kadar aynı hoca- zahmettir. Bir marangoz zarif kütü -

Yazan : Prol : Yusuf Hikmet 
BAYUR 

Türk Tarib Kurumu Üyesı 
Manisa Mebusu 

!stanbul, Maarif Matbaası 1940 

lardan ders okuyan talebe nasıl oluyor pane yapmak, bı"r bahçivan gu""zel çı·- Türk Tarih Kurumu, üyelerinin çalııı-
malannın mahsulü olarak Tilrk Tarihinin 

da sınıf geçiyordu? Her sene çalışan çek yetiştirmek, bir muharrir mükem- ana hatları adında şilmullil bir eser .. ıknr
talebeler bu yıl mı tenbel oldular? mel eser meydana çıkarmak, nihayet mağa karar vermişti. Üyelerin bu esere 
M il" malzeme olarak getirdikleri tetkiklerin bir 

ua ımlerin bu işte hiç bir taksiratı bir muallim memlekete güzide genç - çoğu kemli başına birer etild teşkil ettiğin-
yok mudur ? Sınıfların nizami had- ter hazırlamak için emek sarfctmcğe, den Kurum, bunların birer kitap halinde 
dinden kalabalık oluşunun da bu ne • çalışmag~ a mecburdur. Çünkü ortaya neşroıunınasına karar vermiştir. Bu kara

rın ne kadar isahetll olduğunu, Profesör 
ticede müessir bir amil olabileceği çıkan mahsul daima sarfedilcn emek- Hikmet Hayur'ıın bu kere çıkan Tlirk inkı· 
varit değil midir? le mütenasip olur. IAbı tarihinin 1 inci cildini tetkik etmekle 

anlıyoruz. Bu birinci elit, Berlln muahedc-
Hatıra gelen en müla"yim fikir şu- Yalnız iyi bilmeliyiz ki çalışmak sinden Trnblusgarp harbine kadar olan 

dur: talebe sıkı bir imtihana tabi tu- kolay bir iş değildir. Çalışmanın yo- devri mlitalea etnıektedi!· Profesör H!k -
tulunca her zaman çok mahdut bir 1u bilinmezse üzücüdür, yorucudur. met Bayur, Osm~nlı lmparatorı.u~unun 

.. . .. .. . lnkırazındn ennıUlıım devlrlerdı>.n tıırı olan 
zumrenın muvaffak olduğu esefle gö- Çunku çalışmanın da tabı olduğu bir 

1 

bu zamanın dl§ sıyasaya alt cephesini ı -
rülür. takım şartlar vardır: Arzu, azim, sa- kinci Abcl~llıamidin padişahlığı ve Ayas -

H' .. . • . bır sebat aşk t tafanos, Istanbul ve Bcrlln muahedlerı 
ıç şuphe yoktur kı tahm ve ter - • · hakkınd:ı kısa bir girişten sonra. adım a -

biye mühim ve mudil bir sanattır. Öğ- . (ijacon) Bakon çalışmayı şövle t5· dım takip etmekt~dlr. Her sene.ye ayn bir 
retmenlik çok güı- b' 1 kt" b'l . rıf eder: Çalışmak tahiate bir şey i!a- fasıl hasredHmlştır. Burada .. tılıy'ilk A vnı-
• :r ır mes e ır, ı gı ve etmektir Ç 1 • pa dcvlctlennln, Osmanlı Inıpıırnlorluğu-
ıster, görgü ister, tecrübe ister. Kendi . . • . a ışmanın gayesı her nun yıkılmasınün ne derece ve naıııl {ımll 
evllitlarımıza bir şey öğretmeğe kalk· hangı. b.ır şeyı daha güzel, daha fay- oJduk.ları ve Osmanlı devletinin ~öhter(.f. 
tıg-ı b b" . 

1 
dalı hır hale getirmek için sarfedilen 1 ğl acız, müdellel surette tebar\lz etmekte-

mız zaman unun ne zor ır ış o - k . ,. dlr. 1-Jserin dlikıimantasyorııınun ne kudar 
duğunu anlarız. Bir baba nadiren iyi eme lcrdır. kuvetıl oldugunıı anlamak için, kıtabın 
muallimdir. Ya, bilirim sandJğı şeyle- Evet, şimdi düşünelim bir marangoz ~aşında tam yedi sayfa yer iııgal eden 

d 
• k h" 

1
• ne yapıyor? Tahtayı rendeliyor k · kaynaklar .. a gözntmak kllfidlr . .Memle -

re aır pe sat ı ma umatı vardır, ya . . · • . · csı- ketimizde bu mevzuu bıı kadar dd<ll bir 
bilir de öğretmesini bilmez. Ya, sabrı yor, bıçıyor, lal'T'ha zıvana acı vor. son- "ilmi .. tikle mütnlea eıkn bir cıı r henüz 
yoktur çabucak içi sıkıl ya ç ~ _ ra onları ciikkat ve itina ile bir araya mevcut değll~i Bu itibarla tnriht çulışma-

ır • ocugu t" k b" d b" da sıkı bir dökümantasyoııa dayanan ter -
nu çok sevdiği için fazla müsamaha- g~ ırı;:~. ır olap, ır yazı masası . kipleri dört go:ı:le tıekllyenkr prnfE>sör 
kardır. bır kutupane ortaya çıkarıyor. Bir Hikmet Uuyur'u hararetle tebrik edec k

Muallimliğin hinbir zorluğunu onu 
ancak meslek edinmiş olanlar bilirler. 
Onun içindir ki talim ve terbiye an -
cak mektepte verilir. Mektep bir bilgi 
ocağıdır. Bir talim ve terbiye yurdu
dur. ki orada aranan şartlardan birin· 
cisi disiplindir. Talebeye herhangi bir 
ders öğretmeden evet ona ne yolda ça
lışacağını öğretmek lazımgelir kafla
atindeyim. Fikirden evel iradenin ter
biyesi şarttır. Gene bu sebeple değil 
midir ki evlerde yapılan hususi tedri
sin büyük bir kıymeti yoktur. Ana ba
ha muhabbeti daima bir takım şıma· 
rıklıklara yol açar. Çocuğun ya başı 
ağrır, ya gece iyi uyumamıştır, ye mi
safir geldiği için dersini hazırlıyama
mıştır, butasa çalışmayı yan çizmek i
çin birçok bahaneler vardır. Mektep
te böyle değildir. Bütün talebenin ta
bi olması iktiza eden bir disiplin var
dır. Mektep öyle bir cemiyetti~ ki o
rada her çocuk mevkiini kendi yapma
ğa mecburdur. Halbuki ailede bu yer 
hazırdır. 

Talim ve terbiyeden beklediğimiz 
nedir? Çocuklarımızı zamanın ihtiyaç 
larına uygun nazari ve ameli bilgiler
Je techiz etmek değil midir? Talebe
yi, dikkatle alaka ile hatta heyecanla 
derse bağlamak, onun zevkle çalışma
sını temin etmek bir muallimin ilk 
vazifesidir. Yalnız hocasının takririni 
dinliyen talebe bir şey öğrenmiş ol -
maz, dinlemek çalışmak demek değil
dir. 

Bursa' da Valinin 
verdiği konferans 

Bodrum, 20 a.a. - Dlln Cilmhuriyet a
lanında toplanan binlerce dinleyici önilnde 
vali Sadri Aka, gUnUn siyaseti ve cifınhu
riyet hUkUmetlnin dUnya ahvali içindeki 
dUrilst vesağlrun siyaseti hakkında co11kun 
alkışlarla kar§llannn bir hitabede bulun. 
muş. hUkUmçtımlzln mlllete karoı göster
diği fedakArlıklar içinde vlll'lyetlmlze gön
derilen orak makinelerini ve taydalannı 
anlatarak halkın huzur ve sUkQn içinde iç 
ve gilçlerlndo olmalarını, türk ordusunun 
yurdu her yönden konımaga muktedir bu· 
lundu~u söylemiştir. 

Bu toplantı, halkın Mllll Şef İsmet İnö· 
nil'ye karşı der1n bağlılık hislerinin teza
hürüne bir defa daha vesile vermiııtır. 

Eskişehir' de yeni 

harman makineleri 

çiftçi ne yapıyor ? Topraüı belli _ lerdlr. Kitap hlilflsa olmamakla beraber, 

t b
• d" k: IUzumsuz tafstH'ı.ta girişmiyor ve 313 say. 

yor, er ıye e ıyor, sonra e ıyor mah- fayı ~Pçmiyor: bu lllb:ırla da Bay Hikmet 
sul alıyor. ilııyur'uıı Ankara ve tstnnbul iinivl'rsite

Muallim ne yapıyor? o da b"ld"k· Jcrlnd verdiği lnkıHip tarihi d rslı·ı·ı ya-
. . _ • • . . ' ı nındıı, talebenin eline çok kıymetli bir ders 

lerını ıtına ıle talebesıne verıyor, onu kitabı vazifesini .ı;:öl"t'ceğl gibi, mütehassıs 
ma!Cımat sahibi bir insan yapmağa ça- olnııyan kliltUrlU tabakayı da kolayca a • 
!ışıyor • lftkadıır ed•bilccektir. Muhtelif hartalar 

İ . •• ve sona konmuş mesele ve isim endeksleri 
yı bır eser meydana getirmek o işe eserin kıymetini yükseltmektedir. 

candan sarılmakta mümkün olur. Ne 

güzel bir darbımesclimiz vardır: Aşk Kütahya belediyesinin istikrazı 
olmayınca meşk olmaz! deriz. Bu söz
lerde ne büyük bir felsefe hakikati 
gizlidir. Mesleğine aşık olanlar, on -
dan hiç bil' mükafat beklemeden, onu 
tam bir feragatle sevenler kıymetti e
ser vücuda getirirler. Disipline riayet 
eden, muntazam çalışan, bıkmadan u
sanmadan seve, seve çalışan bir 'kimse 
için vazifesine aşık! deriz. 

İşte hayatın en büyük sırrı bu va
zife aşkında gizlidir. 

Çiftçi evinde dinlenirken yeni şe
kil vereceği tarlasını düşünür, maran
goz tatil gününde yeni yaptığı kitap 
dolabının cilasının nasıl daha parlak 
olabileceğini tasavvur eder. Muallim 
verdiği derslerin daha kolaylıkla haz 
medilmesi için zevk ile faydayı ne· 
yolda telif edeceğini daima düşünür, 
talebe her öğren'diği şeyin kendisine 
ilcr?c yardım elini uzatacak bir dost 
olduğunu takdir ederse buna vazife 
aşkı diyoruz. 

. Hayat savaşının herhangi bir şube
sınde bu aşk olmazsa sarfedilen emek 
çekilen zahmet kaybedilen zaman bo
şunadır. 

İzmi~ Fuarında 
• 

İzmir, 20 a.a. - Fuarda muhtelif pav • 
yonlann hazırlanmasına baslanmıfitır. Ser
ıl ıarayının içi yeniden tanzim edilmek • 
tedir. Vaktin ıecikmeıi dolayısiyle İran 
pavyonunun bu sene inpatı tamamlanmı • 
yacağı anlafiıldığından bu inşaat ıelecek 
ıeneye tehir olunmuştur. İran bu ıcne de 
&erıi sarayı i'inde fuara i&tirl.k edecektir. 

Dördüncü umumi müfettiş geldi 

Dördüncü Umumi Müfettiş gene • 
ral Abdullah Alpdoğan dün şehrimi
ze gelmiştir. General Alpdoğan şeh
rimizde bir kaç gün kalacak, bu müd
det içinde umumi müfettişliğe ait 
işler etrafında alakalı Vekaletlerle 
temaslarda bulunacaktır. 

Kütahya Belediyesi inşa edilmekte 
olan içme suları tesisatı için Beledi -
yeler Bankasından yeniden 10.000 lira 
istikraz yapmağa karar vermiştir. Da
hiliye Vekaleti belediyenin bu talebi
ni tetkik etmektedir. 

Zonguldak Halkevinde 
Zonguldak, 20 a.a. - Zonguldak Hnlk

evi dün Hacıali köyünde bir gezi tertip et
miş ve un köyde 1600 erkek 680 kadın 
köyl!l bu geziye lttlrAk eylemletlr. Bu top
lantıdan blllstırade dünya vazıyet! Jl:arı,ıı· 
sında Tiırkiye siyaseti ile paraşiitçtililk ve 
zirai işler Uz.erinde konfcrıınslar ve Ilalk
evi gençleri tarafından bir temsil veril· 
mi11tir. 

Geziye iştlrfVc eden bando miııt marşlar 
çalmış mllll oyunlar oynanmıştır. Gene bu 
gezi esnasında 380 hastaya bakılmı2 llAç
ları verilmlıllr. 

Nüfus sayımı hazırlıklar1 
İstanbul, 20 ('İ'elefonla) - Şehir 

harici bir iki nahiye müstesna olmak 
üzere nümcrotaj işleri tamamen biti
rilmiştir." İstatistik Umum Müdürlü
ğünün nüfus sayımı hazırhkl;riylc 
meşgul olmak üzere İstanbul'da bir 
büro açacağı haber verilmektedir. 

Safranbolu'nun müstakbel planı 
Safranbolu; 20. a.a. - Safranbolu 

kasabasının müstakbel şehir planı tat
bikatı için belediyenin, Belediyeler 
Bankasından yaptığı ellibin liralık is
tikraza ait mukavele dün imza edil • 
miştir. İmar mıntakasında daha evel 
başlanmış olan istimlak ve planın tat
bikatı işi bu suretle daha geniş bir sa
hayı ihtiva etmiş olacaktır. 

Bir ceset bulundu 
İstanbul; 20. ( Telefonla ) - Zcn

cirlikuyu'da Kirkor adında bir şahısın 
harmanında bir ceset bulunmuş fakat 
hüviyeti henüz tesbit edilememiştir. 
Ceset morga kaldırılmıştır. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Mahkemeler kanuni Hakim ve müddeiumumil 
talillerlne basladılar 

J 

Mahkemelerin tatili hakkındaki ka
nun mucibince bütün mahkemeler 20 
temmuzdan 5 ey!Cılc kadar tatil yapa
caklardır. Ancak durmığa tahammülü 
oimıyan adliye mekanizmasının inti • 
zamlı işlcmcğe devam edebilmesi için 
her müddeiumumilik dairesinde nö • 
betçi mahkemeler kalacak ve tatil zar
fında işlere bu mahkemeler bakacak -
lardır. 

arasında yeni tayin terfi 

nakiller yapılıyor ve 
Yüksek tasdikten ~ıkan bir kararname i- ı giıı, onuncu derece KeŞan sorgu lı 

le bakim ve muddeiumumiler arasında ıe- ğine terfian oyer sorgu hll.kimi l'N 

Dünden itibaren başlıyan tatil dev
resinde Ankara'da nöbetçi kalacak ha
kımler Adliye Vekciletince tesbit olun
n.uştur. Buna göre ağır ceza mahke -
mesiyle. asliye hukuk hakimlerinden 
Ceıaı Arslanoğlu, sulh hakimi Sabriye 
Ürek, hakim muavini Sabiha Erülgen, 
sulh hakimi Cem.al Turgut Poyrazoğlu 
aza Kamil Gürçay, asliye ecza hakimi 
Bekir Kayral, sulh ceza hakimi Mela
hat Ruacan ve sulh hakimi İhsan Sıdal 
röbetçi kalacaklardır. Asliye ceza ha
kimi Naci Uras ve di~cr hakimler ta
tilden istifade edeceklerdir. 

c. H. P. Keçiören 

niş mikyasta tayin terfi ve nakil yapıldı
ğını dunkü sayımızda haber vermiştik ve 
kararnamenin ilk kıı;mını neşretıni§tik. 35 
ve 30 lira asli maaşlı vazifelere gelen ad -
liyecilerimizin isimlerini de bu~iın yazı

yoruz: 

35 Lira ile tayin edilenler 
Muş hlikim mu!lvınliğine Muş aza muavi

ni Kemal Demiroğlu. Erzurum hakim mu
avinligine Erzurum aza muavini Kadir İzer 
Agrı hakim muavinliğine Ağrı aza mua -
vini İsmail Delikurt, Silvan müddeiumumi 
muavinligine Mardin ıorgu hakimi Yaşar 
Kozanoğlu, Kuşadası hakim muavinliğine 

Mardin aza muavini Hasan Tarhan, Mar -
din aza muavinligine İskenderun hakim 
muavini Rasim Amuk. Develi hakim mua
vınliğine Kiıtahya hakim muavini Bergü
zar Hoşkal, Bitlis müddeiumumi muavin
ligine Bitfü bakım muavini Hüseyin Ö:ı -
güre!, Arapsun hikim muavinliğine Bitlis 
aza muavini Mehmet Yaycıoğlu, Nevşehir • • • ı hakım muavinlığinc Kelkit müddeiumumi 

Nahıyesınde lisan kursu muavini Hakkı Tunçalp, Gölpazarı sulh ha-
kimliğine Yenice sulh hakimi Hakkı Umar, 

c. H. P. KeçH:iren nahiyesinin tcşebbU· Karaisalı sorgu hakimliğine Mardin müd
sn Uzeriııe semt çocuklarının inglllzce, ul- deiumumi muavini Derviş Kaçar, Akşehir 
manca, transızcadnn nıaltima.tlannı tevııl hakim muavinligine Akşehir aza muavini 
için 20 temmuz 940 cumnrtpsı gtlnU yüz - . . .. . 
lerce çocuk velilerinin huz.urlyle lisan Necatı Aydındogan, Sıvas muddeıumumt 
kursu açılmıştı!". Törene lstıltU\I marşiyle muavinligine Giresun muddeiumumi mua -
başlııoınış ond:ın sonrn Parti lılare hCYl'tl vinı Emine Hikmet Bingöllü, Çanakkale 
reisi irfan Ha7.er'ln çocuklara muvaffak!· müddeiumumi muavinliğine Bursa müd -
yet temennisiyle lJa.§lıyn.n hitabesini mu • . • . .. . . 
teaklp tlcretslz ve bUyük bir feragatle af. deıumumı muavın! Reşat Turel, Salıhlı 
manca ve fransı:r.ca derslerini deruhte c • hakim mu:ıvinliğine Salihli liza muavini 
den sayın Bayan .Mellha Akçay'a talcbelc- Seyfettin Gara!, Çanakkale hakim muavin
ri tnkdlm ıruretlyle törene nihayet veni • ligine Çanakkale iza muavini Saime Ak -
mlş ve hocaları talebelerini alıp dershane- • . • . . . _. 
de derslerine b:ışlamıştır Tatil gUıılerln. soylar, Elbıstan bakım muavınlıgıne Bey -
den fedakO.rlıkta bulunan gene: talebelerin pa:r.arı müddeiumumi muavini 1skender Çı
göstcrmlş oldukları heves ve arzu şayanı nar, Hadım sorgu hakimliğine Diyarbakır 
takdir görülmUı.ıtür. sorgu bakimi Hidayet Ertem, Mersin müd-

Um•ımi ~e erberlik halinde 
pasil korunmada (alııacaklaı· 

Milli Müdafaa Vekaleti kısmi ve 
umumi seferberlik esnasında pasif 
korunma teşkilatında vazife almış o-
lanlardan ölmüş veya yaralanmış o • 
!anların askerlik mükellefiyeti kanu
nunda yazılı hükümelerdcn istifade 
ettirilmelerini temin maksadiylc bir 
kanun projesi hazırlamıştır. 

Hatay valisi gitti 
Bir kaç giindcn beri şehrimizde bu

lunmakta olan Hatay Valisi B. Şükrü 
Sökmensüer şehrimizdeki temasları
nı bitirmiş ve Hataya hareket etmiş-
tir. 

Yeni uçüncu umumi 
müfettiş dün gitti 

Üçüncü Umumi Müfettişliğe ter
fian tayin edilmiş olan kıymetli ida
recilerimizden B. Nazif Ergin dün 
Dahiliye Vekaletine giderek Vekalet 
erkan ve memurininc vcdağ etmiş ve 
müsteşarlık vazifesinden ayrılmıştır. 
B. Nazif Ergin dün akşam İstanbul'a 
hareket etmiş ve garda Dahiliye Ve
kaleti ileri gelenleri ile dostları tara
fından teşyi olunmuştur. B. Ergin bir 
kaç gün İstanbulda kaldıktan sona 
Trabzon üzerinden memuriyeti başı· 
na gitmek üzere Erzuruma hareket e
decektir. Dahiliye Müsteşarlığı vazi
fesi, yeni müsteşar gelinciye kadar 
müsteşar muavini Şefik tarafından 
görülecektir. 

Çağrı 
X Arzuhal Encümeni 23. 7. 940 sa

lı ve 24. 7. 940 çarşamba günü saat on
da toplanacaktır_ 

deiumumi muavinliğine Köyceğiz sorgu 
hakimi Vasıf Kısmetli, onuncu derece Or
haneli sorgu hakimliğine terfian oyer sor
gu hakimı Avni Özel, onuncu derece Te -
kirdağ SOl'KU h5.kimliğine terfian oyer sor
gu hakimi Refik Anadol, onuncu derece 
Lüleburgaz sorgu hakimliğine terfian oyer 
sorgu hakimi Suat Konsa!, onuncu derece 
Soma sorgu hakimliğine terfian oyer sor
gu h5.kimi Adlt3n Ozan, onuncu derece Se
r erihis::ı.r sorgu hakimliğine terfian oy er 
sorgu hakimi Hauf Dinçer, onuncu derece 
İnebolu sorgu hakimligine terfian oyer 
sorgu hakimi Necati Ongan, ohuncu dere
ce Karacasu sorgu hakimliğine terfian o
yer sorgu hakimi Arif Ye:ıin, onuncu derece 
Gebze orgu hikimliğine terfian oyer sor
gu hakimi Burhanettin Sili, onuncu derece 
Nizip sorgu hakimliğine terfian oyer sor
gu hakimi Hakkı Sansal, onuncu derece Bi
ga sorgu hakimliğine terfian oyer sorgu 
hakimi Mahmut Yücetaş, onuncu derece 
Amasya sorgu hakimliğine terfian oyer 
sorgu hakimi Mehmet Kocaoğlu, onuncu 
derece Akçaabat sorgu hakimliğine terfian 
oyer sorgu hakimi Salim Utku

1 
onuncu de

rece Sinop sorgu hakimliğine terfian oyer 
sorgu hakimi Ulvi Aksoy, onuncu derece 
Mudanya sorgu hakimliğine terfian oyer 
sorgu hlikimi Celilettin Erkan, onuncu de
rece Erbaa sorgu hakimliğine terfian oyer 
sorgu hlikimi Rüstem Alparslan, onuncu 
derece Manisa sorgu hakimliğine terfian 
oyer sorgu hakimi Fethi Özarar, onuncu 
derece Erdek sorgu hakimliğine terfian o· 
yer sorgu hakimi İh5lln Yeğen, onuncu de
rece Pasinler sorgu bakimliı:ine terfian o
yer sorı::u hakimi Necati Ecer, onuncu de
rece Silvan sorgu hfikimliiğne terfian oyer 
sorgu hakimi Sabri Ugur, onuncu derece 
Polatlı sorgu hakimliğine terfian oyer sor
gu hakimi Hüsamettin Türegün, onuncu 
derece Çubuk sorgu hakimliğine terfian o
yer sorgu hakimi Hakkı Akay, onuncu de
rece Kızılcahamam sorgu hlkimliğine ter
fian oyer sorgu hakimi Muıtafa Aktan, 
onuncu derece Ceyhan sorgu hakimliiine 
terfian oyer sorgu hakimi Sait Ateşmen, 

onuncu derece Tortum sorgu hakimliğine 
terfian oyer sorgu hakimi Hilmi Erden, 
onuncu derece Şile sorgu hakimliğine ter
fian oyer sorgu hakimi Ramiz Özkuş, o • 
nuncu derece Sungurlu sorgu hakimliğine 
terfian oyer &orgu hakimi Şevki Akbay, 
onuncu derece Aksaray sorıu hakimliğine 
terfian oyer sorgu hakimi Muhittin Gir • 

dem, onuncu derece Silivri sorgu lı 
ğine terfian oyer sorgu bakimi Hil!ll 
cu, onuncıu derece Gülnar sorgu ııs 
ğine terfian oyer sorgu hakimi Tııb 
başı, onuncu derece Aynncık sorgıl ti 
liğine terfian oycr sorgu hakimi M ~I& 
mirbaş, onuncu derece Gerze sorı:ıJ • 
Jiğine terfian oyer sorgu hakimi 
l§kın, onuncu derece Akhisar sorgıl 
liğine terfian oyer ıorgu hakimi SJ 
yırtman, onuncu derece Urfa sorgıl 
liğine terfian oyer sorgu hakimi ~ 
yer, Üsküdar müddeiumumi mua~ 
Zonıruldak müddeiumumi mu:ıvini 
Ziya Tilrkel, Zonguldak mUddeiutn 
aviııliğine Yalvaç müddeiumumi 
Kazım Akdoğan, Giresun müdd 
mua.vinligine Karapınar müdM 
muavini Mehmet Şatoğlu, Yalvaç 
umumi muavinliğine Siirt müdd' 
muavini Şinasi Akgönenç, Siirt 
mumi muavinliğine Siirt hikim 
Vehbi Daranaz, Bitlis hakim mua 
Erciş bak.im muavini Saime Süarık. 
ni müddeiumumi muavinliiğne RiJ1 

hfikimi İsmail Safa Çakıt, Kars b 
avinliğine Poshof hakim muavini 
Kartal, onuncu derece Mersin icra 
!uğuna oyer icra memuru Azmi V• 
nun<:u derece Adaptızan icra rne 
na oyer icra memuru Kemal Diri111 
cu derece Bursa icra memurluğunıı 
ra memuru Haydar Köymen, onU11~ 
ce lstanbul icra memurluiunn orr 
memuru Hakkı Güler, onuncu de 
Jıkesir icra memurluğuna oyer ict• 
ru Etem Erdener, Erzincan hakitı' 
vinliğine Erzincan aza muavini R 
gesoy, 

30 Lira ile tayin edilettl 
Eğirdir sorgu hakimliğine Gö)'ll 

gu ı.:kimi Abdiılbaki Saltık, Toksl 
hi.kimliğine Uzunköprü sorgu hatcil" 
met Sumer, Muğla sorgu hfikimliı:1ıı' 
dir sorgu hakimi Tevfik Öz tayin" 
tir. Adliye Vekaleti hususi kaleıtl 
Şakir Akı;unun hakimlik derecesi dl 
cı dereceye yiıkscltilmiştir. Adliyeci 
:ıi tebrik eder ve yeni vazifeleri.tıd' 
vaffakiyetler dileriz. 

Gümrüklerimizd 

Japon menşeli ın 
Japon men eli pamuklularıll 

rüktcn çıkarılmaları hakkında 
Vekaletince hazırlanan kar', 
projesi esas itibariyle Maliye 
lctince de tasvip olunmuş ve 
kında bu işe ait formalitelerill 
leı'ıdirileceği öğrenilmiştir. 13~ d 
de piyasamızda pamuklu t11V ı,1 
sıkıntısı azalacaktır. Ticaret cJ &! ... ~
tinin bu tedbirleri alakadarlıı \ "Cle 
miyetle karşılanmıştır. ~ltl 

Çumradaki sulaf11 
işleri tetkik edild1 

Konya, (Hususi) - Nafıa~ 
sular dairesi reisi B. SaJabatt 
Karaman ve Çumra' da sulartıa ııı 
üzerinde tetkikler yaparak şe 
den ayrılmıştır. 

Kuduz bir 
yedi kişiyi 

Menemen; (Hususi) - Bur•: 
kunç bir hadise olmuştur. 1'~f, 
yünden Sarı Mustafa'ya ait s~ ~~ 
köpek birdenbire kudurmuş. ,ı 

1 şiyi, üç köpeği ve bir kaç darı~ 
mıştır. Kuduz köpek, uzun t 

den sonra öldürülmüştür. -•~ 
Kudus köpek, Menemen pl"ll" 

ne girdiği için orada buluna11 

dırmıştır. · . ı 

Eski§ehir, 20 a.a. - Ziraat müsteşarı ve 
kombinalar mUdilril buraya gelmişler ve 
yeni harman makinelerini tetkik etmek U· 
zere vali ile birlikte vllAyet ziraat mınta· 
kasına çıkmışlardır. Yeni makineler Çlf· 
teler ve Slvritılsarda faaliyete geçlrllmiıı· 
tir. Köylülerimiz bu makinelerden aldık. 
ları neticelerden çok memnundur. VIJl'lye
tfmlze verilmiş olan makinelerin sayısı :;o 
dlr. 
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Yaralılar İzmir'e nakledilrtı1f ~ 

ğer köpekler öldürülmüştiif· bl' 
köpeğin ısırdığı danalar teS 

Karaköy köprü~ünün ayakları 
yükseltildi 

İstanbul: 20. ( Telefonla ) - Bir 
müddettenberi tamirine devam edil -
mektc olan Karaköy köprüsünün E • 
minönü meydanındaki ayağı otuz san
ti metrc yükseltildi. Ayrıca Eminönü 
meydanının g~nişletilmcsi ve meyda • 
nııı asfaltlanması ıs ağustosa kadar 
ikmal edilmiş olacaktır. 

imar müdüriyeti birçok yerlerin 
planlarını hazırladı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - İmar 
müdürlüğü Kadıköy • Üsküdar imar 
planlariyle Üsküdar • Beykoz, Azap· 
kapı • Tophane. Bayazıt - Topkapı 
mıntakal~rına ait tafsilat planlarını 
hc.> • .. ,.ladı. Planlar tasdik için Pazarte
si günü Nafıa Vekaletine gönderile
cektir. 

Yüksek cehalete dair ! 
Cehaletin kötü birşey olduğunda 

kimseciklerin şüphesi yoktur. Fakat 
bu körolası kusura bazan hiç umul
madık kimselerde ve yerleıde dete
sadüf olunur. Yeryüzünde insanlar 
kendi bilgileriyle olduğu gibi, bazan 
başkalarının bilgisizliği ile de geçi· 
rıip gitmişlerdir. isterseniz iki mi
sal vereyim : 

lstanbul'daki bazı arkadaşlarımı • 
?ın, hatta bazan Ajans'ın dilinde ye
niden " Cemiyeti akvam .. diye anı
lan Milletler Cemiyeti'nin ilk gün
lerinde her 'milletin murahhasları 
ıçin beşer yer ayrılmıştı. Bu heyet· 
/ere dahil olmıyanlar ;se ancak yan 
taraflarda bir takım yerler buluyor· 
/ardı ki buralardan ne birşey gör 
mek, ne de duymak mıimkün o/mu· 
yordu. 

!ta/yan sekreterlerinden Daniel 
llare, Venezuella'ya talısis edilen 
sıranın arkasında bir boş sıra bulun 
duğunu görünce yersiz arkadaşları 
na yer bulmak için hemen bir çare 
buldu. Gece kimsenin bulunmadığı 

'#AN l~l IL~R 
!JJr sırada toplantı salonuna girip bir 
boş kartın üzerine Zernbla ismini 
yazdı ve bu boş sıranın üstiine taktı. 

Ertesi gün, bu sıranın üzerinde 
kartı gören dünya politikası müte -
hassıslarz Zembla ismini Jıiç de ya
dırgamadılar. Yadırgamalarına ne 
lüzum vardı ? işte bu sıra da meş
hur Zemb/a Cümhuriyeti'nin beş 

murahhasına tahsis olunmuştu. _ 
O toplantı devresinde bu sırada 

Zembla Cümhuriyeti'nin murahhas 
Tarı rahat rahat oturdular. Söylemt 
ife hacet yok ki yeryüzünde bu isin 
de memleket ve cümhurıyet yokt 
ve burada otoranlsr da yer bulanı 
van ita/yanlardı. 

Sis/ey Huddleston da " Zikz: 
'ıali ndeki Avrupa .. esezznde şu· 
yazıyor : 

" Alaim Mellet isimli bir trans 
dostum, kendi yazı Hğıtlarımn üz 
rine (Poldavya müdafaa komite'" 

başlığım bastırmıştı. Bu zat, bu kfi- , 
ğıdın üzerine birçok mektuplar ya
zarak birçok lransız mebus/arına 

gönderdi 'e bu memleketin haJ§ fe. 
laket ve zulüm altında bulunduğun
dan şikayet etti. Buna gelen birçok 
cevaplarda zavallı Poldavya'nın za
ten malum olan istırabına iştirak e
dildiği bildiriliyor ve müdafaası için 
':'iden gelen herşeyin yapılacağı va
-lolunuyordu .. 
Söylemeğe lüzum yok ki yeryü -

iinde bu isimde bir memleket yok· 
'l ... 

Ne buyurursunuz ? 

••• 
F'lzilet ! 

Hayır cemiyetlerinin giydirdik 
ri, besledikleri yoksul ve öksüz ço 
ıklarz bir araya toplayıp resim çı-
3rtmalarına ve bunları gazetelerle 
e~rettirınelerine, ol~umolasıye, içer-

/erim. 
Meğerse bu marifet yalnız bize 

mahsus değilmiş. Bir amerikan mec
muasının yazdığına bakıiırsa Holi
\•ud'da da böyle bir müessese varmış 
\•e buna dahil olan sinema yıldız/arz 
öl;süzlerle meşgul olurlarmış. 

Fakat bu yavrucukları gezdirmek, 
eğlendirmek lazım geldiği zaman 
kendilerine verilen talimata bakı • 
nız : 

" Yarın beş, on tane öksü? çocuk, 
dört beş tane de gazete fotografçısı 
bulunuz ! ,, 

••• 
Sözün kısası ! 

lstanbul'da dörder sayfa çıkan ga
zeteleri gördük. Gazete sayfa/arz a
zalınca muharrirlerin Je sözü kısa 
kesmeleri lazım gelecektir. Yalnız, 
'm işten pervası olmıyacak, yeni ka 
rar karşısında tetiğini bozmıyacak 
olan birisi varsa o da dost ve üsta
'ı'ımız Ercüment Ekrem Talu'dur, 
c:anırını. Çünkü o, oldum 
" sözütı kısası ,, nz yazar. 

olasıya, 

T. t. 

mektedir. 

Emniyet mensupları ara 
. yapılan değiıiklik18~ 

• "fi'! 
Erzurum mıntakası bı~ıf ~ 

Eminyet Müfettişi BB. şerı e 
Dener Eskişehir ikinci sınıf tfo 
müdürlüğüne, Emniyet urnııfi1 tfo 
lüğünde ikinci sınıf emniyet 11 
!erinden Nazmi Serin, Eoırıife 
mi yede birinci sınıf emniyet iJO 
tişliğinc, Emniyet umum 111ıfl 
ğünde ikinci sınıf emniyet 3 ~ 
den Kemalettin Artuç ve şe~i 
rak İstanbul ikinci sınıf e~ııt 
mirliğine, Niğde ikinci sın1• f' 
amiri Tevfik Korkmaz. EJl'lırı 1 
mumiyede ikinci sınıf ernniYe11 
ğine İstanbul birinci sınıf e;i 
mirlerinden Tahsin Nohal sı 
rinci sınıf emniyet amirJiği!le 
tayin edilmişler ve 1stanbtJ~ıt1'1 
sınıf emniyet amirlerinde!l··f ıt 
rat ikinci sınıf emniyet mil e 
ne terfian tayin edilmiştir. 



refah 
üriyetine 

, 
111 1, inci sıylıdı) 

11'1 farkmda olamadığımız 
ediyor: 
t ederıeniz yerde bir tek 
eıi Yoktur. Gözlerimizi .. 

. • tane" araıtırıyoruz. 
~ ,_,•, ınahsulü toplamakta 
ıa anç ve hasistir ki tane 

• razı olmuyor." 
Üf bütün tarlalanmız 
... •dete ennit değildir. 

tetirtınit olduğu makina· 
. • binlerce lazım. Bütün 
0•'1arın yardımına ka· 

.~ reç kalmıyacaiız. 
~•dolu köylüsüne bütün 

Ullanmak parolası veril· 
o çoluğu çocuğu ile se-

. toprağa koıacaktır.-Ce
toprak, onun gözünde 

. U. kaybetmi,tir. Fakat 
lrı~tisnıar ülkelerinde ol· 
.. 01lüyü çiğnemiyor; o • 

't\b topluyor ve topladığı
. ••ına teslim ediyor. 
.... lcöye refah, köylüye 
~"yor. Ne bu makinala· 

l•rlalann ıahibi dere· ' . a ııntiyazlı ıermayeler 
~ '-lakinalann sahibi dev
ı, halkın bizzat kendisi· 

bu. ziraat aletlerinde, 
"•le Üstüne yürüyen, e • 
lını ve altındaki sabanı· 

~ ;endini esirlettiren bir 
e' ti, ancak müstılkil ol -
~QC.k halkçı bir devletin 
·~•le.la elde edilen refah 
~i Yor. Buıün tarlasında 
~~~t eden bu makinann:ı 

oylü, hüriyet mücade
erinde ödemiıtir. 

"l'" k' . k 't U.r ıye zıraat topra • 

1 .._i verim alınmağı te
~ ~alnııyacaktır. Maki

u.n kazancmı arttırdık
~"~ vasıtasızlık içinde 

' Yıftden milli ik!:sadın 
~-••ini mümkün kılacak-
~~? biliyor. Ziraat Yeki· 
ti ,•Yeıini de dinleyiniz: 
• 1 nnı bir köyünde mah

ile kaldırmıt bir köy
,,.ordum, ona dedim ki: 
)'la Qıakine ıenin bir ayda 
· Lı.J~iın iti birkaç aaat· 

. Unuyor. Buğdayı an -
~tırdin. Şimdi ıen ne ya-

1'.ımca canın sıkılmaz 

~.efendim, bot kalınır 
~llllızin erken bitmesine 
-iti lele, tarlalarımızı daha 
le l)'abilmek, bağımızla, 

-llfraıabilmek için bize 
~•nmı kazandınrıı· 

Ftı1ila Rıfkı ATAY 
........... 

sızlar arflk 
~raaıe ~ok 
,.'ret veriyorlar 

-., 1 
t • inci uy/adı) : '•n d!vaya iki mesele 

~ 'ttı "'ıt mıntakalara ıevke • 
ı. il t• . • 1 • • -q• ,.yzıı meıe eıı ve ıs-
~r. Artık fazla buğday 

' lidir. Fransa toprak • 
. ~tt·~Udiyeti için lbım olaa 
~t .1 lanayi içın lazım olan 

" llt:L ıttiıı 411:il etmelidir. Doku-
'lısttt hariçten temin etmeğe 
"ti'~· ltladdelcr daha fazla 
)~ ldir. 

•
1
111 ıu suretle bitirmek

İ•r 
~:'adiyatımızda tasavvur 
~1 lip budur. Bu inkılap, 
~ .!1ge1e!l müşkülat hesaba 
t," l' denıeıiz olarak tamam
~lilt 0Prağa dönüt ., muvaf

· lf .ta.?ammül etmiyen bir 
~diilturnet emrinde bulu -
ttttr!i Ye manevi vaıı taları 

ti . elidir. Fakat toprağa 
İt, 11tltisara uğratmaktan .. 
. b---
~ ~leleri kamplan 
~~~tt'"t Liselerin uker! kamp. 
~'ıırı r. Bu münuebetle kamp 

e1ıtıe Yet meydanına gelerek 
-~ h Çelenkler koymutlar ve 

~I t, 9Ykel önt.lnde geçit rea
ttı 
~ alkıelamııtır. 

~~bil' amerikah 
~ 1Ye tecavüz 
le~ - Dün ak .. m tabanca
~ ~lı: Times muhabiri Hal
~~ ııııanmı baamıılardır. 
Sı~lıniı, evrak ve vesaiki 

-ıı makamları hldiaeyi 
~. protesto etmit-

ULUS -3-
--·······························-····-·-···-·~ 

DÜNYA HABERLERİ 
1 : DÜNKÜ : 

'ISTANBU'f ... & ............. leleri 
Hitlerin nutku 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Hillerin nutkı~ıa a. a. Matbuat Scrvısi 

Bir vesika mahiyetinde olan dair Fransızlar Cümhuriyel 

nutku neşre devam ediyoruz temkinli konuıuyorlar 
Yeni nizam 

YUNUS NADİ, bu başlık altında di
yor ki: "mal:liip Fransa'nın kabul ettiği 
otoriter sistem şimdiki halde yalnız 

Fransa'yı alakadar eden politik bir hare
kettir. Onun içtimai sahada getireceği 

yenilikleri ve değişiklikleri bize zaman 
gosterecektir." 

rak ilan ettikleri büyük taarruz teııkil et
mektedir. Almanların şimal denizinde, 
İtalyanların ise Akdeniz havzasında a -
pğı yukarı aynı zamanda yapachkları 
söylenilen bu taarruzlardan en mühi~ • 
mi şüphesiz birindsidir." 

Muharrir, İngiltere'nin hazırlıkları ve 
alınanların taarruz silahları hakkındaki 

rivayetleri mevzuu bııhs ederek diyor ki: 
Hitler'in evelki gün Rayttag'da verdiği nutkun bir hulasasını dün 

netretmit ve nutkun asıl metnini de bir vesika mahiyetinde olmak itiba
riyle neıre batlamıttık. Anadolu Ajansının dün gece verdiği kısımları 
da aıağıda bulacaksınız. 

6 T eırinievel teklifi' 
Berlln, 20 a.a. - Führerln nutkunun 

mt\badi: 
Harbin bldayetlndenbert buradnn alman 

glliz amirallığına veya donanmasına hiç bir 
haber vermeğc muvaffak ulııınaııııştır. llu 
suretle 9 nisanda,, alınan pişdar teşeltkül -
lerinın, Oslo'dan Nıu-vlk'ln §İmaline kadar 
inılidnt <>den bır sahaya ihrnçlun ikmııl e
dllrıııııt ir. !>lezkOr ihraç ameliyesine mli -
tcdair haber J.oııdrayn vasıl olduğu zaınıın, 
nınırallık birinci lordu B. Çörçll, birkııç 
saattenbe1·i hurrı tertibatının ınuvar!nkıye
ti hakkında havadislere intizar etmekte i
di. Bu darbe, alınan harp tarihinin en eli· 
retki\r teşebbUsUnU teşkil etmiştir. ttıı ne
vi kuvetiınizln Norveçte göstermiş olduk
ları aııkerl muvaffaldyetıer, misil görül -
memlş askeri kabiliyet ve disiplin mükem
meliyetini isbat etmektedir. Bıı.lırlyemız 
bu ameliyatı ve bll!ıhnre kıtaat nakli ha -
rekAtını, kendinden on misli flllk bulunan 
bir dıışmana kıı.rşı icra etmigtlr. Harpten 
sonradır ki. bu harekCıt esnasında, dl'rplş 
cdilemlyen nksilllder, h!ıdlscler ve kazalar 
yliı:ünden karşımıza çıkan milşklilAttan 
bahsedllebilccektır. Bu müşklillıta karşı 
koymuş olmak muvaf!nktyetl, şeflere ve 
kıtaata racidir. 

nıilletlne ikincı defa olarak 6 teşrlnil'Vel 
1939 tarihinde hitap etmiştim. Bu vl!Bile i
le dUşnıan memleketlerdeki mesut euhsi· 
yetıerin ve bizzat .mlllctıcrin nklısellınle: 
rine müracaat ettım. Bunlıınn, neticelen 
tablatiyle vahim olacnk olttn harbin deva· 
mı keyfiyeti üzerine nazan dikkatlerini 
celbettlnı. Şekil itibariyle huduttan başla
yıp memleketin içine doğru gidecek olan 
bir harbe başlamamaları için bllhtıs.'!a 
fransızlara ihtar ettim. Zira bu harp, Akı
beti ne olursa olsun, neti<'clerl feri olacak 
tı. Bu hitabeyi dünyanın kalan kısmına da 
yaptım. Bu hitabenin yalnız sağırlara va
racağındıın değil, harp sebeplerinin ltlnle
rinl bir kat daha arttıracağından da kork
tuğımıu söylemt'kliğim 16zınıdır. Haklı l · 
ml§lm. Vekayi tahmin ettiğim gibi cere -
yan etti. İngilter ve Fransa.'dcıkl mesul un
surlar. bu hitabımı haı p menfaatlerine 
kar§ı tehllkell bir. hlicıım gibi telakki ,,t•t 7 H kl' t 
tiler. Bunun içlndır ki Cl'Vabcn, her turllı 1 aVa na ıya l 
ltllllfın ımkfmsı:r. olduğuııu, halt~ bir cina-
yet teşkil edeceğini, kiiltt.lr, medeniyet, te- Hu aztm _mesafeler dahilinde c;nk :r.aman 
akkl hatt6 mukaddes din uğruna har- yegfinc nakıl vasıtasını teşkil eden hava 
~ dev~~ etmek lı'.\.zını geldiğini, bıı c.lcvaın ordusu kendi inıkt\nlaı ını.n fc\·kine .,;ıktı. 
1 in zencilerin askere alınması !Cızım oldu- Düşmana, gemilerine, ihı aç edilen. kıt';ll~
ç u ve 0 zaman zaferin kendiliğinden te- rına karşı yapılan hllcunılarrla gösterılcn 
fefıı edeceğini söylediler. Birkaç giin zar- kahramanlı.kl~r. hava muhalefetleri.ne rağ
f d bu tahrikçiler beni dilnyaya bir kor- men, her tUrlU fena havalarda naklıye tay
k,:k aolarak tanıtmağa muvaff'ek oldular. yarelerinl .. o .. şlmal memleketıerl~e kaı'!Jll a
Sulh teklif ettiğim için bana şahsen küf- kınlara goturcn pilotların ~ahı aınnn.lı.kl.a-

ll B ç mberleyn fldeUI. surutıına tU- rındarı aşağı kalmamıştır . .;-.;orveçln fı~ oı t-
~~dJ.r.Arkas~nda toplanmış olan Çörc;ll, lnrı birçok düşman gemisine me:r.ıır olmuş

H . B lishq ve saire gthl kapita- tur. İngtıı:r. dc>nanması, alnıRn bombnrdı -
ıı;:den, oaı cd,lkle . ö"";tleı· muci "'ince sulh· man tayyaı·elerinln ve pike halinde uçan 
lıstıerln ver erı 6U '' • d t • • · ı' ·inin "lddetll v' t k tahlatl)'le ona göre ha· bombar ıman a.}'.}'nıc cı ,.. . c 
tan bahse ~e , ~e d ki teklifimi redılcıttl. müteınadı h!icuınları kal'şı.sı~da'. . nıhayet 
reket etme ) 0 un 8 çekilme.ite mecbur kaldı. Bır ıngılız kaze-
İşte bu suretlcdlr ki bu kodaman kapitalist . bl k Jıaft , !' . 'ddl tt "·i 

• h rbin devıııııını istedi. teslnın r aç . a eve ısı ı n e ı., 
ala)ı avaz avaz a t . ~. veçlıile Almanva ıle yapılacak muharebe· 
Harp devam ediyor. Hu ngilız • 1' 1 ansı?: ye ııah~e olıııaİ~ ile bahtiyar olarnlt ulnn u 
harbcfi alayı etrafında harbin yııyılnıası i- mıntaknları tcrketmek nıecburiyetlndt' hu. 
çln yeni ihtimaller ve yeni kıırbımlar ara- ıundıı. Bıı nakil amelesl ordudan çok ı>frııt 
makta iken, ben. alman orc.lusıım\n uz~ı istedi Tayyare ile karaya indirilen efrat, 
kalkınmasını itmama, yeni teşekklıl er v • birc;nk yei·ıerde ordıımın karaya çıkarılnıa
cuda getınneğe, harp ınaı1zemes1fını~ iihbı~a- sına imkanlar hazırladı. Hu andan itibaren. 
rını tahrik etmeğe, ve yen va:r. esın • b. 'b' 1 • t ki tt' ""ra!I va 

1 1 1 brtü UsellAh kuvetleriıni- fırkalar ırı ır nı a p e ı ve .. c~., • 
şarm~ aatn ç tn ı n m te tln etmeğe ça. 7.iyeti dola::,rısiyle fevkalt\de buyük ınllda-
zln nıh an renmanını n raa vasıtalarına malik olan, ve Norveç or-
lıştım. duları mevzuubahis olduğu zaman çok bU-

F inlandiya harbı vUk cesaretle mlidafıın ~dilen bir menıle
kete karşı muharebe başladı . .Norvec;e ih -
raç ecınen lngtlia aakerJerl ictn denilebilir 
k1, yalnız pervıunzhklariyle temayüz et· 
mlşlerdlr. Seferi kuveUer ismi verilen bu 
fena talim görmüş, se!IH'ıne teçhiz cdllml~ 
ve çok fena kumanda edilen kıtalann ye -
gli.ne mürehhez bulundukları şeyin bu per
vasızlık olduı'!U söylenebilir. Bidayetten i
tibaren bu kıtaat bizimkilerden çok dfın 
bııhınmakta idi. Narvlk kelimesi tarihte 
büyük nMyonal - sosyal111t Almanya ordıı
sıınun y!ik;ıek kuvelınanevlycııln!n parlak 
bir delilini teşkil ederektlr. H. Çörçll, B. 
Çemberlcyn ve B. Daladiye, bundnn pek .az 
evellne kadar, bllylik Alınanyada hiıklıın 
slirınekte olan birlik hakkında pek fena 
mal(lmat sahibi oırnakta ldller. 

BUD4ııUı maada; eonbaharın 90D ayların· 

da devam etmlıı olan fena havalar, aaker! 
harekAtın durdurulmasını mt'eburl kıldı. 
Mamafih mart ayı zarfında İngiltere ve 
Fransa'nın niyetlerinden haberdar olduk. 
Bunlar Rus • !<"in harbına mudahale etmek 
arzusunda bulunuyorlardı. Bu mt.ldnh&:le, 
!inlere yardım etmekten fazla, Almanya 
lle teşriki mesai eden bir devlet glhl telt\k
kl edilen Rusya'ya fenalık yapmak ınaksa
dlyle tasavvur ediliyordu. tı.ıte bu nlyetıe
dlr ki lmkfmı halinde Finlfındlya'ya flit 
bir mUdahalede buhınmak kaı·an lnkiı,af 
etti. Maksat bu suretle Baltık denizine 
harbi götürmek için bir Uıı ter.ıkll etti. 

Aynı zamanda, mllttf'flklerin yllkıek 
harp konseyinin teklifleri gittikçe eclımi
yet kesbetmeğe başladı. Bu teklifler, baş
lıca Balkanları ve Anadolu'yu ateşlemeğl 
ve bu ııuretle Almanyaya doğru giden ru
men ve rus petrollerini durdurmağı, ve ya
hut İsveçtekl demirler Uzerine el koyma
ğı istihdaf ediyordu. Bu suretle Norveç'e 
bir ihraç ameliyesi yapılarak. Narvlk'tt'n 
iııveç tarikiyle ı.ulea limanına giden ve 
demir madeni taşıyan demlryoluna vazıyet 
etmek isteniyordu. 

Norveç meselesi 
Rusya ne Finlandiya arasında sulhun 

aktedllmesl. son dakikada şimal memle -
ketlerinde harek!\t icrMından sarrına:r.ar 
ettirdi. Ancak birkaç glin sonra, bu ihraç 
tasavvuru yeniden canlandı ve kat! bir ka
rar §eklini aldı. İngllter ve Fransa, Nor
veç'ln en milhlm nolttalarını yıldırım aU
ratiyle işgal etmek hususunda mutabık 
kalmışlardı. İsveç demirlerini emniyet al
tına almak için, fsveç'e kıtaat sokmayı ve 
bu memlt'ketin orada bulunan cü:ı.t kuvet
lerinl, dostane bir surette olmaz.sa. cebren 
bertaraf etmeği dilşUnUyorlardı . İngiliz a
mlrallığının ~ edllemlyen bol söz ııöyle
me iJlt'ti bize tl'hllkenln muhakkak oldu
ğUnu ö~etti. Keyfiyetin teyildnl de ecn~
bl bir diplomatla görtiştirken B. Reynaud • 
nun yapmış olduğtı bir imi\ teşkil etmiş· 
tir. B. Reynaud, mezk(lr diplomata, bu ~a
rekt\tın icra tarihinin iki defa tehir edıl -
mlş olduğunu ve 8 nisan tlçüncli ve nihai 
bir tarih teşkil eti~lnl söylemiştir. Run -
ların katı teyidini de mlittefiklerln yt.lkııek 
harp konseyinin zabıt varakalarını buldu
ğUmuz zaman temin ettik. 

Norveç ve müttefikler 
Şimal memleketlerinin harbe slirliklen

mek tehlikesi katiyet kesbedince, alman 
ordusu icap eden tedbirleri aldı. Altmark 
vapurunun meselesi, Norveç hUkUmetınin 
bitaraflığı müdafaa etmeğe (LmfldP. bulun
madığını lııbat etti. Ajanlarımız tarafından 
aldığımız raporlar. Norveç hUkUmeU erkt\
nlyle müttefikler arasında, hiç olmazsa 
tam bir ltllt\fın mevcut olduğunu gösteri -
yordu. Nihayet, Norveç kara sularına ln
glllz mayn gemilerinin tecavUzil muvacehe
sinde Norveç'ln almış olduğıı vaziyet, son 
tereddütlerimizi izale etti. En kUçük te -
ferrtiatına kadar hazırlanmış olan alman 
harekAtı, yukankl vaziyet l!zeri~e flllyata 
geçirilmiştir. Hakiki vaziyet, bızlm 9 nl· 
sanda tasavvur ettiğimiz vaziyetten bam
ba.şka imiş. Biz o tarihte lnglli:r. l~galinden 
birkaç saat evet davranmış olduğumıı:r.u 
zannediyorduk. Halbuki bugUn anlaşıldığı
na göre, tngillz kıtaatının ihracı ~ nlsım 
için kararlaştırılmış bulıınduğu glbı, il ve 
6 nisan tarihlerinde mezkfır kıtaat vapur
lara blndlrilmeğe başlanmıştı. Fakat aynı 
zamanda, almanlar tarafından ittihaz edil
miş oln tedbirler ve alman fllosu~un deni
ze çıktığına dair Uk haberler tngıllz aml
rallığlna vAsıl olmuş bulunuyordu. Bu ha
berin tesiriyle B. Çörçil, lrkfip edilmiş o
lan lngillz kıtaatını tekrar karaya çıkara
rak, inglllz harp usullerine tevfikan, al -
man donanmasını arayıp ona hücum etme
te karar vermişti. Bu teşebUs akim kaldı. 
Alman deniz kuvetlerlyle irtibatı temine 
bir tek tqillz torpidosu muvaffak olmUI 
.. tonıldo • Bu .. ın1. ba -

Temayüz eden kumandanlar 
Bilhassa şark eyaletlerinin dağlık ahali

sinin, en şimalde olan hududa gönderilmiı 
olması, ve orada hilriyetimiz için çarprıtı· 
rılmalarr, Almanya ve evlatları hakkında 
yukarda sayılan baylara lazım ıı:elen tav -
zihi verebileceğini zannediyorum. Çok P.· 
yanı eseftir ki B. Çörçil'in grönadye'leri, 
kıtalarımızın kuvvei ma.neviyeleri üzerine 
yapmak istedikleri ilk teşebbilılerden son -
ra, tagayyüp etmeyi tercih etmişlerdir. 

General von Falkenhonıt Norveç'teki ka· 
ra harekatını idare etmiştir. General Die -
tel, Narvik kııhramanı olmuştur. Deniz ha
rekatı, umumi amiral Saalvachter, amiral 
Carlı ve Boehm ve vis amiral Luetjen ta
rafından idare edilmiştir. Hava harekatı 

general M ilch ve general Gei1&ler tarafın
dan idare olunmuştur. 

Yüksek kumanda heyeti ıefi ııfatiyle 
ordu başkumandanı general Keitel ve ordu 
erkinı harbiyesi şefi general Yodl, bütün 
harekit hakkında vermiş olduğu talimatın 
sureti icrasından bana karıı mesul bulun -
makta idiler. 

Hollanda ve Belçika 
Norveç seferi hitam bulmadan evel, 

garpten gelen haberler gittikçe tehditkir 
bir mahiyet arzetmekte idi. Harp başla -
mazdan evel, Fransa ve İngiltere ile mu -
hasematta bulunmak lüzumu hasıl olduğu 
takdirde Maginot hattının yarılması der • 
piş edilmiş iken, harbin ilk aylarından iti
baren, Belçika ve aynı zaman.da Hollanda
ya karşı bir hareketin derpi:ıine lüzum ha • 
sıl olmuştu. 

Führer, bu husus hakkında ıu noktaları 
dikkat nazarı önüne koymuııtur: 
Almanyanın Belçika ve Hollanda hudu

dunda yalnız elzem olan miktarda müda -
faa kıtaatı bulunmakta idi, Halbuki, tabia
tiyle hemen bütün fransız zırhlı ve motör
lü kıtalarının mevcutları, bu mıntakada 
tahııit edilmiş bulunmakta idi. Belçika ile 
Hollanda bitaraflıklarını dürüst bir suret
te tefsir etmiş olsalardı, bilhassa hudutla
rında tahaşşüt etmiş olan bu muazzam İn
giliz • fransız kuvetlerinden dolayı dikkat 
nazarlarını daha ziyade garbe doğru çevir
meleri lazım gelirdi. Halbuki garp hudut • 
larında hiç endişe etmiyerek, Almanya ile 
olan hudutlariyle daha fazla meşgul olmı
ya başlamışlardır. 

Bundan maada, erkinıharbiyelerin gö
rüşmeleri hakkında gelen malumat, Belçi
ka - Hollanda bitaarflığını mahıiıs surette 
tenvir etmiştir. Bu ıörüımeler, hakiki bir 
bitaraflık zihniyeti çerçevesi dahilinde ya
pılmıı olsa idiler, tabiidir ki her iki mu -
barpi tarafla da yapılmaJan icabeclenli. 

Clermont - Fcrrand, 20 a.a. (Havas) Ga
zetelerin yalnız bazısı B. Hitler'ın nutku 
hakkında tefsirlerde bulunmakta ve bilhas
sa İngiltere'ye yapılan hitabı tebarüz et -
tirmektedir. 

Avenir gazetesinde Maurice Vallet diyor 
ki: 

İngiltere, bazı unsurları tamamiylc ken
disine ait bulunan bir karar almak karşı -
sında bulunmaktadır. Devamlı ve idil bir 
sulh vücuda getirebilecek her fırsatın üze· 
rinde durmalıdır. Acaba bu dakikaya gel • 
dik mi? Meçhul ve mcsuliyetlerlc dolu bu 
istifhama Fransa tek başına cevap vere -
mez. Fakat Fran!;a'nın asıl surette yap -
tıl:ı fed:ıkirlıklar şurasını hatırlatmak için 
k~ndisine bir hak verir .ki Fransa, ef:~r ha- 1 
kıkaten kurulmak istenıyorsa, yarınkı Av
rupanın esas parçalarından biri olar.ak kal
maktadır. 

Figaro gazetesi diyor ki: 
Bıiyük Almanya, ancak sulh içinde ve 

1789 inkılabından başlıyarak, Fransa
nın geçirdiği içtimai değişiklikleri hu -
lfisa eden muharrir, son mağllıb i yetin 

tesiriyle kabul edilen otoriter sistemin 
hüriyetin Fransa'dan kovulduğu minası
na alınmamasını tebarüz ettiriyor ve 
sözü "hayat sahası" mevzuuna getirerek 
bütün diınyanın bütıin milletlerin hayat 
saha~ı olduğuna işaretle diyor kl: 

"Eger yeni harp galip millt'tlere bir 
t:ıhakküm hakkı tanıyarak nihayete er -
mck mukadderse bıitıin bu yeni nizam 
davaları sadece minasız sözlerden ibaret 
kalacaktır. O takdirde ortalıga milli ve 
beynelmılel içtimai hakikatlerin icapları 
değil, sadece kılıç hakkı hikim olacak 
demek olur. Kılıç hakkiyle kurulacak 

diğer kıtJların muvafakati ıle kunılabilir. yeni bir n'zam ise ancak o zoru kıracak 
Bu muvafakati elde etmek içın, Almanya, . yeni bir harbe kadar devam edebilir." 
maglüplara kendi mağlubiyetlerini ilan et· 

tir~ek maharctincle bu~unnıuştu.r. Şin_ı~i 1 Yeni Sabah 
lııgıltere kalıyor. O İngıltere kı arazısı, 
diınyayı, nihayetsiz anlaşmazlıklar doiiur • 
mRdan dokunulamiyacak miikemmcl b'r şe- Suriye meszlesi : 
beke hal~nde çevrelemektedir. Meselii, 
Londro.'nın muvafakati olmaksızın, müs • 
temleke coğrafyasında bir ıslahat mevzuu 
bahsedilemez. İngiltere'nin muvafakati is
tihsal için de iki yol yoktur. Bu, ya tam 
bir zaferle ve yahut fili va:r.iyetin derhru 
kabul ettirilmesi ile elde edilebilir. 

nzsasocs~znr 

Elde edilen emareler, fransız - İngiliz kı -
taatının Hollanda ve Belçikayı geçerek al
man sınai aarzisine hücum edeceklerini o 
derece isbat etmiştir ki, bizim tarafımız • 
dan da bu tehlikeyi ciddi olarıık telakki et 
mek mecburiyeti hasıl olmuştur. Binaen • 
aleyh alman ilerleme plinı heyeti umumi -
YC5İ itibariyle buna göre tadil edilmiştir. 

Yapılan itinalı müşahedeler, her dakika bir 
fransız • ingiliz taarruzunu beklememiz i
cabettiğini yavaş yavaş isbat etmiştir. 7 
mayıs günü, müttefik kıtaatın her dakika 
Hollan.da'ya ve Belçika'ya girebilecekleri
ne dair olan endiııeler çok fazlalaşmıştır. 

Bu sebepten dolayı ertesi giin sekiz mayıs 
tarihinde 10 mayı• cünil ubah ... t beti o
tuz beş geçe taarruz emrini verdim. Bu 
harekatın mühim esası, mahalli muvaffa -
kiyetlerden imtina etmek idi. Gaye, mü -
sellih kuvetleri ve bilhassa ordu ve hııva 
kuvetlerini o suretle harekete geçirmek 
idi ki, derpiş olurıan harekat plinı tama -
miyle tatbik e<lildiği takdirde, fransız • İn· 
giliz k'!vetlerinin tamamen imhası hedefi
ne varılmış olsun. 

Düımanı aldatma 
1914 de Sehieffen planının tatbikı esna

sında yapılmış olan hareketin aksine ola -
rak, askeri harekatın bütıin sikletini, Delına 
cephesinin sol cenahı üzerine yükledim. 
Fakat diışmana, alman kıtaatının tam ak -
sini yaptığı hissini verdim. Düşmanı aldat
mıya muvaffak olduk. Fakat bizzat dü:i -
man, kendi almış olduğu tedbirler sayesin
de bütlin harekatın idaresini bana kolay -
}aştırdı. Çünkü, fransız • ingiliz motörlü 
kuvetlerinin kaffesinin Belçika'nın kaqı
na tahşit edilmiş bulunması, müttefik or • 
dular b:ışkumandanlığının bu memlekete 
mümkün olan süratle gimıiye karar ver -
miş bulunduğunu isbat ediyordu. Muhare
beye sokulmuş olıı.n bütün piyade fırkala

rının kuvet ve mukavemetleri hesap edile
rek. İngiliz - fransız motörlü kıta grupla
rının sağ cenahına yapılacak bir tazyik, ya 
bir imha, ya bir dağılma ve belki de bir 
çemberlenme neticesine varacaktı. 

ikinci ıalha 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu baş. 
lık altında Fransa'nın mütareke akdin -
den ve fransız mıistemlekeleriyle manda 
altında bulunan memleketlerin akıbet • 
leri vuzuhsuz bir şekil aldıktan sonra or
taya bir Suriye meselesi çıkacağını dü
şünmek kabil olduğunu söylüyor ve al -
manların İngilizlerle ihtilaflarını hallet
meden Fransa'nın mukadderatını tayin 
etmek istem'Cdiğini tebarüz ettirerek di
yor ki: 

"Alman me11faati bakımından böyle ol
mak icabedeceğine akıl erdiriyoruz. Al
manlar insanların şimdiye kadar adalet 
ve hakkını verm 'ş oldukları mefhumla
ra muvafık bir sulh ak.detmiyc samimi 
surette taraftar olsalardı çoktan sulh 
şartlarını ilan ederlerdi ve kendileriyle 
adalet ve hak namına mücadele ettikle
rini iddia eden düşmanları İngilizlerin e
lindeki manevi silahı almrya çalışırlardı." 

Fransa'yr ağır şartlarla yüz yüze bı -
rakmak istiycn bir Almanyanın, İngilte
re meselesini halletmede bu aartları açı· 
ia vurarak dıinyanın sempatİ•İni 1nıriJ -
tere'ye tevcih etmek istemedi&ini anla -
tan muharrir diyor ki: 

"Bundan dolayıdır ki bugün Avrupa • 
da mütareke namı altında hüküm süren 
müphem ve feci vaziyetin epeyce devam 
edeceği muhakkak addedilebilir." 

Suriye'deki fransız kumandanının ilk 
verdiği karArdan dönerek, vatanperver 
bir !ransız gibi hareketten vazgeçtiğine 
işaret eden muharrir makalesini ııöyle 

devam ediyor: 
"Dikkatimizi bütün bütün uyandıra -

cak bazı havadisler de çıktı. Meseli Su
riye'ye alman ve İtalyan mümessilleri 
gelmiş olduğu söylendi. Bunlara muka
bil İngiliz kuvetlerinin Suriye'yi istili -
ya başladıkları da bildirildi. Fakat bu 
havadisler tekzip edildi, Ve filiyat da 
tekzipleri teyit etti. Bugün Suriye'de ne 
italy;ın ve alman mümessilleri vardır, ne 
bir İngiliz işgali. Suriyc'de hili bir fran
sız kuveti mevcuttur. ve bu kuvet mem
leketin asayişini ve idare m~c;ulivetini 

deruhte etmiştir." 

TAN 
Avrupa'ya verilecek yeni nizam 

meselesi : 
M. ZEKERİYA SERTEL, bu baılık 

altın<la. alman hariciyesiyle irtibatı ma
Jiım olan bir alman gazetesinin başmu -
harriri Cari Magerle'nin, Avrupa'ya ve
rilecek nizam meselt'Sİ etrafında neşret· 
tiği bir makaleyi iktibas etmekte ve o
nu tefsir eylemektedir. 

İKDAM 

lngiltere'ye yapılacak alman ta
arruzu: 

ABİDİN DAVER, bu batlık altında 
diyor ki: 

"Kızgın temmuz günlerinin en mühim 
meselesi, almanlarm, İtalyanların lncil
tere'ye karııı yapacaklarmı davul çıla -

"Almanya'nın kullanacagı silahlar ve 
vasıtalar hakkında ortaya atılan Hpatı, 
hakiki istihbardan ziyade, muhayyıle 

kuvetine atfetmek daha dogrudur. Alman
ya bu harpte mıknatıslı maynden başka 
hiç bir yeni silah, hiç bir bilinmedik va
sıta kullanmamıştır. Alev saçan maki • 
neler ve tanklar, ya biiyük harpte veya 
daha sonra bulunmuş, kullanılmış, tec • 
rübe edilmiş maliım şeylerdir." 

l.f evkif edilen 
Hollandalılar 

Almanlar Hollandahlara 

karşı ağ1r ban kararlar 
tatbik ediyorlar 

Amsterdam, 20 a.a. - D. N. B. a
şağıdaki resmi tebJiği neşretmştir. 

İşgal altındaki arazide Alman or -
dusunun ve sivil makamların Hollan
da ordusunun te:.>liminden beri, Al -
manya ile HolJanda arasında ıulh mü
nasebetleri tesis eylcmeğe ve normal 
şeraitin yeniden vücuda getirilmesine 
çalışmakta olmalarına rağmen, Hol -
landa Hindis'tanı hükümeti, sarih su
rette Alman aleyhdarı hattı hareket 
göstermekten farig olmamış ve Al -
manyanın artık tahammül edemiyece
ği tedbirler almıştır. Şimdiye kadar. 
aralarında kadın ve çocuklar da bu • 
lumak üzere iki binden fazla Alınan. 
Hollanda Hindistanında entrne edil
miş ve kendilerine çok hakaret amiz 
muamele yapılmıştır. Bu sebepten do
layı, Alman makamları, kendilerini 
mukabil tedbirler almak mecburiye -
tinde görmüılerdir. Bunun Userine, 
bugün, ekserisi müstemleke idareıi l· 
le alakadar bir miktar HoUanda tab• 
ası tevkif edilmiştir. Bu halin ne ka
dar zaman devam edeceği hollanda 
hindistanı mesul makamlarına baih· 
dır,. 

Hollanda Hindistanına posta ler• 
visi de, yeni bir emre kadar kaldınl • 
mıştır. 

Honllanda Hindistanında teolıil. 
edilen almanlar 

Londra; 20. a.a. - " Royter ,, 

Londra'daki Hollanda mahfilJerf. 
Hollanda Hindistanında alman tebaa

eının fena muameleye tabi tutulduk • 

ları hakkındaki alman isnadını reddey

kme ktedir. HoUanda makamları, btı 
hususta, Hollanda Hindistanı umum! 
vaJisinin son raporuna işaret eylemek
tedir. Umumi vali enterne edilmiş olan 
almanların maddi ve sıhi şeraitinin ta
mamiyle şayanı memnuniyet olduğu • 
r.u bildirmektedir. Bu alınanlar için, 

dini servisler, konferanslar, konserler 

ve tiyatrolar tertip edilmiş bulunmak
tadır. Almanlar, son zamanlarda, eğ -

knce şeraiti daha iyi olan başka bir 

kampa nakledilmişlerdir. 

_. •....................................• \. . . 
Her türlü felaket ve mahru - : 
miyet anlarında çocuklının : 
SIGINAGI Çocuk Esirgeme : 
Kurumu'dur. Bu önemli yurt : 
vazifesine bütün yurttaşların : 
yılda bir lira vererek iştira- : 
kini Çocuk Esirgeme Kuru -
mu sayğıyla diler. 

~ . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

İkinci safha olarak Seine'den Havre'a 
kadar imtidat eden bölgenin elde edilme • 
siyle, yapılacak olan üçüncü taarruza bir 
başlangıç noktası teşkil etmek üzere Som
me ve Aisne üzerinde bir mıntakanın cm -
niyet altına alınmasını derpiş ettim. Bu Ü· 

çüncü taarruz, en büyük kuvetlerimizle 
Langres yüksek 'yaylası üzerinde İsviçre 
hududuna doğru icra edilecekti. Bordeaux
nun cenubuna kadar inerek sahile vasıl ol
mak harekatın nihai safhası olarak deripş 
edilmişti. Harekit, işte bu program ve 
kadro dairesinde inkiııaf etmi:ıtir. Dünya 
tarihinin en muazzam harbini teşkil eden 
bu muharebe silsilesinde kazanılan zafer -
leri evelemirde alman askerlerine medyun 
bulunmaktayız. Her nerede vazife almış 

olursa olsun alman askeri, vazifesine olan 
liyakatini isbat etmiıtir. Ancak 1938 den.
beri Almanyaya iltihak etmİli bulunan yeni 
alman vilayetlerinin askerleri de mukem -
mel surette çarpışarak kanlarını dokmiiş
lerdir. Bu şerefli zaferi mümkün kılan ku
vetleri tebcil ederken, eveli en yüksek ica
batı karşılamış olan amirleri tebcil et -
mekliğim lazımdır. General Brauchitsh'in 
ve erkanı harbiye reisi B. Halder'in lru -
mandasında, ordu, kendisine tevdi edilmiıı 
olan vazifeyi kahramanane bir ııurette ifa 
etmiştir. Eski alman ordusunun kumanda 
heyeti dünyanın en iyisi olarak kabul edil· 
miıı bulunuyorsa, bugünkü idaresi de hiç 
olmazsa aynı hayranlığa liyıktır. Son hük
mün muvaffakiyet ölçüsü ile verildiğine 
nazaran, yeni alman ordusunun kumanda 
heyetinin diğerinden daha iyi olduğunu 
söylemek lizımdır. Garp ordusu üç kısma 
tefrik edilmi:ıti. Bunlar, von Leeb, vonl 
RWMltedt ve von Bok'un kumandaları altın
da bulunmakta idi. 

Sayın Münlehibi sanilerin 
nazarı dikkatine 

Soau ~nı 

Ankara Mebus intihabı 
Teftiş Heyeti Reisliğinden: 

Vilayetin açık bulunan mebusluğu için seçim yapılaca -
ğından sayın müntehibi aanilerin cüzdanlariyle beraber 21 
temmuz 940 pazar günü saat 9,30 da Belediye Meclisi salo
nuna teıri fleri rica olunur. 
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Afrika'd~ İngiliz tayYareleri 
İtalyan üslerini 

· bombardıman ediyorlar 
Kahire 20 a.n. - İngiliz hava kuvetlerl 1 man bombardıman tayyaresine isabet et -

tebliği: miştir. Bu tayyare tamnmlyle tahrip edil-
Garbi Mıııır'cla, Mcrsıı Matruh ve civarı, mlştlr. Diğer bir italyan bombardıman 

gUndUz ve 18/19 temmuz gecesi tayyare · tayyaresi de rnllhlm hasara uğramıştır. De
ler tarafından bombardıman edilmiştir. Bir polnrda yangınlar çıkarılmıştır. 
düşman tayyaresi dilşmUş ve yanmıştır. Eritrc'de Agurdat tayyare meydanına 
Bu tayyarenin mürettebatından beş kişi karşı yapılan hücumda Uç ltalynn tayya -
ölmUş ve telslzei esir edılmlı.ıtır. resi yerde ciddi hasara uğratılmıştır. E-

İnglllz hava kuvetlertne mensup bom- velki hücumlarda esasen kısmen tahrip e -
bardımnn tayyareleri, Libya da Rlgubb!'ye dilmiş olan hangarlara tam lsahetler vakı 
hllcum etmişlerdir. Burada beş büyük yan- olmuştur. Tayyarelerimiz geri dönerken, 
gın çıkarılmıştır. bUtUn tayyare meydanı mıntakası ııiyah du 

Tobnık limanında ticaret gemileri, tay- manlar içinde bulunuyordu. 
yarelerlmlz tnrnfındRn bonıbıırdıman e - ı-:rıtre'de Macacea tayyare meydaııı ve 
dilmiştir. Bazı bombalar, hedeflerine tam civardaki binalar da yeniden tayyareleri. 
olarak vasıl olmuştur. Tahribatın ı;tenlş · nılz tarafından bombardıman edilmiştir. 
Jiğl henllz ma!Om değildir. Bir kamp üzerine taııı ıaııhetle dUşen bom-

Cenubi Afrika tayyareleri tara!ındnn balar. mUhlm hasar yapmıştır. 
Negelll tayyare meydanına yapılan bir hü- Tayyarelerimiz, bUtUn bu hn.rekfıttan 
cum esnasında bir vanı::-ın bombası bir dllş· s:ıllm olnrnk dônmUştUr. 

İngiliz hava • 
nezaretı tebliğleri 

Londra, 20 a.a. - Hava nezareti bil
d iriyor: 

Dün gündüz bombardıman tayyare
)erimiz Rotterdam civarındaki toplu 
bir halde bulunan mavnalara, Bou • 
logne limanına ve Havre antrepoları
na hücum etmişlerdir. Saint · Omer 
tayyare meydanı da bombalanmıştır. 
Tayyarelerimizden üçü dönmemiştir. 

Gece sahil muhafazasına mensup 
t ayyarelerimiz Emden deniz üssü, 
Harlingen, Willemsoord limanlarını 

ve G and levazım deposunu bombardı
man etmişlerdir. 

Bombardıman tayyarelerimiz, Bre
m e, Diefholz, Pauerborm, Thuringe 
de R otenburg tayyare meydanlarını 

ve fabrikaları, Breme ve Hanovre'de 
petrol depolarını, Essen cephane fab
rikalarını, Hamın emtia garlarını, 

Eschweze civarında Cassel tayyare 
meydanını Breme'in şarkında Aoltau 
civarında cephane trenlerini bombar
dıman etmişlerdir. Tayyarelerimizden 
b iri üssüne dönmemiştir. 

*** L ondra, 20 a.a. - Hava nezareti 

cı tayyarelerimizin ve tayyare dafi 
bataryalarımızın ateşiyle sekiz düş
man tayaresi düşürülmüştür. Diğer 
bir kaç düşman tayyaresi de hasara 
uğratılmıştır. 

Hava kuvetleri ve tayyare dafi top· 
\arı tarafından dün sahillerimiz civa
rında düşürülen düşman tayyaı el eri
nin dördü bombardıman, yedisi avcı 

olmak üzere 11 olduğu haber veril • 
mektedir. 

*** 
Londra, 20 a.n. - Hnva nezaretinin teb

liği: 

Dün gece, bombardıman tayyarelerimız, 
Almanya'nın ııimali garbi sahili ve Hollan
da 'nın şimal sahili boyunca düşman hava 
meydanlanna ve deniz tayyareleri üslerine 
hiıcum etmiştir. Tayyarelerimi", Baltık 

ıleni:ıi sahilinde Vismar'da. Hamburg ci -
varında Vensendorf"da ve Bremen'de tay
yare fabrikalarını bombardıman etmişler

dir. Bremen"de, Gelsenkirchcn'de benzin 
tasfiyehanelerine, Ruhr"da ve Hollanda'da 
demiryolu nakliyatına da hücum ettik. 
Bombardıman tayyarelerimiz iki düşman 
avcı tayyaresine hücum ederek ciddi hasa-
ra uğratmıştır. 

Gece, sahil müdafaa tnyyarr::lerimiz, 
tebliğ ediyor: Emden deniz üssü ile Hollanda'da Harlin-

Muharebe servisler~ne mensup t~y- gen limanına hücum etmiştir. üç tayyare
yarelerle, tayyare dafı bataryaları dun miz kayıptır. 
l ngiltere'nin cenubu şarki sahilleri Avcı tayyarelerimiz, aynca iki dü maıı. 
açıklarında büyük düşman hava ku • ı tayyaresi daha düşürmüştür. Bu suretle 
ve t leriyle müsademe etmişlerdir. Ce- bugiln düşürülen düşman tayyarelerinin a
reyan eden şiddetli çarpışmalarda av- dedi dörde s;ıkmıştır. 

Alman resmi tebli ği 
Bertin, 20 a.a. - D.N.B. bildiriyor: (Bu aralanndan bir s;oğu zayi olmuş cddedile -

telıraf teahhürle ıelmiştir). Ordu Bnşku· cek kadar hasara uğratılmışlardır. 
mandanlığı tebliği: 17 temmuzda bomba ile bir düşman de -

Alman denizaltı kuvetleri yeni muvaf - nizaltısının batırıldığı haber verilmekte -
fakiyetler kaydetmiııtir. Bır denizaltısı dir. 
31.300 tonluk düşman ticaret gemisi ba • Şimal garbi ve garbi Almanya'da tay -
tırmıştır. Diğer bir denizaltısı çok kala - yare dafi bataryalarımız düşman tayyare • 
balık bir kafile arasında bulunan topla mü- !erinin gece bomba ııtmalarına mani ol -
cchhez bir ticaret gemisi batırmıya muvaf. muşlardır. Bu suretle az hasar ve zayiat ol
fak olmuljtur. muştur. Tayyare dafi bataryalarımız üç 

Alman muharebe tayyareleri İngiltere - düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. 
y e yeniden tayyare meydanlanna bazı te- Dünkü düşman zayiatı 12 tayyare iki ba
ıisata ve kamplara ve cenubi lskoçya sa - raj balonudur. Bu tayyarelerden yedisi ha
h illeri açıklarında gemilere büyük mu - va muharebesinıle yedisi de tayyare dafi 
nffakiyetle hücum etmişlerdir. Tahminen bataryalan ateşiYle düşürülmüıitür. 

12 illi 14 bin tonluk dört geı;ni batırılmış ve İki alman tayyaresi üssüne dönmemi5 -
12 ticaret gemisi ve iki keşif kolu gemisi tir. 

Gizella, teessürle başını salladı: 

- Demek müsaade etmiyorsunuz? Niçin? 

- Çünkü; siz, benden nefret ediyorsunuz. Bunu 
gözlerinizden okuyorum. Benden nefret eden kimse· 

lerin, bana dokunmalarına müsaade edemem. Bana 
kar91 duyduğunuz nefret o kadar kuvetli ve derin ki: 
yavrumu öldürmenizden bile korkarım. 

ULUS 

A nkara Tohum lslah 
. 
istasyonu 

Orta Anadolunun Ziraat 
meseleleri nasıl hallediliyor ? 

(_s i_B, L_i v_o_G_R A_F_Y A__,) 

" Hislerim ve Ben,, ( 1 ) 

Yazan : 
Seniha Cemal KANBAY 

Hayan Seniha Cemal Kanhay, otuza yn-
BI k Un ı b t ı k j u kın şiir ve şarkısını "Hislerim ve ben,, ndh r aç g eve azı gaze er ar adaş- dar dilş kse. beyaz arpa o kadar kıymet- b" ki h 1 1 larla birlikte, Zira.at Vekil.Jetinin yeni ge- lidir. Siyah arpanın mllııterisi olmadığın- ır tap al nı e n<'Şl't'dilmiştir Şiir mcrnk

tlrltığı ve oıta Aıındnlu'nuıı birçok yer - i dan kuyliı hunu yalnız hayvanına yetecek hlıU'lna bu lııim yabancı dcğilclir. Scnıha 
!erinde faaliyette buhın:ın hasat ve harman kadar eker Halbuki "Nejat arpası., daha Cemal imzası, birçok lmdın ve ede biynt 

ki lcri · ö k k :li ı i mccmualannda gllzel şiirlerin altında gö. ma ne nı g rme mn sac Y c gittiği- 1 yiiksek kal te<le olduğu, kurak senelerrlc de 
mlz Ormnn Çiftliği yanındaki tarlalnrılan nıahsul verdiği, vcriıııi en az yiı:ı:de 40 _ r,o ~ll!ir~lll.d Bir ~ıüdd~t~rnbc.; i şiir yazmayı 
gcçC'rkcn gayet muntazam ekllnılıı parael- ı fazla bulıınduğıı ve nihayet Ramanı da yaz- ıma e cıı şa ~· Y .e 811 aşılıyor kı. ince 
ler üzerindeki meznınt dikkat nazarımızı lık arpalnnlnn daha fazla olduğu için tut- hisler.ini sevimli mısı ağları~ kalıbına dök
çekti. Bu tarlalar Anl•:ını ıslah ist.ruıyonu· muştur Ve köylü yıılnı:ı hıı aı payı tohum- me~ ıçn Y.enl lbr hamle arıfeslndedl~. 
na nittı. Kesilen ve hnrınıını hemen YHJlı- ıuı~ olıırak kullanoığınılan dolayı ı1enevt • His~crım .ve ben,,. Havan Seniha Cıcmal 
lıp çuvallara doldurulan buğday tarlıısın- takriben 20 bin ton fazla arpa alıp bun. ~nnbay ın ııı:.ıs da~ ıtibaren Y_~dığı şılı !e
da bu istasyonun mlldUrll gene;; müt~·hassıs- dan d!I fiyat farkı dolayıslyle en az senede j '1 lhtlv(l etmcktedır. K.ltlfl> !l.ı kısroıa ay· 
lannuzd:ııı yiıksck ziraat mtihrndisi Ncjat tiOO bın lira fazla ııara kıı:ıanmaktndır. 10 ı ~ın:ııştır. Bu kısımdakı "Rüyadan soııı·a,. 
Berltmt:!n'i güı·di!k. senede hıı lstıısyona hıınıın ycırısı bile snrf- ı şılrınden bir kıta ahyııı ıız: 

Nejat Berlnnen, bize 1930 senslııdcn edilmemiştir. DISter mesaisinden sarfına - Hep dikenli yolda gcçtı hayatımın tatlı 
yani on yılUanbcri faaliyette bulunan ıstas zıır bu mlless<'sel~r yaln~z Nej!lt nrpasiyle I çağı 
yonun çulışmrılıı ve elde ettiği değerli ne- kendini kat kat odeml.ştır. . Bırak' Sonsün gün batmadan ~u kslbımıcı 
tıcel-:!r hakkınclıı uzun lznhııl verıil ve mü- Bu aı·pa şimdi Aukara vllô.yetımlen baş- ı yanardağı 
dllrü bulunduğu ilim mllcsscscsının dene- kıı Kırşehir, Çankırı, !Cayserl ve Çoıum'da Vazgeç, delı gönül vazgeç! Gıtti, gıden 
ıne tıırlnlcınnı gezdirdi. Hıı seneye kııdar da taanıınllmf' başlamıŞtır. İstasyonun ar-! gt>/mez artık •. 
YUksek Zlıuat gnstıtlllııri ylınındakl ııls- pııyrı verılll\l iRlnı Tokak'tır Enstitlırle Ne· Feryatların hançer olsa bu zulmetı delmez 
beten d:ır arazi üzerinde çalışmış olun An· ja<l'ın bınleıce nevi buğd::ıy içinden ıslah artık. 
kara tohum ıslah istnsyonu şımdl gayet ederek vllcuda g0tirdıği ve A kbaşllk lsml
gcrıış tıırlularn mıılik olmak llzcre Orman rıı vrrılil\l sert bir huğd:ıy tipi de vıı.rclır. 
Çiftlığl ile AkkılprUyll b!rıbırlııe bağlıy.1n Bıı bur," 1 ıy, dığ"r hUtıin yerli buğdaylardan 
asfalt şos'!nin üzerine ı ak! lillmlştır. I,ıı on ı:Un cvel k male gl'lmektedlr Bu yU:ı -
müesesenın vazifesı, Ankarn. <;nnkırı. Kır- 1 den ilkbahar yağmurları az olıın yıllıırdn 
şelur, Yozgııl vlUıyctlerlnl içine alun yıılt- crken yrtlşmcsi. <lııh.ı doğ-rmııı az sııya 
se ı ynylıı mıntnknsını alfıkadar t'den bll. muhtaç olması <lolayısiyle y ı·ll bUtUn buğ
tUn ziraat mcscleleı·ını tetkık etmek ve d~ylarn trfevvuk etmektedir Bu buğday 
b. mıntaka için en vcrlmlı \"e en elvcriçlı Ankara cıvanncla çok t(lammlim ~tmiştır. 
ncbM:t •;~şitlrrlnl ıneyd ııı ı çıl~arıp bunlnr n ı ırnylülı'r zirnal bıı~dayı diye ımnıaktıı o -
köylü elinde ynyılnı:ısını temin etınektır luJI fazla p:ıra vererek tohumlutunu edin· 

Kitapta hnklkatPn lirik parı:alar vaı·<lır. 
"Hayal kapıları. Ünal ım için, Ölmly n 
ıışk. Ay doğarken .. şlrl rl bu dlmlcdcnı11r. 
Son parı:aları teşkil edPn şarkılardan hlr 
kısmı hlzznt ı>ser ,qahilıi hı.rafından. bir 
kısmı da tıınınınış bestrklı.rlar tarafından 
bestelenmiştir. Bu semp'ltik escrı olmyı,ı -
cıılarımıza tavsiye eder, Bayan ScnihlJ C<'· 
nınl Knnbııy dan yeni Psr.ı·ler l>cklel'lz. 

IstwıyonJıı d ğerll mesnısı s::ıyesinde orta ı mrktPdlrlcr. Yeril çeşit! ri bırakıp ynlııı:ı (1) Başarı matbaası • 31 sayfa • IS ku-
An:ıclolıı kurıı zir.uıtı için nıcçhııl hiç bir bu çoşitlc"ri Pken kövieı·ın ııdcdi her sene ruş. Bütün kıt;ıpçıl:ırda bulunur. 
nokta knlmamıetır. Toprağın lşlcnm sin. ço 1· ı'llttnclır. 
d n b:'lŞlayıp mahsullerin hasat ve harma· Mlıcl lr bize şimdi verimi fazls ve ka
nına kadar her <'lhet etlld edilmiştir Ar- lit<'Si ytıııs"l< yunııışak hlr hıı~day tipi el· 
tık, knrilcrınıızı yornınmıık için kısaC'tı ya- de ı>tmlş buluııdugunu da mlljrtelemlştir. 
zıyorum. tarlııyı nnsıl , ekm •il. ne ?~'iman Müessesede hayvan yemi olmak llzere yu
ckmell en lktısndl {ılct,ler h'.ınglleridlr. lru. vonra ve goıı.mga nebatlan llz<'rlndc 
Ar;nmt veriıııı temin eclc.ıı f.ıktor nedir ve P~emtyrtll denemeler VRJlıldı~ını dıı ı:;ör -
safre gibi köy!Umllzuıı ve çiftçimizin bi· <I ık. 
hııkkiıı lsttfadc edeceıtı bütllıı dUğüınler Nejat B"rkmen'in biralık arpolar tize -
çozUlmllştlir ve işin ı.:n gilzcl tarafı. bu is- rindrkl kıvınetıl mPs:ıltlyle ziraat lıam 
tasyoıı ıııns,ıisinln ıııızad sahnrl!l knlıııııyıp 1 ıııncldeleri cıırıtitllsiylc ııı!iştr.rekeıı yaptı~ı 
muhitte taııı mA.nıuılylc bcııiıııs 'ilmiş olrıın- rkmekllk bıığdny etlldll başlı başına ilze -
sıdır. Nejnt Bcrkmen köy!Uulln yakından rinde dıınılmağa d<>ğer gllzel eserlerdir. 
truııdığı, sevdiği ve takdir ettiği bir 1.at - Tohum ıslnh istasyonundan gölHisleri-
tır. Köylü istıısyonda yetlştlrll ıı arpıının nıiz fm:la kabarmış olnrnk ayrıldık. 
adını Nejııt Berkmen'e izafeten Necatlhcy Kerim ômer ÇAÖT.AR 

İ ngiliz ord~~unda 

yeni tayinler 
Londra, 20 a.a. - Reuter: Harbiye 

nezaretinden lıildirildiğine göre, kıral 
aşağıdaki tayinleri tasdik etmiştir: 

21. 

---{ Radyo Difiızyon P~ 
TÜRKİYE Radyosu - AN'"' 
----( D lg'I Uzunlu~ 
1648 m. 182 Kes ı20 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 
19.74 m. 15195 Kes./ 70 

PAZAR: 2J.7.l 

S 30 Program, ve meınte!;C 
8 35 Müz'k: Cersel!\\ ini' ' 

lın"dcn caz fantezııer 
9.00 Ajans h!!berleri. tr 
9.10 Ev kadını - yemek 
9.20 9 30 M uz"k: mıtrşlar ~ 

12 30 Program, ve memle~Ç 
12.35 Mazık: sn eseılerı1. kı Derman, Şerif ç 

d Lko lu, Hamdı To 
12.50 Ajans haberlen • 
13.05 M uzik - okuyan: MU 

1 - Sel. Pınar • ııu 
(Nereden sevdım o 
2 Yesarı Asım • 
(Ömnım scnı sevırle 
lacaktır). 
3 -. Ah:net Rasırn • 
(l'ek ,..evadır sevdıt:1 

4 - ş,ıkru Şenozan • 
(Mupteliıyı derdobn 

13.25 14.30 Miızık: rad>"' 
rıı.sı (violonist Nc:cıV 

• sinde). 
1 - Frederic Gurzoll 
se Doble). , 
2 - Hermıuı Finck 
guneşin daveti 

18.00 
18.05 
18 30 
18.45 

3 jaime Texidor: 
panyol marşı). 
4 Desplane: 1ntr& 
rar tarafından solo)

1 5 Mycldleton: Gu 
dileri uzerıne münte 
6 - Nieman: Asrı 
den vals Boston. 
7 - Thomas: Raytıl 
uvertiıru. 
8 Rruno Hartrnaıı: 
da dans. 
9 - Lanner: Balo el 
Program. ve memle~ 
Muı:ik: pazar çayı 
J.11üz'k: Romanslar (f 
Muz ık: radyo caz or 
hjm Özgur idaresı 
Bedriye Tüzün'iin ı$t 

19.30 Muzik: turküler. 
l 9.45 Memleket saat ayar1

• 

berleri. nrpası koymuştur. Bunıı bir kısım kö:ıılerde 
zırunt arpası da dennıcklcıllr. 1stasyıııııın 
bütün teknik nu nwrlan clvnrdn bulunıın 
tecrllbe tarlalarına giderken ve diğer bin 
bir vesilelerle köyltilerlc dalnıa temas l' -

dcrek onları tıiitiin meseleler lınkkıııtia 
tenvir etmekte vchııttti mümkün olnnlnn
nı blzzııt ı;bsl<'rmektcdlrlcr 

General Sir Edmund İronside, feld 
maresal, general Gort, talim kuvetleri 

- • . . f . ' ı · 1. A 1 ıo oo umumı mu ettışı. ıva genera ı an- 20•45 
M üz;k: fasıl heyeti. 
Konuşma. 

Yukıırıdcı bıııılni yazdığınıız N'ecntihey 
arpası, haddizatında gUzlln ekilen beyaz. 
bir arpadır. Bu arpanın değerini anlatmak 
için blrku~ satır yazacağız. Orta Ana<lolu
da yalnız siyah arpa ekilir. Beyaz arpalnr 
kışa dayanmadığı için ancak yazlık olarak 
ekilmektedir. Siyah arpanın piyasası ne ka-

Apartmı:ın a ra n ıyor 

Y enitehirde dört oda bir hol ve 
yahut beş odalı rahat ve geniş bir 
apartman aranıyor. Kaloriferli o
lanlar tercih edilecektir. Talip olan
ların fiyat ve şeraitle birlikte Ulus
ta M. F. adresine tahriren müracaat 
etmeleri. 

Alman hava tebliği 
Bt.:rlln, 20 a.a. - Alman bnşkumamlnn

lığının tebliği: 

booke. general salahiyetiyle, general l.21.00 

lronside yerine metropol kuvetleri 
başkumandanı olacaklardır. 

Müzik. Çalanlar: !11 
Şerif İçli, Hamdı 
llardakoglu. 
1 - Okuyan: M ustJ r ................................................. , 

i N··b . 1 i 1 o etçı eczane er j: 
1 1 7 940 gilnUndcn :u 8 940 nkenmına 

ı 
kadar eczanelerin gece nöbet cetveli il• 
1 - Sebat eczanesi 1 12 23 3 l4 2:i 
2 - Halk 2 13 24 4 Hl 213 

J 3 - Sakarya 3 14 25 5 16 27 İ 
4 - Cchecl ., 4 15 26 6 17 28 i 
5 - Yenişehir .. 5 16 27 7 18 29 
6 - Ankara 6 17 28 8 19 30 
7 _ Çankaya •. 7 ıs 29 9 20 aı İ 
8 - Yeni R Hl 30 10 21 
9 - ı:erkez :: 9 20 31 11 22 ı 
10-~ge ., 10 21 ı 12 23 ) 
11-İstanbııl •. 11 22 2 13 24 

\~ ................................................ . 

l - Cevdet Çagln • 
(Hıcran gibi aıernd:,_ 
2 - JJI. Selim • ;~ 
(Ey servu culzarı "~ 
3 .... - karcığ r iit 
ki safa neşe bu örnr 

1 4 .••• - karcığar 
bahçesinde) c 
Il Okuyan: SafİY 
l - H. Yusuf - ı:ıı, 
(Kaldı yollarda bu ~ 
2 - Asdik - kürdih r• 
çeri ebrusu saplarıd~ 
3 Nayi Mehmet· ı 
sem etmem sırrı nsr. 
4 - Hamdi Toka)' • 
(Geldim ekin biçıne~ 

21.30 Müzik: İzahlı bir oP' 
Rusticana). <' 

22.30 Memleket saat ayart• 
teri. 

Bir denizaltı gemisi, ceman 24.700 to
nıııı.to hacminde dllşman gemisini batınh
ğını bildirmektedir. 

Alman hııva kuvetlcrine mensup muha
rebe tayyare filoları, cenubi İngilterede 
ve İskoçyadıı, fabrikalara, depolara, ll
manlnra, ihtiyat depolnrına, topçu ve ha
va dMi bntaryalıın mevzilerine, hava mey· 
danlarına muvaffnklyetli hllcıınılar yap -
mışlnrdır. İngllterenin cenubunda hnrp ve 
ticaret gemilerine de ayn hllcuınlar yapıl
mıştır. Beıı bin toniltlto hacminde hir ti · 
caret gemisi tam bir isahetle batmış, ilç 
kargo ile bir torpido mUhlm pruıara uğ'ra
mıııtır. 

Evelee bildirildiği gibi, alman Messcr
sı•hmldt avcı tayyareleri tarafından. 12 si 
Dcflant, ikisi Spıtiire ve biri HurTlcane 
olmak ilzere on heş fnglliz avC'I tayynreRi 
dügUrUlmlışthr. Alman tayyarelerinden ka
yıp olmamıştır. DUn, ayrıca altı Spit!lre 
daha dllşüriilınliştllr. llir inglllz tayyaresi, 
donanmn hava dfı.fi bataryaları tarafından 
dUşllriilmOştllr. 

Bu Gün•••• ....... 22.45 Ajans spor servisi..,1 ıı 
• 23.00 Miızik: cazband (r 

233.25/ 23.30 Yannki prog~ 

DUşmnn tayyareleri, 19/20 temmuz ge
cesı, şlma.lt ve garbi Almnnyu üzerine 
hoınhnlar atmışlardır. Bil'çok sivil ölmliş
lUr. Ru hlıcumlar esnasında beş inglliz 
bombardıman tayyaresi dlişmllştUr. Bunla
rın li\;li d1\fi toplan tarafından, ikisi gece 
avcı Uıyyareleri lııra!ındıın dllşilrillmti,ştür. 

Dün üllşman kaybı, 27 ye çıkmıştır. Üc;; 
alman uıyynresi lmyıptır. 

Düşürülen Alman tayyareleri 
Londra, 20 n.a. - Royter: İnglltere'nln bını blldlrmlştlr. Aynı inglllz tebliği. on 

cenup snh!li açıklarında vukun gelen çar- alman tHyyaresinin tahrip edildiğini haber 
pışınnlarda lng\llzlerln kayıplal"l hakkın- vermişti. F'ııkat sonradan alınan haberlere 
dn bugUnkll alman tebliğinde verilen rn- nazaran, bu son rakama daha iki alman 
kamlarla altlkııdıır olarak hntırlııttırıldı - , tyyresi ilflve edilmesi ICızımdır. Bu suret
ğıno. gööre, ingiliz hava nezaretinin tcbli- le cllinkli nlınan kayıpları ccman 12 ye ba
ğ!, dUn, beş lnglliz avcı tayyaresinin kay - llğ olmuştur. 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

10 - 14.30 - 17.30 ve 21 de 

FRANKİ~TAYNIN N İ$ANLISI 
11.30-16ve19 da 

NAMUS BORCU 
ROBERT TA Yl.OR 

BARBARA SlANVIK 

Gece 21 de 

Frankittaynın nişanlısı 

Afrika avcıları ve M1K1 

* f R A '.N 

Tahran RadY#' 

Tahran radyosu. kısa M~ 
saat ll.30 dan 14 e kadar· 
uzunluğu üzerinden, 17 .13 ~ 
30 m. 99 dalga uzunluğu 
20.30 dan 23.30 a kadar 4S 
zunluğu üzerinden neşredıl l' 

(Yukarıdaki Saatler tRJ\ 

, 
73 Uncu dc\Tesl ~t')" 

lanmıştır. Belediye sı~tf 
part. No. 4 Telefon: S• 

• 1'1 
- Nasıl olur? Sizin gibi akıllı, zeki bır 
- Öyle feci şeylerden bahsettiniz ki ... :SLlf 

·ar bunların hiç biri aklıma bile gelmenıiştı· 
-Ya? 
- Evet. Ben, aşkı insana zevk ve saadet qt 

- Mübalağa ediyorsunuz madmazel. Ben, hakika
ti öğrenmek istiyorum. Kendinizi muayene ettirme
mekte israr gösterdiğiniz takdirde, bu çocuk mesele

sinin, tecrübesiz bir genci avlamak için uydurulmuş 

bir hikaye, bir tuzak olduğu hakkındaki şüpheleri

min yerinde olduğuna kanaat getireceğim. Hem, yav
rumı.: öldüreceksiniz, gibi bir tabir kullanmanıza hay· 
ret ediyorum. Bir kaç haftalık bir çocukta henüz ha

yat eseri bile yoktur. Sonra, şimdiye kadar kaç k'a· 

dının çocuğunu almak zarureti hasıl olmuştur. Bun

dan haberiniz var mı? 

t uzan: Mihaly FOLDJ • urkçcyt.; çeuıren: f. ZAHiR J'URUMKUNEY -60-

şey zannediyordum. Aşkın bir ıstırap kay11ııf 
leceğini, sevmenin bir günah telakki edile~\, 
hiç düşünmemiştim. Seven bir insanın, güflJ. 
de bir suçlu gibi, sen niçin sevdin diye, tt1. 
olunacağını hayalimden geçirmemiştim. sevÔ'ııı 
da, kalbimde nihayetsiz bir saadet duymuştLI ğ 
eliğim erkeği hayatımın sonuna kadar seve'~ 
min olduğum için, bütün bir hayat boyunc8. 
lacağıma da kanaat getirmiştim. Halbuki; sıt•1 
da, hayatımın en güzel hayallerini yıktınıt· Ş 
yapacağım? Onu, ben de bilmiyorum. ·ıtı 

• - Hayır. Fakat, hiç bir annenin çocuğunu kendi 

arzusiyle aldırtacağım ümit etmiyorum. 
- Halbuki; böyle vakalar pek çoktur. Bunların 

muhtelif sebepleri vardır. Mesel§: her kadın anne O· 

lamaz. Sıhi vaziyeti, vücudunun teşekküJatı buna mani 

olabilir. Bakalım, sizin sıhi vaziyetiniz, vütudunuzun 
teşekkülatı anne olmağa müsait midir? Acaba, doğu· 

racağınız çocuğu emzirip besliyebilecek misiniz? 
Bütün bunları anlamak lazımdır. Kendinizi muayene 
ettirmek, herkesten eve) kendi menfaatiniz icabıdır 

Sonra, bu meselenin içtimai cepheden de tetkik olun· 

ması zaruridir. Bir çok çocukların dünyaya getiril· 

mesi içtimai bakımdan mahzurlu olabilir. Her şeyden 
evel bu hususu düşünmek ve ona göre karar vermek 
icap eder. Bizim gibi, yaşlı ve tecrübeli kimselerin, 

ıizlerin vaziyetinizde bulunan gençlere yardım et· 

aıeleri ve doğru yolu göstermeleri vicdan borçla~ıdır. 
Düşünün bir kere, bizim kanunlarımıza göre, benim 

oğlum henüz reşit değildir. Muvafakatim olmadıkça 

evlenemez. Bu şerait altında çocuğunuz doğduğu tak· 
clirde. bu çocuğun vaziyeti ne olacak? Gayrimeşru 

bir çocuk değil mi? Hangi ismi alacak? Ona Loşonsi 

soy adını veremezsiniz. Çünkü; çocuk, kanun naza
rında Loşonsi ailesine mensup bir insan değildir. A

nasının, aile adını taşımak mecburiyetinde kalacak. 

Bunun bir çocuk için ne kadar feci bir hal olacağını 

bir an düşündünüz mü? Evladınızı, niçin babası bel· 
li olmıyan zavallı mahlCıkların arasına katmak isti· 
yorsunuz? Çocuğunuz, günün birinde sizden, babası· 

nın kim olduğunu sorduğu vakit ne cevap verecek· 

siniz? Ya, sizin akibetiniz ne olacak? Evlenmeden ço

cuk annesi olmuş bir kız! Cemiyet :;ize kara dam· 
gasını basacak. Hayatınızın sonuna kadar lekeli bir 

insan olarak, cemiyetten ayrı yaşamağa mahkum ola· 
caksınız. Cemiyetin haricinde kalmak ne demektir, 

bunu biliyor musunuz? Bir insan için, hayatta bun· 
dan daha feci, bundan daha tahammülsüz bir vaziyet 
tasavvur olunamaz. Kendi kendinizi mahvedeceksi· 

niz. İlk aşkın humması pek çabuk geçer. Bir kaç sene 

sonra, bugünleri düşündükçe kendi kendinize hayret 

~deceksiniz. Vilmoş gibi toy bir çocuğu sevmiş oldu 
ğunuza güleceksiniz. Kısa bir zaman sonra, oğlumun 
tla bu macerayı düşündüğü vakit dehşetle ürperece

ğine eminim. Beni anlayınız. Ben, sizin düşmanınız 

değilim. Her ikinizin de iyiliğini istiyor ve bunu te· 

mine çalışıyorum. İhtiyar ve tecrübeli bir adamın söz· 
!erini dinleyin, hakkınızda hayırlı olur. Ben, Vil
moş"un babasıyım. Oğluma, parlak bir istikbal hazır· 

lamak kaygısiyle çırpınıyorum. Kabiliyetli ve iyi 
kalpli bir çocuktur. Daha çok uzun seneler çalışma 

sı lazımdır. Karısı ve bir de çocuğu olan genç bir a
dam nasıl çalışabilir? Hayatı anlamadan, omuzlarına 

aile gailesi gibi ağır bir yük alan bir delikanlı, bunun 
altından nasıl kalkar? 

Her şeye rağmen ayrılmamakta israr ettiğiniz tak

dirde oğlumun harap olmasına sebebiyet vereceksi

niz. Hislerinizin safiyet ve samimiyetine in~nıyorum. 
Ben, sizi büsbütün başka türlü bir kız olarak tasav

vur etmiştim. Hakkınızda vermiş olduğum hükmün 
yanlış olduğunu şimdi anladım. Kalbinizi kırdım. 

Çok ağır sözler sarfettim. Asabiyete kapıldım. Beni, 

affediniz madmazel Gizella. Oğlumu derin bir aşkla 
sevdiğinize kanaat getirdim. Benim de, onu nasıl bir 
sevgi ile sevdiğimi tasavvur edersiniz. ikimiz de aynı 

ınsanı seviyoruz. Ve burada birleşiyoruz. Dost ola
lım. Elinizi verin bana. Onun istikbali uğrunda bir

likte gayret edelim. Bütün düşüncelerinizi açıkça an· 
latın. Siz güzel, sevimli ve akıllı bir kızsınız. Her 
halde anla~acağız. Ağlamayın. Karşınızdaki ihtiyar 

adamın samimiyetine itimat edin. 

Gizella'nın, omuzları çökmüş, gözlerini önüne in
dirmişti. Arada bir, hıçkırıklar başını sarsıyordu. 

<Jözyaşları, yanaklarında kurumuştu. 

- Haydi, güzel güzel anlatın bakayım. Siz, bu 

m 5eleyi halletmek için ne düşünüyorsunuz? 

Genç kız, titredi. Boğuk bir sesle cevap verdi: 

- Bilmiyorum, efendim ... Ben, hiç bir şey düşün

medim ... 

Profesörün yüzüne müsterih bir tebessll 

dı. Memnun bir tavırla ayaga kalktı: 11~ 
- Gördünüz mü? Ne makul, ne güzel }<O el 

sunuz. Ne yapacağınızı, ne yapmanız lazııtl g 
şimrli ben size söyliyeceğim. 

- Sizi dinliyorum, efendim. 
- Bir çok şeyler yapabilirsiniz. 

bana itimat edn. Benim, sizin iyiliğinizde11• d 
~ey istemediğime kanaat getirin. Eğer be~ı ·ıı 
ııiz. günün birinde, size yapmış olduğum 1"\, 

ıecesini anlıyacaksınız. Hemen doğurınalc e. 
clye kim söylemiş? Sizi güzelce bir muayerı·ııt 
Meseleyi de hallederiz. Sonra siz bir siirprizı 
Seyahati sever misiniz? 

- Çok severim! 
- Gördilnüz mü l Mesela; size ecnebi ttl~ı 

!erde güzel ve uzun bir seyahat yapmanızı t~ıı 
•• ? µ 

cek kadar para versem, bu 'işe ne dcrsını~ · f1S) 

geçenleri ne çabuk unutacağınızı bilsenıZ· ııııV 
dersiniz. İnsan her şeyi unutur. Size, h~>'3 i b1 

büyük bir sırrından bahsedeyim. Henüz yır~gll 
~pnda idim. Kız kardeşimin terbiyesiyle f11C vl' 
fransız madmazeline aşık oldum. Onunla e., -1 

(SotJ• 
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Bugünkü spor hareketleri· 
-----==--------------------~~--------......... -----

ara den İz havuzunda yüzme, 

Stadyuında atletizm 
llıüsabakaları yapılaca~ 

Ceçen sene yapılan yüzme müsabakalarından bir görünü_ı 

~~n A k • • •• 11 e .r'ln ara mevsımın en guze 

1
11
nterinden birini yaşıyacaktır. Muğla' da paraşütçülüğe dair 

}c'cı sıcak altında vakit geçire- konferanslar 
tt:ı b~Jaınıyanlar, bugünkü spor Muğln, 20 a.n. - Para§ütçUIUğUn mahl-

Crıni takı·p ederek hem tatil- yeti ve paraşütçülere memleket dahilinde 
t nhnnuısı la.zıın olan tedbirler hakkında 

b. C\'kli bir surette geçirmiş ola- Muğla, Mlllı.s, Bodrum ve Marmaris Halk-
~ de yakıcı güneşin tesirini evlerinde vtı odalarında kurmay subaylar 

ı;- tarafından verilmekte olan konferansları 
~eceklerdir. Bugün Karade - halkımız bUyUk bir ald.ka ile takip eyle-
1rd Unda ve stadyomda hareket- mcktedir. 
to~~t·~"Ankara spor" mecmuası -
'lit Ugu kupa müsabakaları evel
bıı ~.Cilan olunan programa tev

gun saat 15 te Karadeniz havu 
~aPılacaktır. Bu müsabakalar 

llıcı trc sürat, 100 metre sırtüstü, 
~et: kurbağalama, 4x200 bayrak, 
a~li tramplen, dört hareketli 
a larından ibarettir. Bu mü

~ Stı Ankara Spor tahrir heye· 
trvet Zengin idare edecektir. 

"c ~~ birinci gelen takıma bir 
"çij dıger müsabıklardan birinci
ltatlcUye kadar derece alanlara 

-tJi/a Spor mecmuası tarafından 
t 11 hediyeler verilecektir. 
~ b~s. te de stadyomda Türkiye 

, ltıncisieni tayin edecek olan 
ı, ar başlıyacaktır. 

~:ııf" Sporları Ajanlığından: 
~ ıı:tın müsabakadan önce Ka
~ h,_-kVuzunda bulundurulmaları 
~ anlarından rica olunur. 

tıı ınüsabakaları 
~b\lgün başlıyor 

,. b 

Boks deneme 
müsabakaları 

.. 

f.tı 0Iıesi atıcılık. ajanlığından : 1 ~l~ık te:wlk müsabakalarının il -
ııt .. :znınuz 940 pazar gUnU başlı- Du"nku" boks maçından tüysıklet 

1.ltt1-toa 940 pazar alqıamı n!hn-
k:'l~· birincisi Emin "'Clııı ba'ım ıı:ı.rtıarı: 
~·- "'e erkek herkes işUrdk edebi- Bl>lgc boks ajanlığınca tertip edilen 
t~e boks deneme müsabakaları diln gtıreıı aa • 
~~ ôO metre ıoııunda saat 17 de yapılmıştır. İlk defa 
~~ ıtıermısı: ı. Atl§tan cvel resmi bir şeklide yapılmış olan bu karııı -
~~ acıcdl: ô lıışmalar Umlt verici bir ıekilde netlcelen-
~~f. "'azıyctı: Çökerek mlştir . .Müsabakalar bir tanesi nakavt, bir 
~· <lalreıı hedef. tanesi abandone ve diğerleri de sayı hesa-
~4!'!~ıı. ırUnlcrl: cuma,eunıartcsi ve biyle kazanılmıııtır. 
'lt:'lbilt saat 15 ten 19 a kadar. Geııç boksörler dUrllst ve sportmence 

la 1
1
ar. muayyen günlerde, giln- dövtiıımilşlerdlr. Ajı:uılık takriben iki ay 

~. l~kl'tınk §artlyle her gün i11Urtı.k kadar sonra gençleri ciddt bir karııılaıımı
~ ~lla lıtırO.k mermllcri kulilp ta- ya dllvet edeceğini blldirmlş ve daha faz-

ı.._._- 1~ verilir. ı t f§tir t, ~ ııuvan alan müsabakayı ka- la çalışmalarını 8 em · 
ı ~ Milsabakaların teknik neticeleri ıunlar-
~t u~ birinci ve ikinciye eırııslyle dır: 

bi) cu mevki İzmir fıııırınn gt- "'l kilo 2 dakikada 3 ravnt llustara • 
~lir etı, tiçUncüye bir masa snatl ö i:> Ömer Kazandı. 53 kilo: 2 dakika 3 
"'~ ra~~r Hikmet • F.mln, Emin kazandı. 57 ~- Ilı bllk hakem heyetince tayin e- kilo· 2 dakika 3 ravnt Halit - Abdullah. 
·~ll<IeJnUr huzurunda ve milhtirlU HııJİt lmzandı. 61 kilo: 3 dakika 3 ravnt 
-~0 ° Yapılıı·. Fuat _ Şeref. Fuat kazandı. 66 kilo: 3 da
rı~ heyeti: reis atıcılık ajanı, klka 3 ravnt Fatih - Haydar. Haydar &· 

lrı~ 1, ll2n baş öğretmen, rıza ku- bnndone etti. 66 kilo: 3 dakika 3 ravnt Sa-
!l&lb li. Rıza İçöz. it _ Niyazi. Salt nakavtla kazımdı. 57 ki -

~""!> ıcıaltn hakkında dalın f117Ja tat- ıo: 2 dakika 3 ravnt. Halit - Hasan. Halit 
ıtı,~ llro mUdtirllitründcn alınır ve kazandı. 66 kilo: 3 dakika 3 ravnt. Fatih-
~. !!leaı ayın mildürlUk tarntın • ı Salt Salt hükmen galip. al 

Mlisabakalan ım. Zeki Çift ve Kem 
Blllmn idue etııılıılerdir. 

Maçlardan enstantane 

ULUS 
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E Merkezinden terzilere it -------------------

Türkiye Demir 

Müessesesi 

ve Çelik Fabrikaları 

Müd.ürlüğ·ünden 

= verilecek = -3561 takım hastane müstahdemleri = elbisesi üzerinde bazı tadilat yapılacaktır. -= Bu işi yapmak istiyen terzilerin temmuzun = 24 üncü !;arşamba günü saat 10,30 da Yeni-
ğ "f - eehir'deki umumi merkezimize mürauat -Fabrikalarımızda külliyetli mikdarda ortayağ, kalınya ve zı t = 

- ları, = istihsil edilmektedir. Bunlardan : = 2 _Arzu edenler tadil şeklini umumi = J- ORTA KREOZOT YAôl : = merkezimizdeki nümunesinde daha evci = = görebilirler. -- . -- --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------

Mahrukat olarak yalnız baııına veya dizel yağı ile muayyen nıs - = 
betler dahilinde karıştırılarak kullanıldığı gibi hayvan dezinfeksi- =: Çamaşırlık bez alınacak 
yonu ve umumi dezinfeksiyonda ve yıkama yagwı olarak gazdan ben- := Jandarma genel komutatJlltı Anl:ara sa

tına/ma komisyonundan : 
zol ayrılması, boya ve cila yapılması, toprak ve rütubctle temasta =: Beher metresine tahmin edilen fiyatı 26 
bulunan ağaç aksamının muhafazası, gaz yağı ile mahlfitta sıtma mü- = yirmi altı kuruş olan (325,000) üç yüı: yir

-- mi beş bin metre çamaşırlık beı: kapalı 
cadelesinde ve % 11 - % 16 (Karbolik) ve (Krizelik) ·asit ihtiva et- = zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 2 
tiğinden bu maddelerin istihslili i~in mevaddı iptidaiye olarak kul- =: 8. 940 cuma &ünü saat ıs on beştir. İlk te

- minatr (5475) beş bin dört yüzyetmie beş }anılması kabildir. = lire.dır. Evnf ve şartnamenin (423) dört 
F J y A T J : = yıiz yirmi üç kuruş karşılığında İstanbulda = jandarma muayene ve Ankara'da J. Sa. Al = Kcmisyonundan alınabilir. İsteklier kıınu
Müessesemiz sahası vagonda teslim tonu TL. 97.00 (Doksan yedi) = nun emir ettiği belgelerile ilk teminat vez-

liradır. • = n: makbuzu veya banka mektubunu muh • = tevi tekliflerini ihale günü saat l-' on dör= d~ kadar Ankarada J. GN. K. binasındaki 2- KALIN KREOZOT YA Öl: = kı;.mi syona vermeleri. (3729) 13770 
Mahrukat olarak ve ayni zamanda ağaç travers, telgraf direği § 

ve saire gibi toprak ve rütubetle temasta bulunan ağaç aksamının = 
muhafazası için ve dezinfeksiyon işlerinde veya dezinfektör istih- § 
sali için mevaddı iptidaiye olarak kullanılabilir. = . = FiYAT: = 

------
Müessesemiz sahasında vagonda teslim tonu TL. 60.00 (Altmış) 

liradır. .. 

ADLiYE VEKALETi 

Satılık eşya 
Adliye Vekaletinden : 

Adet 
6 
8 

Dört ayaklı masa 
Yazıhane 

3- ZiFT: = Bala'da nevi ve censleri ve miktarları ya. = zıh eski mefruşat arttırma suretiyle utı -
- lacaktır. Gemi, mavna ve aairenin ziftlenmesinde, katranla karıştırıl?.rak = ...... 

Talip olanların görmek üzere her gün 
asfalt yol inşaatında ve bina tavanlarının rütubetten tecridi için = Vekalet Levazım müdürliığüne ve almak 
tecrit malzemesi imalinde kullanılır. Yüksek tevettürlü kablo izo - = için de arttırma ıünü olan 318/940 tarihine 
lasyonunda ve ayni zamanda siyah kundura boyası, rugan boyası ve =: müsadif cumartesi giınü saat ıo da mezkur 
siyah yağlı boya, çini mürekkebi, matbaa mürekkebi imalinde kulla- = müdüriyette teşekkül edecek arttırma ae 

eksiltme komisyonuna müracaatları ilin nılan is kömürü istihsalinde ve Briket kömürü imalinde kullanılır. =: olunur. (3966) 13
941 

Yumuşak ve sert olmak üzere istenilen evsafta imali mümkündür. := 
= ---------·-------

-5-

-- Piyano akordu-. 
Piyano konser akorderi ve tamir 

mütehassısı Mina lstanbuldan gel
di. Gar gazinosu Telefon al7 

2887 

KİREÇ.. KUM.. (AKIL 

.MOZAYİK 
KUtnhya namındaki kaymak kireçleri, 

sedef parlakhğ'ı veren yıldız marka moza
yık. topraksız cı:ı temiz MALIKÖY kum 
Vl. çakılları. 

sanayi caddesi Ali Rıza Ap. No: 6 HU
ııevtn Orak ticarethancslode bulunur. Tl. 
2078 2158 

1KTİSA T VEKALET! 

Memur almacak 

lktısat Vekealctinden: 
1 - İktisat vekaleti merkez ve vill· 

yetlerdeki te§kitatında 100 liradan 210 
liraya kadar aylık ücretli vaıif elere 
aşağıdaki şartları haiz olanlar tayin 
edilecektir. 

a) Yüksek tahsili bulunmak (hukuk 
ve ikisat fakülteleriyle mülkiye veya
hut yük~ek iktisat ve ticaret mektep
lerinden mezun olanlar tercih olunur) 

b) Yaşı 50 den fazla olmamak 
c) Resmi daire veya müessese nez. 

dinde çalışıyorsa alakadar makamca 
infikakine müsaade edilmek. 

---- F lY AT: 

2 - Bu şartları haiz olup ta vekale
te intisap etmek istiyenler 10 ağustoı 
940 cumartesi günü saat 12 ye kadar 
kendi el yazılariyle yazılmı§ bir arzu· 
hal ile müracaat ederek buna. haleıı 
başka yerde çalıştıkları takdirde al • 
makta bulundukları maaş veya ücreti 

:: MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ ve bunu ne zamandan beri almakta ol • 
Müessesemiz sahasında vagonda teslim tonu TL. 10. ( on ) liradır:= duklarını ve ikametgah adreslerini -- Alakadarların doğrudan doğruya müessese müdürlüğüne müra - =: Çamaşır alınacak derceder ve tahsil ve aile vaziyetleriy. ---- caatları ilan olunur. 2782 =: M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonun- le hizmet hayatlarını gösterir kısa bir = - dan : hal tercümesini ve son sene .zarfında 

':iJ 11111111111 lfl l lll l l fil llf l l l fll l il 11111111111111111111111111111111 lfl l lll l il ('r Eksiltme günü talibi ta.rafından verilen Çt karılmış ufak birer fotoğraflarını 

İki adet saç deniz motorü alınacak 
fiyat pahalı görüldüğünden otuz bin takım bağlarlar. 

çamaşırın beher takımına 105 kuru& fiyat 3 - Talipler, şahısları ve kabiliyet
tahmin olunarak yeniden kapalı zarfla ek- leri hakkında vekaletçe icra edilecek 

!nhisarlır Umum Müdürlüğünden : siltmeye konulmuştur. Şartnamesi 158 ku-, tetkika tve tahkikat neticesinde ve i· 
Mikdan Muh. r

1
• uıı karşılığında Ko. dan almır. İstekliler cabında açılacak imtihanda göstere 

adet bedeli ~ 7,5 teminatı Ekııilt~ ki bin üç yüz altmış iki lira elli kuruşluk 
,, teminatları ile birlikte teklif mektupların cekleri muvaffakiyete VIS 3656 sayılı 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli saatı 1 kanun hükümlerine göre tesbit edile--

Cinsi 

Saç yük deniz motörü 1 55000 - 4000 - K. zarf 15 eksiltme günü olan 24-temmuz-940 çar -
16 şamba günü saat ıı den behemahal bir sa- cek ücretle münhal yerelere tayin e Saç yilk c)eniz motörü 1 36800 - 2760 - K. zarf d'l k 

1 - Şartname ve teçhizat listeleri mucibince 2 adet saç yük deniz motörü kapalı at eveline kadar Ankara'da M. M. V. satın ı ece lerdir. (3964) 13942 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. alma Ko. reisliğine vermeleri. (3438) 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hinlarmda ya- U469 

zılıdır. Veteriner ecza alınacak 
III - Eksiltme 29-VII-940 pazartesi günü 1stanbul'da Kabatas'ta levazım ve mü- M. M . V ekaleti Satrn alma KO: 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Nazari dikkate bayaat subesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, • Hepsine tahmin edilen fiyatı 13500 lira 
IV - Şartnameler levaum 111besl •e.neainden ve fzmlr, Ankara baımüdürlükle - olan 17 kalem veteriner ceza 29/tcmmuz/ Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

rindcn muhammen bedelleri niıbetinde "275" ve "184" kunıııa alınabilir. 940 pazartesi &'Ünü Hat ll de Ankarada M İnkılap nahallesi Çankırı kapı mev-
1 k • . M. V. satın alma KO. da kapalı zarf usu k". d k' v _ Münakasaya ıirecekler mühürlü teklif mektup arını anunı vesaıkle % 7,5 liyle satın alınaca~ından isteklilerin ıoı2 ıın e ı 3250 lira muhammen kıy 

ıüvenme paraaımakbuzu veya banka teminat mektubunu ve eartnamelerinin "9" uncu lira 50 kuruşluk ilk teminatları ile birlik- metli altında iki dükklinı havi mescit 
maddelerinde yazılı takdiri kıymeti havimuayene raporlarını ihtiva edecek olan te teklif mektuplarının eksiltme saatından arsasının mesaha miktarı 60,90 metre 
kapalı zarflarım ihale &finü ekı>iltme saatlerinden "55 bin liralık motörün zarfı saat behemehal bir saat eveline kadar mezkilr bba d 

b k KO. riyasetine vermeleri. mura ı ol uğu halde sehven 90,60 
1' e kadar ve 36 bin liralık motörün zarfısaat 15 e kadar" mezkur komisyon aş an- Liste ve &artnamcsi her gün öğleden son- metre murabbaı olarak yazılmıı oldu. 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri tarımdır. "5922·3690" 13720 ra KO. da gorliliır ve istiyenler tarafındnn ğundan 19/7/940 tarihli Ulus gazet 

- kopyası alınabilir. (3557) 13623 · e-
sınde münteşir satış ilanının hükil• Geceli - Gündüzlü ~ 

Ü~!~ ~~ü~ün ~7~c~ ~1 ~~!:çı~r. ~ly: ~~! il 
Pazartesi ve Pertembe günleri saat 9 - 12 ye kadar. Ayrıca 
da mektupla müracaat kabul edilir. 6188 

Adres : Bağlarbaşı -Telefon : 60474 

Muhtelif fotoğraf malzemesi ahnacak 

-

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta ııtnel direktörlüğü fotoğraflıanesi için aşaiıda yazılı ecza ve malze

me açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 2700 (iki bin yedi Yilz) lira, muvakkat teminatı 203 lira

dır. 
3 - Eksiltmesi 1/8/940 pereembe ıünü saat 15 de Cebecide harta aatın alına ko· 

misyonunda yapılacaktır. 
• - İıbu ecza: 

A - Cebecide harta genel direktörlüğiinde teslim edilecektir. 
B - Merk fabrikası mamulatı tercih olunur. Olmazsa diğer tanınmış fab
rikalar mamülitı da olabilir. 
C - Muayenelerinde nf, temiz ve iılerimize elveriıli olacak ve fabrika
sının ambalajı ile teslim edilecektir. 
D - Daralar hariç olarak neto verilecektir. 

Miktarı malzemenin cinai 
ıs kilo Bikromat damonyom .ı 1 :Z;S kiloluk ıiselerde 

(toz halinde) 
35 .. Nitrat darjan 
4 .. İyodiır dö kadmiyum 
2 .. İyodür damonyum 

15 ., Biklorür dö merkür 
2 ., Amonyum ılikoflörür 

40 " Monosülfür 
30 " Asit asetik ılasiyal 
25 ·• hodöür dö potasyum 
30 .. Sülfat dö fer • 
12 ., Gliserin 
12 .. Talk 
SO .. ıiya.nür dö potasyum 

100 .. zamkı arabi 

SO .. Papiye fozef 
12 çift lastik eldiven 

24 tane el fırçası (iki taraflı sert kıllı 

1 kiloluk şişelerde 
Y~zer gramlık ıiıelerde 
Yuzer gramlık ıişelerde 
1 kiloluk sişelerde 
1 kiloluk şişelerde 
1 :2.5 kiloluk ısişelerde 
1 :2.5 kiloluk eişelerde 
1 :2.5 kiloluk şişelerde 
1 :2.S kiloluk şişelerde 
1 :S kiloluk sişe veya teneke kablarda 
1 :S kiloluk paketlerde 
1 :5 kiloluk ıişelerde 
1 :5 kiloluk paketlerde tane halinde 

tozsuz, temiz olacaktır. 
Nünıunesi ııibi 
Ameliyat eldiveni 6 çifti 8.5 No: 6 çifti 

de 9 N o: olacaktır. Sağlam ue muayenede 
çatlamaması ve yırtılmaması lazımdır. 
olacaktır.) (3802) 13816 

r;;========================================~ 

Sirket ve müteahhitlerin 
nazari dikkatine 

Demir, betonarme ve ahıap sanayi ve kalıp işlerinde ka
rada. suda ve büyük nehirlerde senelerce iş yapm'ıt tecrü
bel.i bir Türk sanatkarı, demir, beton ve ağaç ve köprü iş
lennde çalışmak arzusundadır. Türk ve ecnebi şirketlerde 
tan~ıttır. Sivas : Galip ·Dizdar adresine müracaat edil-
m~. ~~ 

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

• 

süz addedildiği ilan olunur. (3947) 
Ankara Galatasaray kulübün - 13937 

den: ~' ----------------

A. LEVAZIM AMIRLICI 
18. 7. 940 tarihinde ekseriyet olma

dığından kongre yapılmamıştır. 26 
7. 940 cuma günü saat 19 da tekrar top 
]anacağından muhterem azaların gel
meleri rica olunur. 

Benzin ve vakum alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alm• 

Komisyonundan: 

MALİYE VEKALETi 
1 - •so teneke benzin ve 81 teneke ~ 

kum açık eksiltmesi 23. 7. 9•0 eaat 1' te 
Ankara Lv. a..mtrllğl satın alma komiayo 

İnşaat yaptırılacak nunda yapıla.caırtır. 
Maliye Vekaletinden : 2 - Muhammen bedeli benzin içhı 2U2 

lira vakum için 217 liradır. Hepılnln Uk 
1- Yaptırılacak iş : Maliye Veka- teminatı 197 lira 18 kıırtı1tur. Şartnameat 

leti tahsilat müdürlüğünde açılacak komisyonda görUIUr. (3M3) 13520 
kapu ve koridorda yapılacak bölme. 

2- İşin keşif ~deli : 383 lira 5 ku- Ankara GilmrUğilnden ödlyerek aldığı.Dua 
ruştur. . 

3- İhale tarihi : 22. 7. 940 tarihine 
müsadif pazartesi saat 16 da Maliye 
Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde. 

4- Sureti ihale : Pazarlıkla. 
5- Muvakkat teminat : 28 lira 75 

Makbuz No. Kıymeti 

L. K. 
497071/410 17 
497072/ 418 99 58 
497073/481 7 08 
497074/473 s 11 
497075/ 421 23 34 
•97076/ 344 s1 oıs 

kuruştur. 49i077/ 343 ' • 41 ıo 
6-- İhaleye ait vesiki görmek oku - 497078/ 345 129 59 

·ı 497272/598 321 35 mak istiyenlerin : Maliye Veklilet • 97•Ml79l 29 l3 
Mil1i Emlak müdürlüğüne müracaat •97697 9 49 
etmeleri. 497896 367 12 

497977 2 88 
7- İhaleye iştirak etmek istiyenler- Makbuzları zayi ettim. Yeniler.mı çı-

den aranılan vesika : Bu iş için Nafia kartacağımızdan eskilerinin htikUmleri kal-
Vekaietinden alınacak ehliyetname. madığı il!n olunur. 

(3920) 13910 A. Seyfettin KayatUrk 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!::. --------------------------------
----------
----------

YENİ MEVSİM İÇİN 

KOK KÖMÜRÜ 
Satışlarına başladığımızı ıayın müşterilerimize arzederiz. 

FİYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( asgari bir vagon ). 
Depoda teslim tonu 24 •• lira. 

Vehbi Koç ve ortağı; Ulus meydanı. Ankara. Telefon 
3450, 3451, 3452. 
Ankara Memurlar Kooperatifi; Anafartalar caddesi, An
kara. Telefon : 1428. 

-------------------------------------------= BilUmum evlere ve kaloriferliklerc teslimat yaparız. Satıılarımız = =: peşindir. 2446 =: 
':.:iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

iR PALAS·OTELI Ankara Atatürk 
bulvarı Ti : 3949. İstanbul Şubesi Açılmıştır Tepebaşı Şehir fiyatroau 

karıısmda Ti: 41300. 
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Ankara Lv. Amn·liği Sa. Al 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Et alınacak 
Siirt Tümen Satın Alma Komısyonun· 

dan: 
ı - Siirt birliklerinin ihtiyacı için 

150.000 kilo sığır veya koyun veya keçi eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Sığır etinin muhammen tutarı 31M>O 
keçi etinin 37M>O koyun etinin de 46500 li
radır. 

3 - İlk teminat Blğır etinin 2362 lira :>O 
kuruş keçi elinin 2812 lira 00 kuruş koyun 
etinin de 34~ 7 lira 75 kuruştur. 

4 - Eksiltme 1 Ags. 940 perşembe gUnn 
saat 10 da Siirt satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - İstekliler ııartnameyl satın alma ko· 
misyonlarında görmeleri. Teminat mek
tuplarlyle ve teklif vnrakalariyle birlikte 
mezktır gUndc ihaleden bir saat evellnc 
kadar Siirt tümen satın alma komisyonu
na mUracnatıan. (3533) 13511 

Buğday kırdırılacak 
Lüleburgaz Askeri Satrn Alına Komisyo

aund1n : 
Lüleburgaz askeri satın alma ıromiıı10 -

nundan gösterilecek birlikler«. kadar r.aı..ti

ycsi kıncıya ait olmıık tartiyle 3856 ton 
buğday kırması kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Bedeli 89441 lira, ilk temina
tı 5722 lira 5 kuruştur. Eksiltmesi 2S tem -
muz 940 perşembe günü saat 11 de Lüle -
burgazda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün komis -
yonda görülebilir. Teklif mektuplan belli 
günde belli saatten bir saat eve! komisyon 
başkanlığına verilmesi veya posta ile gön-
derilmiş bulunacaktır. (3534) 13512 

Muhtelif sebze alınacak 
Hadımköy Komutanlık Satın Alma Ko

misyonundan: 
Çatalca Mst. Mv. birlikleri ihtiyacı ir;ln 

66700 patlıcan, 56700 ayşekadın, 21700 do
mates, 8150 kilo taze biber, 2520 kilo taze 
bamya, kapalı zarf usullyle ihalesi 25.7.940 
perşembe gUnll saat 15 te yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 12992 liradır. İlk temi· 
natı 974 lira 41 kuruştur. Şartnamesi ko -
mlsyondadır. İsteklilerin ilk teminat mak
buzu veya mektupları ihale saatinden bir 
eaat evellne kadar teklif mektuplariyle be· 
raber Hadımköylinde komutanlık sabn al
ma komisyonuna vermeleri. (3536) 13514 

Sığır eti alınacak 
Sarıkamış Askeri Satıo Alma Komis-

7onundan: 
ı - 3. 7. 940 ta mUnakasnsı yapılan gar

nizonun 462 ton 8lğır etinin beher kilosu
na teklif edilen 22 kuru§ fiyat pahalı gö -
rillmtl§tUr. 

2 - Eksiltmesi 24. 7. 940 ~arşamba gf1nU 
ıaat 14 te komisyonda pazarlıkla yapıla
caktır. 

3 - Tahmin bedeli 83160 liradır. İlk te
minatı :1408 liradır. İsteklilerin tayin edi
len günde Sarıkamış satın alma komlsyo • 
nunda bulunmaları. 

4 - Şartname. ve evsaflan kolordunun 
tekmil garnlzonlarında İstanbul Ankara 
Lv. Amirlikleri satın alma komisyonların
da görUleblllr. (3538) 13516 

Sığır eti alınacak 
Vize Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tiimen birliklerinin senelik ihtiyacı 

olan 2 - 3 temmuz 94-0 ıünI.cri kapalı zarfla 
ihalesi mukarrer olan 1.270.000 kilo aıiır 
etinin illn noksanından dolayı ihalesi yapı
lamamııtır. Mezkur etler yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuı;tur. 

2 - İhale günleri 22 - 23 ve 24 temmuz 
940 pazartesi salı ve çarıamba günleri aa
at 11 den 17 ye kadardır. 

3 - Mezldir etlerin her partiııinin muvak 
kat teminatı 387S ve 2888 lira arasındadır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler yazılı 
saatlerden bir saat evci zarflannı vcrll?c -
leri lazımdır. 

S - Etlere ait şartnameleri görmek is -
tiycnlcr her gün mesai saatlerinde Vi~cdc 
eatın alma komisyonunda görebilirler. 

(3539) 13517 

Sadeyağı alınacak 
Isparta Asbri Satın Alma Komisyo • 

aundan : 
1 - lsparta'daki kıtaatın senelik ihtiya

cı olan 14500 kilo sade yağı kapalı zarf u
suliylc eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi İsparta Sa. Al. komisyo
nunda ve İstanbul, Ankara Lv. amirlikle
ri satın alma komisyonundadır. İstekliler 
ıartnamcyi komisyonlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 14500 kilo sade yağının mu • 
hammcn tutarı 15950 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 25 fazlası da 
dahil olduğu halde ilk teminatı 1196 lira 25 
kuruştur. 

S - Eksiltme 2-8-940 tarihine tesadüf e
den cuma günü saat 15 de Isparta'da tümen 
ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İsteklileri 2/8/94-0 cuma günü saat 
14 c kadar teklif mektuplarını bparta tü • 
men satın alma komisyonu baıkanlığına ve. 
recck ve yahut göndereceklerdir. Bu saat
ten sonra verilen ve yahut gönderilen mek
tuplar ahnmıyacaktır. Saat ayarı tümen 
daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti -
rilmiycccktir. (3808) 13800 

Odun alınacak 
1 - Siirt'tcki birliklerin ihtiyacı ıçın 

2.000.000 kilo odunun kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İşbu 2.000.000 kilo odunun muham
men tutarı 25.000 liradır. 

3 - İlk teminatı 187S lira.dır. 
4 - Eksiltmesi 3/ağs.1940 cumartesi gii-

nü saat 10 da tümen satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi her gün iş saatlerinde 
komisyonda görülebilir. 

6 - İsteklilerin banka teminat mektubu 
veya vezne makbuzlariylc birlikte teklif 
mcktuplannı bir saat cvcl vermek üzere 
komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

(3654) 13647 

Odun alınacak 
Ağrr Tümen Satın Alma Komisyonun • 

dan: 
1 - Sürbehanın 510 ton odununa günün

de talip çıkmadığından yeniden kapalı zarf. 
la münakasaya çıkarılmı5tır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 15000 lira, ilk 
teminatı 1125 liradır. 

3 - lhaleııi 26-7-940 cuma günü saat 11 
de Ağrı tümen satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Evsaf, şartname esasları kolordunun 
tekmil gamizonlarında mevcut ve her za
man görülebilir. Teklif mektuplarının saat 
10 a kadar verilmiş olması şarttır. 

(3629) 13634 

Odun alınacak 
Bitlis Askeri Satın Alma Komisyonun -

dan : 
l - Bitlis garnizonu ihtiyacı için 

1.700.000 kilo odunun ihalesi 2/8/940 cuma 
günü saat 15 de Bitlis taş mahallesindeki 
satın alma komisyonunda yapılmak üzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 2SSOO lira muvak
kat teminatı 1912 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnıımcsini görmek istiycnlcr her 
rün komisyona iş saatinde müracaat edebi
lirler. 

4 - Teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat önce komisyona vereceklerdir. Sa
at ayarı Bitlis postan-esinin !;aaat ayarıdli'. 

(3832) 13829 

Sade yağı alınacak 
lzmir Askeri Satm Alma Ko. : 
Tüm birlikleri ihtiyacı için 77SSO kilo 

sadeyağının 29. 7. 940 pazartesi günü saat 
11,30 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Umum tahmin tutarı 907.33 lira olup 
ilk teminatı S787 liradır. Ş/rtnamcsi her 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayıh kanunun 2 ve 3. üncü madde
lerinde yazılı vesika ile gene bu kanunun 
tarifatı dairesinde teklif ve teminat mek
tuplarını ihale saatinden bir saat cveline 
kadar makbuz karşılığında İzmir Bomo
vada askeri satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3697) 13678 

Kuru ot alınacak 
1 - Sivas gamizonu hayvanatı için ka· 

pah zarfla 660 ton kuru ot eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 29700 ve muvak· 
kat teminatta 2227 lira 50 kuruştur. 

3 - İhale 2/ağustos/940 cuma günü saat 
ı5 de tüm komutanlık binasındaki komis
yonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda gö. 
rülcbillr. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte zarf
larını kanunun tarifatı dairesinde hazırla· 
yıp ihaleden bir saat evci komisyona ver
miş bulunacaklardır. Postada gecikmeler 
mazeret kabul etmez. (3788) 12812 

Sade yağı alınacak 
lzmit Tümeo Sat.ın Alma Komisyonun -

dan : 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için 139200 

kilo sade yağı kapalı zarf eksiltmesiyle a
lınacaktır. 

2 - Kapalı zarf ekııiltmcsi 30-7-94-0 salı 
günü saat ıs de tümen aatm alma komisyo. 
nunda yapılacaktır 

3 - Şartnamesi her gün Ankara Eskişe
hir İstanbul satın alma komisyonunda gö -
rülcbilir. 

4 - 139200 kilo sade yağının beher kilo
su için tahmin edilen fiyat 120 kuruş olup 
tutarı 167040 liradır. Muvakkat teminatı 
12523 liradır. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatinden 
bir saat cvel ilk teminatlarını ihtiva eden 
kapalı zarflarını İzmit tümen satın alına 
komisyonuna vermeleri. (3632) 13645 

Sade yağı alınacak 
lzmir Levazım Amirliği Satrn Alma 

Ko.: 
İzmit müstahkem Mv. birliklerinin otuz 

dokuz bin altı yüz kilo sadeyağı ihtiyacı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş

tur. Eksiltmesi 29 Tem. 940 pazartesi gü
nü saat on altıda İzmirdc kışlada İzmir 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin edilen tutarı kırk beş 

bin bc5 yüz kırk liradır. Teminatı muva.k
katc akçesi üç bin dört yüz on altı liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebi
lir. İstekliler ticaret odasın.da kayıtlı ol
duklarına dair vesika göstermek mecburi
yetindedirler. Eksiltmeye i5tirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. ncü maddesin
de ve ıartnamcsindc yazılı vcsikalariylc 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir saat evci komisyona vcnniş 
bulunacaktır. (3694) 1367S 

F otin alınacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Ko -

misyonundan: 
Komutanlık kıtalan için 23n/940 günü 

sa.at 11 de pazarlıkla 7SOO çift er fotini alı
nacaktır. Muhammen bedeli 562SO liradır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek için her 
gün ve pazarlığa iştirak için de belli gün 
ve saatte yüzde ıs kati tcminatlariylc bir
likte Fındıklıda komutanlık satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. (3754) 13760 

3 Nevi yiyecek ahnacak 
Aşağ'ıda cins ve mtkdarları tutarlan ve ekıılltme saatleri yazılı Uç kalem yiyecek 

kapalı zartla satın alınacaktır. Evsaf ve eartnameelrl tatil günleri hariç her gün 
komisyonda göri.lleblllr. İstekll1erin kanunda yazılı veııalkle birlikte teklif mektup
lannı ihale saaUnden en li\"CC: bir saat evel komisyona vermeleri IAzımdır. (3450) 
Cinsi Kilo Tutan İlk te. İhalenin 

Lr. Kr. Lr. Kr. ne suretle yapılacağı K(ln ve saati 
372097 53 18634 kapalı zart:...,. 7. 940 11 
42996 80 322276 kapalı zart' 25. 7. 940 15 

Arpa 
Patates 
Bulf{Ur 

6253740 
816000 
216000 3628R 00 372160 kapalı zart 25. 7. 9{0 16,5 3:Sl8 

Un ahnacak 
Midyat için 2/temmuz/940 günü yapılan 200.000 kilo fabrika ununun eksiltmesine 

talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40. ıncı maddesine atfen B.$aiıda yazılı şe
kil ve zamanda yeniden arttırma ve eksiltmenin icrasına karar verilmiştir. Taliple -
rin 2490 sayılı kanunun bu husus için iıtediii ı;eraitlcrc ve ihale saatından bir saat 
evci zarflar verilmiş bulunacaktır. (3954) 13940 
Cinsi Mikdarı Muha. B. Temin.atı İhale saatı şekli 

kilo Lr. Kr. 
Fabrika unu 200.000 20.000 00 1500 00 

tarihi 
6/8/940 ' K. zarf 

ULUS 

Kundura alınacak 
Erzurum Levazım Amirlili Satın Almı 

Komisyonundan: 
1 - Kolordu birlikleri lçn 40.000 çl!t 

kunduranın kapıllı zarna l. 8. 940 perşem
be günü saut 16 da ihalesi yapılacaktır. 

2 - Toplu tutarı 260.000 lira ve ilk le -
minatı 1-1150 liı·adır. 

3 - Kunduralara ait ş::ı.rtMmeleri Er -
zurum levazım t\mtrliği satın alma komis
yonundadır. Müracaatla her vakit görtile-
bilir. · 

4 '- İsteklilerin ihale gUn ve saatten 
bir saat evetine kadar zarflarını satın alma 
komisyonuna teslim etmeleri. (3829) 

13826 

Yulaf alınacak 
Kayseri Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Garnizon birlik hayvanatı için 352 

bin kilo yulaf kapalı zarf usııllyle alına -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 18795 lira olup 
ilk teminatı 1409 lira 62 kuruştur. 

3 - İhalesi 2 . 8. 940 cuma gtlnli saat 16 
da Kayseri askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

{ - Şartnıımeııi İstanbul, Ankara Lv. A
mirlikleri ve Kayseri askeri satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

5 - İsteklilerin kanunun 2, 3 Uncii mad· 
dclerindekl vesaik ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale gün ve saatinden bir saat 
evel komisyona vermeleri ll\zımdır. 

(3789) 13785 

Sebze komprimesi alınacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
Beheri 100 er gramlık S00.000 paket çor

balık sebze kompirmesi alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 1 - ağustos - 940 perşem
be günü saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmiıı bedeli 62800 lira, ilk temi
natı 4375 liradır. Nümunc ve şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vcsik:ılariyle teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir saat evci komisyona verme -
!eri. (3807) 13799 

Sığır eti alınacak 
lzmit tümıon satrn alma KO: 
1 - Tümenin İzmit garni:ıonu ihtiyacı 

ôçin 108000 kilo sığır eti kapalı zarf sk
siltmesiyle alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi S ağustos 
94-0 pazartesi gıinü saat IS de tıimen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin beher kilosu için tahmin 
edilen fiyatı 31 kuruş 66 santim olup tu
tarı 32195 lira. muvakkat teminatı 230S Iİ· 
radır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatından 
bir saat eve! kapalı zarflarını ihtiva eden 
teklif mektuplarını tümen satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3790) ı3813 

Sığır eti alrnacak 
Bitlis Askeri Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - Bitlis garnizonu ihtiyacı için 150 

bin kilo sığır eti ihalesi 2. 8. 940 cuma gU
nll saat 11 de Bitlis Taş mahalleıılndf'kl 
satın alma komisyonunda yapılmak iizere 
kapalı zartla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhıımmcn bedeli 30.000 lira mu
vakkat teminatı 2250 liradır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler her 
glln komisyona iş satlnde mUracaat edebi
lirler. 

• - Teklif mektuplannı ihale saatinden 
bir saat önce komisyona vereceklerdir. Sa
at ayarı Bitliı; postanesinin saat ayarıdır. 

(3831) 13828 

Sığır eti alınacak 
lzmir Askeri Satın Alma Ko. : 
Garnizon için 108 ton sığırcti 29.7.94-0 

pazartesi günü saat 10 da kapalı zarfla ek
siltm~i yapılacaktır. Umum tahmin tuta
n 23760 lira olup ilk teminatı 1782 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
ncü maddelerinde yazrlı vesika ile gene bu 
kanun tarifatı dairesinde teklif ve teminat 
mektuplarım ihale saatin.den bir sat cveli
ne kadar makbuz kar511ığı İzmir Bornova. 
da askeri satın alma komisyonuna verme· 
lcri. (3699) 13680 

Makarna alınacak 
lzmir Askeri Satın Alma Ko. : 
Tüm birliklerinin 80400 kilo çubuk ma

karnanın 29. 7. 940 pazartesi günü saat ıs 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Umum tahmin tutan 16884 lira olup ilk 
teminat 1266 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyoooa görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. ncü maddelerinde 
yazılı vesika ile gene bu kanun tarifatı 

dairesinde teklif ve teminat mektuplarını 
makbuz karşılığında İzmir Bornovada as
keri satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3698) 13679 

Eşya nakliyatı 
Erzurum Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 1000 ton eşya naklcttirilcccktir. Nak

liyat kapalı zarf usulüne tevfikan yapıla -
taktır. 

2 - İhalesi S/8/940 pazartesi günü saat 
16 da Erzurum Lv. amirliği satın alma ko· 
misy~nunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutan 28000 lira ilk teminatı 
2ıoo liradır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. larında ve Erzurum satın alma 
komisyonunda mevcuttur. Her vakit göre
bilirler. 

5 - İsteklilerin muayyen gün ve saatten 
bir saat cvclinc kadar teklif mektuplarını 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. komisyonuna ver -
mclcri. (39$2) 13939 

Sade yağı alınacak 
1 - Siirt'tcki birliklerin ihtiyacı ıçın 

20.000 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksilt -
meye konulmuştur. 

2 - İşbu 20.000 kilo sadcyaiının mu -
hammcn tutarı 20.000 liradır. 

3 - İlk teminatı 1500 liradır, 
4 - Eksiltmesi 5/Ağs./940 pazartesi gü

nü saat 10 da tümen satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi her gün h saatlerinde 
komisyonda görülebilir. 

6 - İsteklilerin banka teminat mcktu -
bu veya vezne makbuzlariylc birlikte tek
lif mektuplarını bir saat evci vermek üze
re komisyonumuza müracaatları ilin olu-
nur. (3653) ı3646 

Zayi Nüfus tezkeresi - İstanbul 
Sultan Ahmet nüfus memurluğunden 
almış olduğum nüfus tezkeremi kay
bettim. Yenisin alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Battal oğlu Hüseyin Hilmi 
· TANAL 

VlLA YETi.ER 

Muhtelif ecza alınacak 
Aydın vı/8yetı daımi encıimenınden : 
Aydın memleket hastahanesinin labora -

tuvar ve eczanesinde kullanılmak üzere 
4600 lira muahammcn kıymetli eczayı tıb
bıyenin listeleri formolü fstanbul ve İzmir 
ve Aydın sıhat müdürlüklcrilc Aydın vila
yet daimi encümen kaleminde mevcut olup 
istiycnlcrin her gün bu makamlara müra -
cııatla listeleri görmeleri. 

Talip olanların yüzde 7S teminat akça -
larile 2S. 7. 940 tarihli perşembe günü saat 
16 da Aydın vilayet daimi encümenine mü· 
racaatları illin olunur. (2S24) 13552 

Münhal müdürlük 
Ordu Valiliğinden: 
35 lira asli maaşlı Ordu vi!iyeti hususi 

muhasebe varidat müdürlüP.ü münhaldir. 
Maaş bareme göre verilecektir. 

Talip olanların bina ve arazi işlerinde 
ı;ı.lıştığını ısbat edecek vcsaiklc ve dai
resinden ic;tifacn ayrılmış olanlar da bc
raeti zimmet mazbatalariylc birlikte Ordu 
vi!iyetinc :nüracaa•ları. 13822 

Bakır elektrik teli satışı 
Çorum Belediye Riyasetinden: 

Şehrimiz eski elektrik tesisatından kal
dırıJmış olan 6-10 M/ M kutrunda en kil· 
çüğü 100 metre uzunluğunda parça kankal
lar halinde bakır düz elektrik tellerini sat
mak istiyoruz. Miktarı 6800. kilodur. Mal 
Çorumda belediye anbarında teslim edile· 
cektir. İstcidilerin, malın ebsafı hakkın
da fazla zihat istiyenlcrin, satış şartlarını 
öğrenmek arzusunda bulunanların beher 
kilosunun kaç kuruşa alabileceklerini havi 
tekliflerini altı kuruşluk posta pulu ile 
idaremize ıı-öndcrmclcri rica olunur. ' 

("6297"/ 3927) 13934 

Bir doktor aranıyor 
Çankırı Belediye Reisliğı'nden : 

50 lira asli maaşlı belediyemiz doktor • 
luğu münhaldir. Taliplerin inhaları yapıl • 
mak üzere evrakı müsbitcleriyle belediye -
mize müracaatları ilan olunur. (3953-6128) 

1393S 

ANKARA V ALILIGI 

Yol yaptırılacak 
Ankara Valilığınden : 
Keşif bedeli (40874) lira (85) kuruştan 

ibaret bulunan K. hamam • Gerede yolu • 
nun 98 + 00 - 100 + 689 inci kilometre· 
!eri arasında liO&e inşaatı 2Sl7/ 940 perşem
be günü saııt 15 buçukta daimi encümende 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliy
lc eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat tc minatı (3065) lira (61) ku· 
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları muvakkat 
teminat makbuz veya mektup ticaret odası 
vesikası ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az 8 gün evci vilayet makamına istida 
ile müracaat ederek bu işe ait alacakları 

ehliyet vcsikalariylc birlikte yukarda adı 
geçen günde saat 14 buçuğa kadar encü • 
men reisliğine tevdi etmeleri. Buna ait ke
şif ve şartnameyi her gÜn Nafıa müdürlü -
ğündc görebileceklerdir. (3504) 1349S 

Kuru ot alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Vilayetimiz damızlık aygır deposu 

hayvanatının senelik ihtiyacı için mü· 
bayaa olunacak (35-40) bin kilo kuru 
otun 22-7-940 pazartesi günü saat on 
beşte vilayet daimi encümeninde açık 
eksiltme ile ihalesi yapılacağından is
teklilerin ihale günü vilayet daimi en
cümeninde bulunmaları ve şartname
yi görmek üzere her gün vilayet vete
riner müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur, (3479) 13454 

Benzin alınacak 
A nk.ara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli tahmil tahliye 
ücreti de dahil (5175) liradan ibaret 
bulunan (1000) teneke benzin alın • 
ması 25/ 7 /940 perşembe günü saat 
15.30 da ihalesi vilayet encümeninde 
yapılmak üzere pazarlığa konulmuş
tur. 

. İ~teklilerin ticaret mektuplariyle 
bırlıkte (388) lira (13) kuruşluk mu
vakkat teminat mektup veya makbuz
lariyle yukarıda adı geçen gün ve sa
atte daimi encümen reisliğine gelme
leri. 

.. Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gun nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. (3949) · 13938 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Kömür alınacak 
Sıbat ve içtimai Muavenet Vekaleti An

kara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın 
Alma Komisyonundan : 

l - Merkez hıfzıssıhha m!lcssesesl ihti
yacı için 800 ton kolc kömlirii 18. 7. 940 ta
rihinden illbnren kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameler Ankarada merkez hır-
7.ıssıhha müessesesi satın alma komisyo
nundan parasız alnur. 

3 - Eksiltme 29. 7. 940 pazartesi günU 
sa.at l 1 mUes..cıesede miiteşekkil satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

• - Muhammen bedeli 21600 ilk teminat 
1620 liradır. 

:i - Teklif mektupları muayyen gilnde 
saat ona kadar komiııyona verilmiş olmalı
dır. Mektuplar mühür mumu ile mühürlü 
olacaktır. 

6 - Muvakkat teminat bedeli nakit ve 
nakit mahiyetindeki evrak maliye vekt\letl 
merkez muhııscbesl veznesine yatırılması 
için taliplerin bir glin evel komisyona mU
racaatıa birer irsaliye almaları lltzımdır. 

(3821) 13836 

Ankara 3 üncü sulh hukuk mah 
kemesinden : 

Gölbaşı nahiyesine bağlı Gerdek 
köyünden Kürt oğullarından Ali oğlu 
Ali Akkanın Ankara nümune hastaha
nesinde bilavaris vefat ettiği ve mira
sının hazineye intikal etmesi icap ey
lediği Ankara Defterdarlığınca ihbar 
edilmiş olduğundan, kanun medeni -
nin 534 üncü maddesi mucibince mü
teveffa Ali Akkanın mirasçılarının üç 
ay içinde sıfatlarının mahkemeye be
yan etmeleri lüzumu ve bu müddet 
zarfında müracaat vaki olmadığı tak
dirde mirasın hazineye intikal edece-
ğı ilan olunur. (3946) 13936 

DEVLET DEMiR YOLLARI 

Nazarı dikkate 
D. D. Yolları Umum müdürlüğün 

den : 

Banliyö katarlarına mahsus yolcu 
tı:rifeleri üzerinden satılan biletler 
-abonuman kartları müstesna- 16. 8. 
1940 arihinden itibaren yalnız ban!iyö 
kc;tarlarında muteberdir. 

Banliyö istasyonlarında tevakkufu 
olan anahat trenlerine mezkur tarih -
ten itibaren binecek yolculara 101 nu
maralı tarife üzerinden biJet satıla • 
caktır. 

Bu katarlara biletsiz veya banliyö 
biietlerile binen yolcular hakkında bi
letsiz yolcu muamelesi tatbik oluna -
caktır. 

Abonııman katarları munzam ücrete 
tfibi sürat katarlarından gayri katar • 
tarda, yer müsait olduğu takdirde, mu-
teber tutulu~. 13831 

Muhtelif in,aat 
D D. yollan satrn alma KO: 
İstekli çıkmamasından dolayı ihalesi ya.. 

ııılamıyan Alpullu ve Çerkesköy'de birer 
su hazinesi ve kulesi ile pompacı binası 
inşası işi kapalı zarf usuliyle ve 216S6 li • 
ra muhammen bedelle yeniden eksiltme 
konmuştur. 

Münakasa 1 ağustos 1940 perşembe gü. 
nü saat 11 ele Sirkeci'dc 9. işletme binasın· 
da A. E. komisyonu tarafından yapılacak· 
tır. İsteklilerin 1620.20 lira teminat ve ka· 
nuni vcsaiklc ehliyet vesikasını ihtiva ede· 
cek kapalı zarflarını aynı giın saat 10 na 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 108 kuruş muklbilindc Sir· 

keci vernesindcn temin edilir. 
("6052" 3761) ı3806 

Nazan dikkate 
D. D. Yolları U. Müdürlüğünden : 
Erzurum - ~arıkamış, Mudanya • 

Bursa, Samsun • Carşamba hatları ha
riç beynelmilel münasebetlerde satı -
lan müşterek biletler ve Avrupa hat • 
tında işliyen Semplon Sürat trenleri 
hariç olmak üzere bütün şebekeye mah 
!HiS D. D .. 101 halk ticaret biletleri 
icin D. D .. 102, amele için D. D., ıo~ 
şebeke, ve İzmir - Denizli D. D. 104 
Sirkeci - Edirne - Kırklareli D. D. 105 
Samsun - Sivas D. D., 106, Mersin • 
Mamure - İskenderun D. D. 107 No. 1ı 
mın taka tarife !eri ihdas edilmiştir. 

Bu tarifelerin tatbikına 16. 8. 1940 
tarihinden itibaren başlanacaktır. Mez 
kfü tarihten itibaren D. D / 7, 59, 65, 67, 
71, 74, 84, 88, 97, 105, 110, 111, 125, 126, 
134, 96, 116, ııs, 130, 87, 73 tarifeler 
lağvedilmiştir. Yeni tarifelere göre 
şimdiye kadar gidiş seyahatlerinde 
tenzilat yapılmamış mıntakalarda mü
him mikdarda tenzilat yapılmış ve u
zun mesafalerde gidiş ve yllz kilomet
reden itibaren de gidiş • dönüş tenzi
liit. nisbetleri çoğaltılmıştııı. Bu müna
sebetle bazı mıntakalarda ve halk tica
ıet bileti ücretlerinde tadilat yapıl -
mıştır. Tarife şartlarına göre bin kilo
metreden fazla mesıı.fe için bilet alan 
yolcularla bilUm.um gidiş • dönüş yol
cularına ilk tevakkuf edecekleri istas
}'Onu azimet istasyonunda bilet alır • 
ken, müteakiben tevakkuf edecekleri 
istasyonları da ilk tevakkuf ettikleri 
istasyo~dan hareket ederken tayin et
mek ve tevakkuf edeceklerı istasyon
larda biletlerini biri muvasalatı müte
akip diğeri de hareket edecekleri 
gün olmak üzere iki defa vize ettir -
mek şartiyle tevakkuf hakkı verilmiş
tir. Bu şartlara riayet etmeden tevak
kuf edecek yolcuların tevakkuf ettik
leri istasyondan itibaren gidiş veya 
dönüş istasyonuna kadar yeniden bi -
let almaları icap eder. 

Grup ve aile biletleri katarın hare
kftinden on beş dakika eve! tedarik 
edilmelidir. Anadolu Toros ve Semp 
lon sürat trenlerine binmeden evel bu 
trenlere mahsus munzam ücreti bile
tini almıyan yolcuların bilet ve halk 
ticaret biletleri muteber tutulmıya -
caktır. Tam ücretli halk ticaret bileti 
hamillerinin meccanen nakledilecek 
30 kiloya kadar bagajları arasında kıs 
men veya tamamen nümunelik ticaret 
eşyası da bulunabilir. Demiryol yolcu 
rehberlerinde eski tarifelere göre ko
nulmuş olan ücret ve şartlar yeni ta
rifelerin meriyete girdiğinden itiba
ren hükümsüzdür. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilebilir. 13832 

P. T. TELEFON Md. 

Kablo alınacak 
P. T. T. umum müdürlüğünden: 
1) İdare ihtiyacı için 50, 100 ve 200 

çiftli 5000 metre pamuk ipliği ile tecrit 
edilmiş kurşunlu kablo kapalı 7.adla ck
siltır.cye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (8.SOO), muvakkat 
teminat (637.S) lira olup eksiltmesi, 13/a. 
ğustos/940 sah günü saat (16) da Anka
rada P. T. T. umum müdürlük binasın· 

Jeannette Mc Donald 
Saat: 12 - 16,30 - 21 de 

BEYAZ PERİ 

HamamönU açık hava 

HÜCUM 

Türkçe sözlü büyük 
macera filmi 

dak: satın alma 
tır. 

3) İstekliler muvakkat teminat 
veya banka teminat mcktubiylc 
saiki ve teklifi muhtevi kapalı ıa 
gün saat (15) c kadar mezkur it 
vereı:tkicrdir. 

4 > Sartııamelcr, Ankarada P. 1' 
vazım, İstanbul'da P. T. T. leva 
yat şubesi miıdürluklerindcn bede 
rıı.k \'erilecektir (3260) 

ANKARA BELE.DIY 

Satılık yer 
Ankara Belcdıyesındeo : 
ı - Kızılay tarafından yaptırl 

hat merkezi binası arsası ıle şu 
marın 839 ada 9 parselde S3 ve ıO 
147,S ve 11 parselde 114,5 ve 12 
185,5 ve 13 paı sele.le 128 metre ın 
ccman 628,S metre murabbaı bel 
yer satılmak üzere 15 giın mud 
arttırmağa konulmuştur. . 

2 - Muhammen bedeli 1571 1ı 
ruştur. 

3 - Teminat 117 lira 8S kurut 
4 - Şartname ve krokisini gb 

yenlerin her giın encümen kale 
tcklilcrin de 30 7 940 sah günü 
da belediye encümenine müraca• 

(3683) 

Otomobil lastiği alın 
Ankara Belediyesinden : • 
1 - Otobüs idare i içın alınac 

adet iç lastiği on beş gün müdd 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedelı 740 lir 
J - Teminat SS,50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek i 

her gün encumen kalemine ve ı 
de 6/ 8/ 940 salı giınü saat J0,30 dl 
encümenine müracaatları. (1826) 

4 Motopomp alına 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Ankara itfaiyesi içirı 

olan 4500 lira kıymetinde bir 
yük ve 2500 er lira kıymetincJI 
küçük ki ceman dört motop 
den veya ayrı ayrı pazarıııd• 
caktır. 

2 - Büyüğünün teminatı 6' 
ğer üçünün teminatı 1125 Ii 

3 - Şartname:;ini görmek iS 
rin her gün encümen kalerrıitı' 
teklilerin de 23/ 7 / 940 salı gıı 
10,30 da belediye encümeni111 

caatları. (3825) 

Müteahhit nam ve hesab 
alınacak 

Ankara Belediye-sinden: 
1 -- M ccra inşaatınd:ı. kullaJlll 

re muhtelif c~d!?.:! 590 adet bıı' 
işi ıs gün muddctlc açık eksıl1 

ulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (14SS) 
3 - Teminat 109,13 liradır. 
4 - Şartnamesini germek i5

1 

her gün encumcn kalemine ve 1
0 de 918/940 cuma giınü saat ıo,3 

diye cncıimcninc müracaatları. ( 

Muhtelif tamirat yaptırl 
Ankara Belediyesinden: .

1 1 - Akkoprudc belediye tcıl11 

nın badana, yagh boya ve sair 
gün müddetle açık eksiltmeye 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (ı339) 
3 - Teminat 100,43 liradır •. 
4 - Şartname ve keşif cetvelf 

istiyenlerin her gıin encümen Jc• 
isteklilerin de 9 8 940 cuma gun11 

da belediye encümenine murac,,. 
(3894) 

Çimento alınacıJı 
Ankara Beledıyesinden: 

1 Belediye ihtiyacı için alı, 
ı 7 S ton Yunus marka portlant 
on beş giln miıddctlc ve kapnlı ı• 
le eksiltmeye konulmuştur. 

1 2 - Muhammen bedeli 5ı80 1 

3 - Teminatı 3S8,S liradır. 
4 - İhalesi 9. 8 940 cuma gıı~ 

birde yapılacagından şartnnmc:sı 
istiyenlerin her gıin encümen 1'' ş 
isteklilerin de ıhalc güniı otan 9 
ma günü saat ona kadar teklif 
rını usulcn belediye encümenine 
ri. (3~86) 

Kiralık depo 
Ankara Belecliycsindcn :ı 

1 - Hapisane civarında bil 
numaralı depoya talip çıJc 
dan ihale tarihinden itib3r~ 
940 tarihine kadar ki.raya verı 
on gün uzatılmıştır. rtJ" 

2 - Bir senelik muhatJ1 
bedeli 120 liradır. 

3 - Teminat 9 liradır. 'f 

4 - Şartnamesini görnıeJc ~ıı' 
rin her gün encümen kaJefl'lı 
teklilerin de 26 ' 7 940 cuıf11 
at 10,30 da belediye encütıle 
racaatları, (3885) 

r 
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Umumi Neşriyatı tdare 

Yazı İşleri Müdür~I" 
Mümtaz Faik fE t1l'. 

Müessese MUdUrU: Na.71~,A~ 
ULUS Basımevi AN 


