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ugün Hatay bayramını kutluyoruz 
bugün 

Hatay T ürkive' nin öz evladı 
Gecen 
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bir vilayetimiz olmuştur ! 
Hatay kadar bütün yurd da 

bu mesut yıldönümü 
heyecanla kutlamaktadn 

Geçen yıl, 22 temmuz günü saat on sekizde Hatay'daki son yabancı bay
rak da indirilerek yerine türk bayrağı çekilmiş, türk vatanının bu öz ve asil 
parçası üstünde ecnebi işgali bu suretle tamamen ve katiyen nihayete er
miştir. 200 kadar işgal askeri geçen sene bugün Hat~'ı tcrketmişlerdir. 

Vatana ve hüriycte kavuşmak! Bir harbi kaybetmeİ< talihsizliğine uğrı· 

yan bir memleketin evlfitları için bu ikisinden daha büyük nasıl bir saadet 
rüyası tasavvur olunabilir? İşte Hataylılar, bugün bu rüyanın hakikat ol
duğu yılın dönümünü, bütün memleket evliitları kadar heyecanla kutla • 
maktadırlar. Hataydan aldığımız telgraflar, bu güzel vatan parçasının ne 
büyük bir sevinç içinde olduğunu göstermektedir. Hatay bayramı ile biz bir 
fetih şenliği yapmıyoruz, hakkı yerine gelen insanların şevk ve itmimanını 
hissediyoruz. Hatay zaferi ayrıca, Türkiyenin barışçı siyasetinin de bir za
feridir. Çünkü bu sayede Türkiye, mütekabil anlaşma zihniyeti dahilinde, 
hiç bir kimsenin zararına olmıyarak, milli menfaat ve haklarını temin et
mek imkanlarını da bütün dünyaya göstermiş olmaktadır. 

muzaller Türk ordusundan bir parça Hatay bayramı bütün Tür ki yeye kutlu olsun! 

manında 1 

eırolunan 
' rr eser 

h Falih Rıfkı AT AY 
~ l' · • T" ki ' •l'lh Kurumu, yenı ur • 
~ hıesut ve hayırlı müesaeae· 
'il biridir. Yabancı tarihler, 

1 •altanahnı mahvetmek ve 
) llc iatiyen emperyalistler le
llııı'll. cihan efkarını hazırla • 
kalmadılar: bu tarihlerin 

it.] e tercümeleri ile, yahut, bu 
t lra istinat eden teliflerle 
.°'hıanh türklüğü içinde ken
'llııutan, küçülten, kendileri· 

..._., IJan bir köksüz münevver· 
'ld 1 "Ücuda getinneğe muvaf· 
İa lllıtr. Türk Tarih Kurumu, 
tilcı A ı " d 1 • • b• L İd· a muca e eaının ır sa~· 

~ l'ürkiye'yi istiladan kur • 
•1'11. kadar, türk tarihini ya

l' iftiradan bühtandan kurtar
~l?ttdı. Müstakil bir memle • 
~ \le istiklal afkı olan, ve bu 
'lldiııi bilmekten ve kendine 

tıtn doğan bir milletin iy
~d~llJanarak devam edebilir. 
' ' kalkınma hamleleri gibi, 
~i kalkınma hamlesi de ko

l 1• Eski münevverler ara
' l eyhiınizdeki frenk yalanını 

~~ktep talebesinin itaati ile 
~le ıp de, lehimizdeki edebi

~l~ ır:'üteaaaıp bir alim ıüphesi 
h1~1~11Yenler, hatta isyan eden· 
~~"•hır. 
~ larih Kurumunun yeni ese· 
'l "ıAJ:iye ait değildir. Fakat 
' rettiği ıey, hele timdi iyi bil

ı t 
• '"' anlamamız lazımgelen . ~ 

~~ili, oamanh saltanatının 
~, il devresine ait bir vesi -
l,~•hliller mecmuasıdır. Hik

r, bu ciltte Bertin muahe • 
'l'aı l'rablusgarp harbine ka · 
~ deyrj mütalea ediyor. Ken-

" 11~1u.. · · l(i .. gumuz, ıyman ve aevıye I 
't~. itıırıüz, tevekkül ve teali • 
~l kadar, bu milletin canına 

>'aı deyletlerin bütün oyunla -
t~'lla görüyoruz. Osmanlı 

~ .:l kartı bütün ıuykaatlP.r 
'Jiı e.deııi veya iktısadi nizam 
~~· ile r.ıaakelenmiıtir. Sal • 

ı.._~letiUııe'VVerleri arasında bu 
~~ il altındaki hakiki çehre· 
"'liıc etır.iyenler o kadar çoktur 

"e nıeıhur rical arasında 
f.Sorıu J. üncü sayfada) 

Yeni Jandarma subay 
ve gedikli erbclşları dün 
diplomalarını aldılar 

Dahiliye Vekilimiz veciz bir nutuk verdi 
Jandarma subay okulunun dördüncü dev- ı Merasimde Dahiliye Vekili B. Faik Öz

re mezunlariyle Gedikli Erbaş okulunun 

1 
trak, Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel, 

onuncu devre mezunlarına dün merasimle Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif Karade
diplomalan tevzi edilmiştir. 

1 
niz Parti müstakil grup reis vekili A. Rana 

Yeni mezunlar, öğleden evel Ulus mey- Tarhan, mebuslar, ordu ve vekaletler er • 
danında Zafer abidesine merasimle selcnk kanı, Ankara vali muavini, emniyet direk· 
koyduktan sonra Atatürk'ün Etnografya törü, matbuat mümessilleri hazır bulun -
müzesindeki muvakkat kabrini ziyaret et - muşlardır. 

miş, ~clenk koymuşlar ve Ebedi Şef'in Merasime mızıkanın iştirakiyle söylenen 
manevi huzurunda tazimle eğilmişlerdir. İs tiklal marşı ile başlanmış ve bunu aynı 
Öğleden sonra uat on yedide okul bina- suretle söylenen jandarma mareı takip et· 

sında diploma tevzii merasimi yapılmış- mi~tir. 

tır. (Sonu J. üacü ~avlada) 

Genç mezunlara diplomaları uerilirken 

Dahiliye Vekilimiz nutkunu 
verirken 

1 Ya kup Kadri Hollanda 
istilasını anlatıyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Lahaye 
elçimiz Yakup Kadri Karaosman bu 
sabah İstanbula geldi. Elçimiz istila
dan sonra bir buçuk ay Hollanda'da 
kaldığını, muharebe güçlükleri ve vi· 
ze muameleleri yüzünden hareketini 
tehir ettiğini söylemiştir. Yakup Kad
ri dönüşte hastalandığ1 için bir hafta 
kadar da Peştede kalmıŞıır. 

Hollandaya yapılan alman taarruzu 
hakkında Yakup Kadri Karaosman şu 
maIUmatı vermiştir: 

"Taarruz çok ani oldu. Sabaha karşı 
top sesleri ve tayyare gürültüleriyle 
uyandık. Alarm verilmemişti. Yüz
lerce tayyare şehri bombalamağa baş
ladı. Şehrin dörtte üçü birkaç saat 
içinde harabeye döndü. Bu arada bi
zim sefarethanenin 150 - 200 metre u
zağına da bir bomba düştü. Almanla
rın istilasıw.ı:ın sonra ingıliı brmhar
cJımanı başhııl•. Yalnız, ingil.i.zler, açık 
şehirlerı ve sivil ahaliyi b.:mıbalama 
dılar, askeri hedeflere hücum ettiler.,, 

lngiliz hariciye nazırı lord 
Halil akı 

Lord Halifaks 

HİTLERE 
Cevap 

VERİYOR 

Dünyada hüriyet 
temin edilinciye kadar 

HARBE 

DEVAM 
Londra, 22 a.a. - "Reutcr" Bu ak

şam radyoda nutuk ıöyliyen hariciye 
nazırı Lord Halifax Hitlere cevap 
vermiştir. 

"- Birçoğunuz, demiştir, Hitler'in 
iki gün evel söylediği nutku okumuş
sunuzdur. Hitler, bu nutkunda. İngil

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Hariciye Vekili lzmir'de 
İzmir, 22 (Hususi) - Hariciye Ve

~ili B. Şükrü Saraçoğlu ve refikası 
bugün İzmir'e geldiler. Vekil İzmir
de törenle karşılandı. Yarın Ödemiş'· 
te Gölcük yaylasına çıkarak birkaç 
gün müddetle istirahat edecektir. 

Münakalat Vekilinin 
yaptığı tetkikler 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Müna
kalat Vekili B. Ali Çetin kaya bugün 
"öğleden evel İstanbul mıntaka liman 
reisliğinde, öğleden sonra da Haliç 
fabrika ve havuzlarında tetkikler yap
mıştır. 

Otobüs garajında 

Yarın akıam saat ..19 da 
güzel bir tören yapılt?tak 

Yarm, Lozan aulhunu imza 
ettiğimiz günün 17 inci yıl dö
nümüdür. Bu mesut yıldönümü 
münasebetiyle bütün memle
kette ıenlikler yapılacak, ve 
Türkiye'nin hüriyet ve istikla· 
Jini medeniyet dünyasının hu
kukan kabul etti[; i bugünün 
büyük manası tebarüz ettirile-
cektir. 

Ankara Halkevi de Lozan 
aulhunun yıldönümü münase
betiyle bir program hazırlamı~
tır. Programa göre yarın saıat 
19 da Halkevi'nde bir merasim 
yapılacaktır. Merasimi, Yazı 
işleri Müdürümüz Mümtaz Fa
ik Fenik bir hitabe ile açacak, 
bundan sonra §aİr Behçet Ke
mal Çağlar bir §İİr okuyacak
tır. Bunu müteakip halka fitn,. 
ler gösterilecektir. Ankara hal
kı bu mesut günün yıldönümü 
merasimini Halkevi salonundıa 
ve meydanlarda takip edebile
cektir. 

Büyük Britonya ve 

Amerika 1 ya hitaben 

General Smuts 
bir nutuk verdi 

Cap, 22 a.a. - General Smut s, dun ak
gam radyoda bir nutuk sbyleml tir. 

Küçlik hlır bir milletin n llmessillnln 
dünyanın iki bUyUk hUr milletine, İngllte· 
re ile Amerika'yn hitap etti ini sü~ Uyen 
general eözlcrlno §U suretle devam etmiş
tir: 

"- Şimdiye kadar olanlar, İnguterenin 
de diğer memleketlerin mıık dd ratına 
uğrıyacağı fıkrinl vermemelidir. Bll~kla 
tamamıyle aksini istidl~l etmclld r. 

Eğer İngiltcreye tevcih edllec k hUcum 
muvaffak olmazsa B. Hltlcr, mahvolmwı • 
tur ve bütUn Avnıpıı, hatttl. bUtlln dunYa 
kurtulmuştur. Eğer B. Hltler İngıltcr ye 
hücum etmeğc cesaret etmezse gene m h· 
volmU§lur. ÇUnkU Dunkerk'tc Uınlt ettiği
ni elinden alan aynı deniz ve hava kuvet
leri kombinezonu İngiltC'rcyl kurtardık -
tan sonra B. Hltlere ksrşı muzaffer bir 
taarruza yarıyacak ve bu taarruz sonunda 
Avrupada geniş lmparntorluğıınıı ho acak 
ve harabe haline getirecektir. Zaman B. 
Hltler'ln pll!.nlarınn meşum bır ftmil olacak· 
tır.,, 

Müteakiben tasavvur edilen sulhun şek· 
llnden bahseden general Smııts dC'mlştlr 
ki: 

"- Hedefimiz dcğlşm('rnlştlr: hUrivet. 
Avnıpayı öldUrUı:U nazı esnretindC'n kurt r
mak ve Avrupada yeni bir ynpıcı h riyet 
sistemi teşkil etmek., 

General Smuts, nutkunu §U sözlerle bt • 
tirmlştir: 

"- B. Hltlcrln hUlyası. Almanyn·ya. ttıbt 
ve her hareketini kabul ctmcğc lnkı:vat ct-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

........................ , 
bir yangın başlangıcı 

ı 

Dün saat 20 de Otobüs garajının üst tarafındaki malzeme anbarında bir 
yangın çıkmıştır. Yangın kısa zamanda çatıyı sarmış fakat derhal yetişen 

itfaiyenin gayretiyle söndürülmü§tÜr. Alevler malzeme deposuna sirayet 
ettirilmemiştir. Haber alır almaz Vali ve Belediye Reisimiz B. Nevzat Ton
doğan'la Belediye Reis muavini B. Tahsin Kayaalp ve Emniyet Mıidurü B. 
Şinasi Turga yangın yerine gitmişlerdir. Yangının neden çıktığı tahkik 
olunmaktadır. 
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lktısadi bahisler : 

Dünya muvazenesini 
tanzim etmek! 

Politikanın yeşil masasından fır· 
lıyan, cenk hislerini körükliyen bu 
mukaddes gayenin hazin hikayesi çok 
eskidir. Şimdiye kadar şahsi kapris
ler. hükümet ihtirasları, milliyet zıd
diyeti bu mefktıre ile gizlendi. Kapi
talizmin kasaları bu ulvi rüyanın ka
ranlıklarında doldu. İktısadi buhran
lar bu emel ile birbiri ardına sıralan
dı. 

Hafızamızı yoklıyalım; işte on do
kuzuncu asırda, 1815 de başlıyan eko
nomi krizi 1825 de, 1836 da tekerrür 
etmişti. 1857 de şimali Amerikada bir 
bankayı kapatan tüccari sarsıntı eveıa 
İngiltere, sonra Almanya ve Avrupa
ya sirayet etti, dünyaya dal, budak 
sardı. Emtia fiyatları düştü. Aksiyon
lar satılmaz oldu. Faizler fırladı. Bir
çok ticarethaneler kapandı, fabrikalar 
yıkıldı. Mutadın hilafına genişliyen 

bu iktısadi keşmekeşin ortaya çıkardı
ğı bir hakikat vardı: dünya muvazene
sini tanzim etmek!.. 

Fakat sadece kapitalizmi teşkilatlan 
dıran alınan yarım tedbirlerin 1863 de 
Fransa'da, 1866 da İngiltere'de, 1869 
da Amerika'da yeniden mevzii buhran
lar yaratması bu noksanlığını anlata
madı. Hala intibah eksikti. 

Nihayet 1870 harbi kgeldi, çattı. Al
manya'nın Fransa'ya galebesi cermen 
kapitalizmine de biz vermişti. Üç se
nede üç buçuk milyar değerinde bine 
yakın anonim şirket kurulmuştu. 

Gümrük himaye sistemine dayanan bu 
seri inkipf piyasada bir işbag tesiri 
yaratmakta gecikmedi. Vaziyet orta 
Avrupa'nın iktısadi politikasında nis
beten zayıf kalan Avustrya'da kendini 
hissettirdi. 28 nisan 1878 yılında Vi
yana ticaret ileminde baılıyan buh
ran haziranın (9) uncu sabahı W ech
selbank'ın gişelerini açmamasiyle aza. 
met peyda etti. Panik Almanya, 
Fransa, lngiltere'den Amerika'ya ka
dar aştı, dört bucağa yayıldı. 

Evet, tıpkı önceki felaketlerin eşiy
di. Yalnız bu korkunç dalganın gidiş
geliş istikametleri değişiyordu. 

Istıraplar insanı hakikate yakJaıtı
rır, samimi hisleri galeyan ettirir, ge
ne itiraf edildi: düny:\ muvazenesini 
tanzim etmek! ... Lazım!... 

1882 de Fransa'da, 1890 da tngilte
re'deki borsa felaketleri, 1893 de A
merikadaki gümüt krizi, işsizlerin Va
tington'a yürüyüşü bu lüzumun tahak
kuk edemediğine de en büyük delil 
idi. Böylece beter hayatının yüz sene
sine mal olan koca bir asır kapanıp 
gitti. 

Yirminci asra kapitalizm iktısadi, 
sanayi ve tetkilitı daha modern bir 
iati1111ar ıiıtemi ile girdi. Şu kadar ki, 
nçhe, cereyan aynı idi. 

Amerib'da Morgan ile Hariman a
ruındald Nother pacific demiryolu 
mllcadeleal umumi mahiyet aldı. 
1/1900 da iktıaadi buhranı yaratacak 
bdar bllyildil. Yeniden cihan piyaaa
Jan alt Oat oldu. 

lf]erln düzelmesi, mevkut ailktln, 
8\lnl refah devri uzun ıürmedi, Fabri
ka stoklan çoğaltıldı, cephqelikler 
dolduruldu, ıillhlar bilendi. Aklıaeli
min. mantıkın yapamadığını zor yapa
,.ırtı. Dünyaya yeni nizam verecek 
•r ıey hazırlanmııtı. 1914 dünya har
lıini patlatmağa bir tek kurıun kifi 

idi. Artık muhayyel dünya cenneti-
kurmak için her ıey, her fedaklr-

Çağrı 
')( Arzuhal Encümeni bugiln uat 

10 da toplanacaktır. 

x Divanı Muhuebat Encümaıl 

Yazan : Sadreddin ENVER 
lık yapılıyor. Kapitalizmin milyonlar 
kazanarak biriktirdiği ıtoklar eritili
yor, eksik kalanını gece, gundüz çalı
şan silah, cephane fabrikaları tamam
lıyordu. Dört yıl mütemadiyen açlık, 
:·oksulluğa katlanıldı, ölündü öldü
rüldü. Çünkü gaye mukaddes idi: 
dünya muvazenesini tanzim etmek! ... 

Nihayet 1918 de idil taksim yapıl
dı. Fakat bu adaleti dünya iktısadi 
bünyesi 1920 sarsıntısı ile karııladı. 
Bu lerziıi galip devletler daha fazla
siyle hissettiler. Zaten o tarihlerde si
lahtan tecrit edilen Almanya harbin 
iktısadi ıstıraplarını, ihtilaçlarını yep
yeni mali bir müdafaa ıistemi ile gi
dermeğe uğra9ıyordu: enflasyon!... 
Bir taraf tan bu para bolluğu milyoner 
fukara adedini çoğaltırken diğer taraf 
tan da dahili matbaaların bastığı ki· 
ğıtlar haricin kıymetli evrakiyl~ de· 
ğiıtirildi. 

Müteakip ıenelerde dünyanın ka
zanç hırsı istihsalat artııına munta· 
zam bir seyir vermiı, iptidai maddele
ri kıymetlendirmişti. Her ıey yükseli
yordu. Refaha kavuımak için beıerin 
iştira kabiliyeti de aynı nisbi tezayüt 
ile yükselse idi, istihlak istihsali kar
şılasa idi, mesele olmazdı. Dünya ser
vetinin mütecanizsizliği nisbetsizliği 
kendini bir kere daha, hem çok acı 
olarak, gösterdi. 1929 un kara bir gü
nünde Nevyork borsasının dehlizle
rinde kopan fırtına lıir kabmı gibi her 
tarafa yayıldı. Dünya ticareti haki
ki bir keşmekeşe girmişti. 

Umumi emniyetsizlik havası, 1930, 
1931 senelerinde de devam etti. İlk 
şaşkınlığı milteakip her memeleket 
mevzii tedbirler almağa mecbur kal
dı. Herkes kendi hudutları içine, güm 
rük duvarları arkasına, sığınmıya ça
lışıyordu. Otarehie sistemi kurulmuş
tu. Harici ticaret kliring hesapları, 

takaslar ile yilrütülUyor, ithil eıyası 
kontenjan listeleri ile tahdit ediliyor· 
du. 

Bu hal ilk himaye sistemini tatbik 
eden, sanayii münkeşif memleketler
de bir isyan uyandırdı: "ticaret mah
voluyor, dünya muvueneıini tanzim 
etmek lazım!...,. 

Kongreler, konferanslar birbirini ta 
kip etti. Silindir ppkalı, frak elbise
li davetlerde nutuklar, şampanyalar 
teati edildi. Liberalizm esastı. Fakat 
herkese yeteceği zannedilen hüriyet 
ortaya konulup kapııılınca kimseye 
bir ıey kalmıyordu! ... 

Neticesiz toplantılar ile ümitlerin 
zafı harp hazırlığını canlandırdı. İt 
ekonomi sahasından politika masası
na intikal etti. 1937 teırininde Ameri· 
kada demir unayilnden çıkan •• ge
ne dört bucafı uran niıbeten hafif ge
çen son kriz de bir ikaz olmadı. O 
halde gönüllerin l&lllimt dileğinin zor 
ile hallolunmam&11 için hiç bir sebep 
kalmadı. Fabrikalar çalıımıı. ailihlar, 
cephaneler lmll olunmuı. ıtoklar bi
rikmit bir de ilıtelik rubu asırdanbe
ri harp ııtırabını tarih aayf alarında u
nutmuf yeni bir nesil yetipnifti. E
vet, 1939 harbi için her teY huırlan
mııtı; büyük illktııU dahi: dünya mu
vazenesini tanzim etmek r. .• 
Şimdi acaba buitlne kadar itlenen 

hatalardan uzak yeni bir dUnya rejimi 
kurulmaıı arifesindemiyiz bilemem? 
Fakat yirmi birinci uırda da bu 18· 

tırlar okunmau bile yuacaklar bulu
nacak zannındayım. 

lzmirin bu seneki üzüm mahaulü 
İzmir; 22. La. - Bu ıenekl ilıtlm re

kolteıinin tahmini için çalıımalara de
vam edilmektedir. Umumiyetle bu ıe
ne mahıulUnUn geçen ıeneden az ota
cafı anlaııtmalrtadır. 

ULUS 

Maliye memurlar1 
arasında terfi, 

tayin ve nakiller 
Maliye Vekaleti, yeniden bazı tıı.yin, ter

fi, nakil ve becayişler yapmıştır. Bunları 

sırasiyle yazıyoruz: 

Terli ettirilenler 
Varidat U. müdürlüğü şube müdür mu

avini Cemal Emek, Vııridat U. müdürltiğü 
ıube müdür muavini Osman Tınmaz, Va -
ridat U. müdürlüğü şube müdür muavini 
Suat Malkoç, Varidat U. Müdürlüğü ı. in
ci mümeyyizi ismet Pekserim, Varidat U. 
müdürlüğli şube mudlir muavini Z. Cemal 
Tuskan, Varidat U. müdürlüğü 1. inci mü
meyyizi Kemalettin Erginar, Hukuk mü -
tavirliği muakkibi Hayrünnisa Seven, Ça
talca müstahkem mevki muhasebeciliği mu
hllSebc kltibi Halit Tekin, MilU emlak mü
dürlüğü idari davalar müşaviri Enise Arat, 
Milli emlak mütlürlüğü daktilosu A. Yıl -
dırım Soner, Şemidinli kazası malmlidilrü 
İhsan Öge, Adıyaman kazası malmüdtirü 
Cahit Perksoy, Bursa vilayeti hıızine avu
katı Kemal Ziya Demirci, İktısat Vekale
ti muhasebe miidürlü~ü memuru Şahabet -
tin Sayın, Biıt~e ve mali kontrol U. mü -
dürlüğü memuru Cihat Korlaıı, Gümriik ve 
İnhisarlar Vekileti muhasebe mildürlüğü 
memuru Zeki Alptüzün, Maliye Vekaleti 
muhasebe müdürlU&U menıur.u O. S:ınl 

Kaymak, Biıtçe ve mali kontro1 U. müdür
lüğü ı. inci mümeyyizi M. Kamil Şahin, 

Bors;ı ve Osmınlı bankası komiserli4 i men
kul kıymetler mtidı.irlü ü memuru Talat 
Altıok, İstanbul vil5ycti tahakkl!k şefi 
Me!ımet Akmansu, Denizli vilayeti tahak
kuk Gefi Ahmet Kemııl Çulbıı.n, E!ikiııelıir 

vilayeti tahakkuk ıefi Behçet Türeci, 6. ın
cı tiimen muhasebecisi Rifat Firatgil, 

N ahil ve tahvil olunanlar 
Buğdayı koruma katibi Hayriye Turan 

mali tetkik heyeti katlplifine, İzmir itha
lit giimrüğü mesul muha" bi Emin Fener
cioğlu Samsun ithallt gümrüı:ü mesut mu
hasipll.,ine, Samsun guml"iığii mesul muha
ıılbl A. Rlza Arkan l:mıir ithalit gümrügU 
meıul muhasipliğine, Tahsil~t müdürhifrü 
memuru Mehmet Tur&:Ut Güney Yiıksek 

ova kazası ınalmüdürlli&oii.n.c, Malatya vila
yeti tahsilAt kontrol memuru Mustafa Rem
zi Ergin Kozan kızası malmüdürlüğüne, 

Akdağmadeni kazası mn.lmüdürü Kem:ıl 

Erdemli Boğazlıyan kazası nıalmüdürlüğü
ne, Boğazlıyan kazası malmürlıirü Şinasi 

Deren Akdağmadeni malmüdlirlügüne, 

Açıktan tayin olunanlar 
Titaı Tilrk Ticaret .Anonim şirketi dak

tiloluğundan müstafi Nun-et Bahadıroğlu 
Milli Emlik müdıirlüiü daktiloluğun:t, D. 
D. Y. haarlat dairesi maaa ıefi M. Şiıkril 
Dolancıotlu D. D. Y. muhasebe masa ıef
lif ine, İnhisarlar U. müdürlüfü memuru 
A. Kemal Kimi Devlet kitapları mütedavil 
aermaye muhaaiplif ine, 7. inci tümen mu -
haaebeciliiinden vekilet emrinde M. Lutfi 
Akdemir Yükıek Ziraat enıtitilıü müteda
vil aermaye muhuipliğine, Hariciye Veka
leti muhaacbcıi eıki 2. inci mümeyyiz nlm
zedı Hüsnü Özmen vergiler temyiz komis
yonu raportör namzctliğine, varidat U. 
91ildilrlUlil etki 2. inci mümeyyiz namze -
dl Lutfl Gilçer Varidat U. müdlirlliiil 2 in
ci milme17lzlillne, bUtçe ve malt kontrol 
U. mUdlirlUiti mlimeyyizlilinden milıtafi 

Fail~ 8a7dar nrldat U. mlidilrlUlii ı. inci 
mUmtJ'J'{slitjne, varidat U. miidürliiiil es
ki memarlutu namsedl Kemal Akçakoca 
nrida' U. mfidilrllltli 2 inci mlimenizllii
ne, muhasebat U. mUdiirlülü memur nam -
ıetlllinden mliıtafl Tahsin İnanç milli em
lak mlldilrlillil memurluluna, orta okul 
mennu Sabahattin Dallı muntasam borç
lar U. mlldilrlllifl memur nlı:llliiine, Gli
mUlhacıkö7 sabıt lı:itlplillnden müstafi 
Mustafa Unat Erb~a hazine veklllillne, 
Benehlr b&lı:lmllilnden müstafi Mehmet 
Kamalı Dilse• hazine avukatlıiına, Bursa 
bld&J'et mahkemni bahtından müıtafi Os
man Yuıcı Bmu bulne avukatlıiına, Na
fıa Vıklletl lnpat muhasebecisi etki bnap 
mlllD9ru Şaban Nart Nafıa Veklleti muba
sebe müdürlüiü inp.at kısmı tetkik memur
luilma, bütçe ve mali kontrol U. müdürlü
lil ..ıti 2 inci mümeyyizi Halit Unat büt
çe ve mall kontrol U. mlidürlüiü ıtajiyer
litine, 817 ... l Bllıller okulu mezunu Ş. -
rif Doadotru ıtajiyerliie, nakit iılcri U. 
mtlclilrliiil eakl 1 inci mümeyyiz namzedi 
Burbulettin imi ıtaji7erlife. 

Nüfus sayımı 

hazırhklaırı 

ilerliyor 
20 llkte~rlnde yapılacak olan umumt nü

fus sayımının hazırlıkları ilerlemektedir. 
Bu hazırlıkların esasını teşkil eden bina 
numaratajı hemen her tarafta ikmal edil
ınl§ olup hil.lcn istatistik umum mlicliırlti· 
ğil tara!ınLlan kontrol ettirilmektedir. Ma
nH a, Aydın, Burdur, Isparta, Edirne, Te -
kiı dağ, Kırklareli, Malt'ltya, Adana, Anka
ra vlldyetlerlnin kontrolüne başlanmıştır. 
Bu kontroller nahiye ve köylere kadar teş
mil edilmektedir. Diğer vllA.yetıerln de ay
ın veçbJle bnatan b11§a kontrol ettirileceği 
haber alınmıştır. (a.a.) 

Muhtelif yerlerde 

zelzeleler oldu 
Zile, 22 a.a. - Bugün şehrimizde 

biri saat 11 de üç saniye süren dipten 
gelme ve diğeri de saat 11.10 da beş 
saniye silren §iddetlice iki zelzele ol
muştur. Hasar yoktur. 

Ama•ya'da 
Amasya, 22 a.a. - Bugün 11 ve 

11.10 da birbirini takiben ikişer sani
ye süren çok şiddetli iki yer sarsın
tısı olmuş ve harap Taşhan'ın bir kıs
mı yıkılmıştır. Başka zayiat olup ol
madığı tetkik edilmektedir. Şehirde 
insanca zayiat yoktur. 

Antalya' da 
Antalya, 22 a.a. - IYün gece bura

da saat 21 de üç saniye süren bir yer 
sarsıntısı olmuştur. Zayiat yoktur. 

Bir kamyon kazası 
Giresun, Z2 a.o.. - Şoför Hakl{]nın lcia

resinrle t12 numııralı kamyon Gtresundan 
Şarki Korahlanrn glclerlten Korlun mevki· 
inde devrilmiş. yolculard11J1 biri ağır, dör
dü hafif olmak U:r.erc beşi yaralanmıştu. 
Ağır yaratı Glresuna nakledilirken yolda 
ölmOştllr. Mtiddolumumt, jandarma böltik 
kumandanı ve hUltümet doktoru kaza ma
halline gttrnl§lerdlr. ----· 

Çocuğun kıymeti 

Dünya hadisatı çocuğun chemiyeti
ni bir kat daha tebarüz ettiriyor. Bu 
kıymetli gaye uğrunda çalışan ve bu

Felaketzedeler iıin 

yapdan yardım listesi 
Lira Kr. 

!5 67 
192 00 

36 11 
13 00 

5316 54 
337 40 

880 92 
103 28 

U.6 00 

1219 10 

22 98 

51 10 

10470 11 

1 68 

16 60 

70 os 

o 73 

3 6:5 

300 ® 
45 i'3 

verenin ismi 

Erdek kızılay ııubcslnden 
Boğıızllyan kızılay ııubesinden 
Rize kızılay merkezinden 
Ktitalıya kızılay 'merkezinden 
1nhlaarlnr umum müdlirlilğli 
Hariciye Velt~etl vıı.sıtasiyle 
Hodos'to. ikamet eden muhtelif 
hayırseverlerden 
!staubul kızılay satııı deposu 
Milli Şefimiz ve Rclslclimlıuru
muz vnsıtnslyle ve milli yaroım 
komitesi eliyle Hlndlstanda 
"Sharnnpur., do. Maılersa Ma
znhrul UlQm Arabıya tarafın
dan 14/03/sterlln kar&ıılığı ola
rak 
Milli Şefimiz ve RelslcUmhunı
muz vo.sıtaslyle ve milli yardım 
komitesi eliyle Surat'ta Aıı)u
man - o - İkhvııtul İslAın Cemi
yetinden 20 at.erlin kar§ılığ"ı. 
Milli Şefimiz ve Reislcümhunı
muz va.sıtaslylc ve milli yardım 
komitesi eliyle Hlndlstanda 
Boınbayda Bay Ahmet Uauf Bo
tavnla tarafından 162 sterlin 
kn!"§ılıg"ı olarak 
K bil bUyllk elçiliğimiz vasıta
slylc ve milli yardım komitesi 
eliyle Bombııy'da Afgan konso
losluğunca toplanan 3/3/- ster· 
lln ko.rvılığı. 
Kllbll btiyUk elçlllğlmlz vo.sıta
slylc ve milli yardım komitesi 
eliyle Bombayda Alg-an konso
losluğunca toplanan 7 sterlin 
·knrşılığı 
Kt\bll bUytlk elçiliğimiz vo.sıta
slyle milli yardım komitesi e
liyle Bombayda Afgan konsolos 
luğunca toplanan 1434/05/3 
sterlin kar§ılığı 
İngtltercden gelen yardım eşya
sının ceplerinde zuhur eden 56 
peni karşılığı 
Ing11teredP.n gelen yardım qya
sının ceıılerlnden zuhur eden 2/ 
5,5/- sterlin karşılığı 
İnglltereden gelen yardım egya
sının ct:plerlnden zuhur eden 
9/12/ - sterlin karftlığı 
İnglltereden gelen yardım eıya
sının ceplerinden zuhur eden 
2 ı,ıllln karoılığı 

!nıı:lltcreden gelen yardım eııya
sının ceplerinde zuhur eden 10 
§ilin kargılığı 
Edirne kızılay merkezinden 
Fethiye kızılay ıubeainden 

10232 07 YckQn 
5285079 06 80 numaralı listemiz muhte

viyatı 

güne kadar on binlerce yavruyu sefa- -----5284311 13 Umumi yekOn 
Jet ve perişanlıktan kurtaran Çocuk 148 30 79 numaralı listemizde ka

yıtlı ş. Koçhisar kızılay ıu -
b sinden gelen 2:>0 liradan bu 
mlkdarın ııubenln kendi vari
datı olduğu anl&§ılmakla ten
zil. 

Esirgeme kurumuna biltün yurttaşla-
rın azami yardımda bulunmalarını 
Kurum saygiyle diler. 

Para ceza larma ait ilam 
hükümleri 

Müruruzamanı kısa olan para ceza
larına ait ilam hükümlerinin müddet
leri içinde tahsil edilmesini, edilme
mesinden muhasiplerin mesul olaca
ğını ve bu gibi cezalara ait bir liste
nin gönd.!rilmesini Maliye Vekaleti 
alakalılardan istemittir. 

lzmirde bir eliti ergisi açıldı 
İzmir; 22, a.a. - Bornova Türk ka

dınları biçki - dikiş yurdu tuafından 
Bornova'da bir clişleri sergisi açılmış
tır. Dikiş, nakış, Japka, örme, çiçek ve 
pi.ita ltçiliklerindcn mürekkep blan 
sergi, büyük bir itina ile hazırlanmıı
tır. Davetliler sergiden takdir hisle -
riyle ayrılmııtardır. 

Eaki..,hir Belediyeei Fen 
heyeti kadroıtu 

Eskitehir belediyesi fen heyeti kad
rosunun takviye edilmesi kararlaşmıt
tır. Bu husustaki kadro önümüzdeki 
günlerde yüksek tasdika arzcdilmek 
üzere Baıvekalete verilecektir. 

• 528·1162 83 

. 
lzmir fuarında ıran 

paviyonu haı1rlan1yor 
İzmir, (Hususi) Fuar hazırlıkları

na devam edilmektedir Fuar sahasın
da sergi sarayı yeniden tanzim edil -
mektedir. Sergi sarayı ·lahilinde stand 
Jann en büyük kısmı kiralanmıştır. 

Denizli vilayeti için sergi sarayın
da ayrılan hususi ve büyük bir yerde 
tesisat yapılamktadır. Bir çok hususi 
müesseseler de stand ve 1'avyonlarını 
ikmal etmek Uzere çatıımaktadırlar. 
Manisa pavyonunda da tadillt yapıla 
cağından çalışmalara başlanmı1tır. 

Vaktin gecikmeıl dolayısiyle lran 
hükümcti tarafından inp edilmesi ka 
rarlaşan pavyon ancak gelecek ıene 
inta edilecektir. İran pavyonu bu se
ne yine sergi sarayı dahilinde buluna
cak ve iyi bir tekilde hazırlanacaktır. 

Yudumuzda imil olunan 
maddelerin muamele vergisi 

lzmirde ııcaklrk 40 dereceyi Tilrkiye'de imal olunan maddelere 
ait muamele vergisinin mükellefiyle 

aftı 
İzmir; 22. LL _ Sıçaklar bütün tid- teklif mahalli ve matrah niıpetleri 

detiyle devam ediyor. lzmir'de 40 san- hakkında Maliye Veklleti bir lzahna
tigraddan qafı dütmiyen ııcak Kar- me hazırlamt9tır. Tabedilmelrte olan 
şıyaka'da 41, SeydikiSy'de 43 dereceye i~ahna~e yakında defterdarlıklara 
r~kmıttır. Hallc aerfnlemek için plij _ gönderılecekt~---
lara kopnütadır. lnciraltı plijlanna 
giden vapurlar, dtın, mabıert bir kala- Haua sıhi zabıta talimatnamesi 
balık ile dolu idi. Çqme plijları da Haısa belediyesi aıhl zabıta t&li
bUyUk bir blab&lık ile dolu bulunu - matnamesi Dahiliye Veklletince tet-
yordu. kik ve taıdik olunmuıtur. 

Manisa 

köylülerle 
Manisa, 22 a.a. Manisa hallrrf 

cülük şubesi köylerle mutııt hafta 
sını bu pazar Muradiye ve KaracJ 
lüleriyle yapmııtır. Civar koyler 
da toplu bulund:ıı':u Muradiye p3ı" 
de halk giinün hadiseleri, kadın 
çocuklarmuzın uyanık buluıunall 
ettiren vaziyetler etrafında tenvir 
lerdir. 

Bu konuşma esnasında halk arası 
lal adında bir köylü: ''- btitiın 
her zaman oldugu gibi yarın da 
na düşecek vazifeyi severek ve b. 
pacaklarıno. inanınız ve guvenioiJ 
bağırmı:ttır. 

Bu içten gelen corkun cevaba 
rini dolduran binlerce köylü al 
tir5.k etmiı hep beraber istiklil 
söytemiılerdir. 

Rize hava kurumunda 
yapıldı 

Rize, 22 a.a. - Türk Hava .K 
gün vali Hüsnü Uzgören'in riyaset 
la.narak nizamnamesi mucibince 
batkan, asbqkan ve fahri murakıf 
ni yapmııtır. 

iki profesör Sivas 
Sivas, 22 a.a. - İstanbul iiDİ 

profesörlerinden Ali Fuat Baıııil 
remin Halil İnanç Erzurum'da" 
gelmişlerdir. Profesörler Sivas'dl 
yerlerini gezmiılcr ve ıerefleriııl 
Halk Partisi tarafından bir :ıiyaf,I 
mi&tir. 

Muvakkat muaflrktan İ 
eden otomobiJler 

Türkiye'ye yerleşmek 
gelenlerin Türkiye Turing .;e 
bil kulübü ve bu kulübün tanı 
hancı kulüpler tarafından . 
gilmrük geçiş karnesi veya trı 
lan otomobillerin muvakkat 
tan istifade ettirilmeleri kar 
tır. Triptik ve gümrük geçi~ 
siyle yurdumuza sokulan na~ıl 
tarından yurt dışına çıkarı 
satılacak olanların vasıflar• 
beynelmilel vesikalarının da 
Turing ve otomobil kulübüne 
mesi al!kalılara bildirilmiştir'· 

Belediye za:bıtaıı memur 
bir talimatname hazırl 
Dahiliye Vekfüeti, belediye 

sı amir ve memurlarının istilt 
tif, tecziye ve kıyafetleri lı 
bir talimatname hazırlamakta 
rıca belediye zabıtası merl1~ 
mevcut meslek mekteplerind. 
•inde okutulması da tetkik etti 
tedir. Vekfüet, tfilimatnamerıill 
!anmasında esas olacak olan 
zabıtası memurlarının mernuti 
vanlariyle yaşlarını, tahsil d 
rini, aldıkları maaş ve ücretle, 
met müddetlerini vilayetlerde 
muştur. Bu malUmat en geç 5 
sa kadar bildirilmiş olacaktır'· 

Ev dokuma sanayiinin 
~in yeni feci irler al 

Dahiliye Vekaleti, köylU 
hakkında viliyetlere bir t 
dermittir. Bu tamimi ya.zıyo 
"Sayın Milli Şefimiz Re' 

İsmet İnönü'nün köylü elbi 
kındaki yilkıek işaret ve di 
ve bu it üzerinde alınabileC,. 
ter tebliğ olunmuıtu. 
Alınan cevaplarda, bu gibi 

lariyle vilayetlerin esaslı ged 
kalandı ğı, bazı vilayetlerde 
birler alındığı memnuniyeti• 
müştür. Bu ar~da birkaç 
iptidai maddelerin ve bilh 
köylerde kullanılmakta ot,ıl 
tarın randımanını arttıracalr 
nıklı kumaş verebilecek aı.ıre 
etrafında yapılan teklifler 
kiletine yazılarak mütale 
muıtur. 

24-VIJ.-1940 çarıamba günü 10 da top
lanacaktır. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lktısat Vekileti bazı ınıo 
esaslı tedbirler almıı olmakll; 
bunun derhal bütün vilayeti 
line maddeten imkan bu1 
Ancak köylUmilzü giyim 
pazara muhtaç olmıyacak .,e 
aılit ve iıiyle kendisini h~ 
ilbas edecek şekilde müceh 
ması ve bu itte tam bir en 
teıebbis olması köy iktıaa 
mından zaruri bulunmakt 
barla alınması faydalı ted 
tırılması, teknik umurda 
klletinin ıehberliğine iıti 

Hqeratla mücadele ediliyor 
İzmir: 22. a.L - Menemen, Kuıada-

11 ve Foça kualarındald pamuklara 
belyotiı denilen bir ha14re arız olmut
tur. Bu hapre ile mücadele için lbım 
ıelen tertibat alınmııtır. • 

Antep Halkevi menauplannm 
köylerdeki konferamlan 

G. Antep; 22. a.a. - Dün, Hallı:evi 
menıuplarandan 40 kitilik bir kafile 
Burç köyüne bir gezinti yapmıılır .e 
bu vesileden iıtifade edılerek umumi 
uıiyet ve hükUmetimizin takip ettlii 
ıiyasetJe kiSylilyU Jtlikadar eden mev· 
sular üzerinde konferanılar verilmlt 
" konuımatar yapılmııtır. Burç bal
kı ile civardan gelmiş otan k&yliller • 
c:itn hasta olanların muayeneleri yapıl· 
mış ve it~çlar verilmiştir. 

Türk HaTa Kurumu pbelerİ 
heaaplannm tetkiki 

Türk Hava Kurumu ıubelerinin H

•elik hesaplarının tetkiki için komis
yonlar kurulması kı.rarlaşmııtır. Bu 
karar Maliye Vekaletince vilayetlere 
bildirilmittir. 

Kanada deyip de 
geçmiyelim ! 

lnıiltere'y• bir blcrım IMIJI.,,,.,.. 
nıa ola•ca hemen uiuılJdq IC•
mda'mn adı anılıyor. 

.t vtupa'ddi alyaal bld/Nlertlen 
soıır• bu lnılll• dominyomıaa S.000 
den l•sl• avrupalı mlJltecl ve mll
yonlarca mfJltec/ dolu UfUJlll'ffU. 
Bunların bepa .t nrı,Wma aptedl
lt1n, Jstl1'ya afrıyan bllgelerllJdea 
gt1lmedlr. Bıaen .on ...,.aluda 
K•aada'nın eadtutrlalal ıell,ılrmek 
için Z0.000.000 den l•sl• dolu bu
canmıı bulunuyor. 

Bir zamanlar Çt1kodovaqa•nın 

6ğllndllfi! bir t1nd0ftri olın Bobem
Y• cam n bJJlur ifl•ri l~rllı.uı 
pmdi Ottava•4a kurulmıı§tur; ora
da memlt1btlerlnden ia,mq bo
hemyalılırın nezaret/ altında lmali
t ına dt1vam ediyor. 

.tlmanya'dan 700.000 dolu bçu-

'#AN l~ll IL7'R 
mafa muvailık olan bir grup, Ma
aitoba•da ilk ıeker labrikasını aç
mıı bulunuyorlar. Meıhur bir al -
maa mobilya /abrikatöranan de 
Montrt11Tde açılmıı bir fabrikası 
vardır ki enine boyuna çalıımakta
dır. 

Bir ıamanlar, Macaristan'da dev
/et ipek inhisar idaresinin baıında 
bulunmaı olan bir adam, bugüıı On
tuio'd• gıyet güzt1I ipekler imaliy
le me11uld1Jr. 

Sorel ve Quebec'te çalıpn ve 
Kanada'nın harp kudretini arttırdı
lı için fimdiyt1 kadar J.000.000 do
ludan fazla para sarliyle mükem
ınellt11tirilen mühimmat fabrikaları, 
hakikatte Çtlkoslovakya'daki Skoda 
sllAh fabrikasının bir parçasıdır. 

Ontarlo'dıkl Bata fabrikası da bu
gta barp anayii için ~lfmakta
dır. 

MIJltecilerin Kanada•da iıe yatır
dıkları sermaye 500.000.000 dolar 
tahmin olunuyor. Belki de bu mül
teciler. Amerika birleıik. dnlt1tleri
ni Kanada'ya tercih ederlerdi; /a
lrat A.nıerika'nın muhacerete karıı 
koydufu aıkı baanlar bun• mani 
olmuıtur. 

Yubrıda verdiğimiz malumat ve 
g6stt1tdlfimiz rakamlar. sadt1ce ya
bancılatın getlrdlli ve kurduğu en
di!striden bir lrıaımdır. Buna Kana
dı•nın keD<ll f abriblarını da i1Avt1 
tldecei olursanız. Kanada deyip de 
gt1çmlyellm dt1mt1kte bizi haklı bu
lursunus. ... 
Kai6an - Anc - Aalı : 

MQnekkid Nurullah Ataç'ı çeke
meyip yerenl•r onun için : 

- o. bir piri, bir eseri. bir man-

mmeyi uzun mOddet befenmekte 
sebat giJsteremez I derlt1r, biz dt1 : 
-Hayır, arlradaıımız velakjrdır; 

iJylt1, olmasaydı, yıllard•nbt1ri. hep 
Keziban'a mektup yazmazdı I ceva
bını verirdik. 

Bir mUddettir, bu delilimiz çDrlJ -
müştür. Arkadaıımız Keziban'ı bı -
raktı; Ayşe'yt1 mektup yazıyor. 

Birisi : 
- Sen ona balcm•: bani•' edebi 

makale yazmlkta yt1ni bir yol, dedi. 
Kezibaıta olsun, .typ'ye olma. as
tat aılc mektubu yumıyor ya I 

Halbuki son mektubun .on par•
gral ı ıudur : 

" Sizi sevmealn verdlfi sevinci, 
yııarken oldufu gibi 61Qrlcen de 
duyacafıma inan Ayıe .•. 
Ayıe • .tyıe maifupların sonunda 

bir selim bulunması ldettlr •ma aca
ba sis benim uljmımı istiyor mu -
sunuz l .. 

Ne dertlinlz l Kerem kendini ate-
1" vermeyip aal olu ve mlneldrid 
o/saldı, Aslı'ya bundan /arklı mı 
bitap edt1rdi l 

T.t 

ai, mahalli ustalardan ve 
yardımlarından istifade e 
miyet ve keyfiyet itibari)' 
ma ıanayii randımanının 
itin milspet neticeye ulatt• 
babının iıtikmal buyurul 
dilecek neticelerden de 
bilgl verilmesi tamimen ri 

Vergi fe\'kalide zaıd 
belediye hisse 

Kuanç vereisine yapılaıl 
Milli MUdafaa v~rgisine 
lar fevkalldeden oJdutuıt 
ye hudutları içindeki ınUk 
alınan bu iki vergiden ı,el 
aeıl ayrılmıyacağı Maliye 
ce kararla1tırılmı1tır. 



ULUS 

1Jlanın 

rolunarİ 
eser 

ra, 
~1 1. rncı sa'Jd ada) 

~:n l.ıta ar1.nln 
yeni zaJerlerı· 

söylediği nutkun sonu 
~lllıun ••. d h' d" ·ık· h. . 1 ndı 

Q' ucsasısını a 1 uVe- 1 :Şe f r ge rl a 1 Hitleı1n I~ay§tag'da söylediği nııLku bir 
~f· Jıın teminatı altına koy- vesika olnırık itibariyle aynen nesrrdiyor-

U\ Ballık devletinin 
ilhakını tasdik İ\İrı 

Yüksek Sovyet şCarası 

yakında toplanıyor 

• 

-3-

Yeni Jandarma subay 
ve gedikli erbaşla ı dün· 
diplomalarını aldı ar 
(Başı 1. ıncı sayladnJ 

Okul Momutanının hitabe.i 
tadan, zarardan siyanet sizin için amirlik 
ve arkada~lık borcudur. 

En büyük ilham kaynağı ırıde b l 1 t d .. f b• k 1 d duk. Aıın.dolu Ajansı dün gece nutkun son 
.• Q·· u unnn ara csa u Japonlar lr~O yer er e kısmını vcrnıiııtır. Bu kısım §lldıır: 

'l) 0 Yle vcsilca Tnrih Ku- Berlin, 22 a.a. - Fillırerin nutkunun 
·ı olma bahçe sergisinde r.. ug"'rafıldı mAbadi: 
• 
1 llıitti. t.10zguna Tnn.:iın ve murakabe ett\.c!crl ekonomik 
ıır salıalnrda Almanya ve ıtalra run 2u!.ı mll-

ı)tJaı t b" · • h k.k. yon insan kontı·oıu altında bulunmaktadır. 
olltıa. l e: ıycsının a 1 1 Sui • Şuei, 22 a.a. - Çeki al ajansı bll • Bunların ylız otuz milyonu nsker ve ) l't-

11'.iı>h n 1 ınkıraz tarihi ol • dlriyor: mit milyond::ın fazlası da ııırf lktısndl sa-
e edilemez. Bu tnrihtcn Kianf:'sl'ntn imalinde Anyı'de bulunan had::ı çalışır. BO.deınn her ne olursa olsun. 

Moskova, 22 a.a. - D .N.B. bildiriyor: Mos
kova siyasi mahfillerinde intizar edildiği
ne göre, yüksek Sovyetler :şllrası, 3 Baltık 
devletinin Sovyetler ittihadına ilhakı hak
kında bir karar ittihaz etmek üzere yakın· 
da içtimaa davet edilecektir. 

Bundan sonra okul komutanı albay Fe
rit Günsever bir hitabede bulunınuı ve bu 
hitabeye mezunlardan teğmen Ahmet Ut
ku arkadaşları nl'mına cevap vermiştir . 

Mektep komutanı, merasime huzurlariy
le ııeref verdikleri için bUyüklerimize ve 
diğer davetlilere teıekkür etmili. bundan 
sonra da meslek hayatınl atılan genç jan
darma subaylariy]e erbalilara hitap et
miştir. Albay, bu hitabesınde yeni mezun
lara atıldıkları meslek hayatının ağır me
suliyetini ve fakat bu mesuliyetli vazifede 
hisselerine diişen lieref payını güzel ve he
yecanlı bir dille anlatarak, kendılerine mu
vaffe.kiyet temenni etmiştir. 

Ar1cadaşlıı.rım, muvaffakiyeti şansta ve • 
ya başka her iı:ıngi bir muessirde degil, a
zim ve iman ile huliıs ile c;ahımakta ara -
ymız. Ve işleriniz hakkınd:ıki hukmiı her
kesten evci kendi vicdanlarınızdıın soru -
nuz. Onun hükmu en dogru hukümdür. Bu
na inanınız. 

Alman görÜ§Ü L, 1§ olanların bugün dahi, düşman ımvetıcri dun Uç ;yold ın ileri mc- buglin bizi tehdit edebilecek lıiç bir unsur 
110ltaü •• ' • • ğc t"şebbils etmişlerse de çinlilcrln knhı n- görmemekteyim. Bu sefer vakit ve zanıa
~ı~ . :ı ınuncvverlcrının ay-1 manc:ı muknvenl' Ucıi saye inde durdurul- niyle nhnnıış olan tedbiri r sayesinde, ia
:ı 11 ıle, maske tebessümle· muşlardır Bind n faıln j:toon nsltcri öl· ıı<'mlz, islediği kndar uzun sUrecek bir hn.rp 
~lerine ka rl ld ki • mllş, dlğerto·ı çınlllerc nıtilılnı bir ganimet ı için _temin edilmijıtlr. Nıı.syonal - Sosyallııt 
lll'or p mış 0 u a bıralmrak Jmrı ılc bir halele ı!t'ktlmlşlerdir. tcrbıyc sayesinde, alınan ınıllctl harbe a.. ınuyuz.? Muhterem A~·i civarında k'\ln 'fungk"U ve Kıııı;- satlıt hır ı:;östı:riş vntaoperverliS'i hissiyle 
!\lr'u tam zamanında bu slıuıg mevkileri ç!nlllcr lnrafınıl n istir· deıtıl, mağtüp oldu{.1.ı takdirde kPndini bclt· 
ıı: Ren 1 • d' ~. d dııt edllmiı.ıltr. 400 ölii ve l>Jrçok vnrnlı bı- llyeıı akıbeti ınıldrık bııluııan ıııtıı cııssıp ve 

l',r· ç erme ver ıgm en rnlmn düşmanın harp kudreti çolt :ımyıfla- eh.idi bir mlll.:l ıuhu ılc ı;;irınlştlr. Alman 
· d ıh Kunununu da eseri mıl}tır. Dlı m ındıın 300 nt, 5110_ tılfck, 200 mıllctlnin vahdetı~ı. ltırınnk ~dn dilşmanın 
Len dolayı tebrik etmek snndık kurşun ve mtıhlm mıkdnı·d;:ı mil· ynpıııış oluıığu blıllın trşclıbusler, ııhınt\k· 

~ıı:'t b.. •. . b hımmat ve yiyecek nlırımırıtır. ça olduğu ka.dıır Ilı zumsuz bir hareket ol -
IQ • utun gcnçlcrın u mu§tur. Altı aylık h:ırp devr ·si bu taruısıı-

Berlin, 22 a.a. - Burada salahiyettar bir 
menbsda beyan edildigine göre Rusya ta -
rafından ilr,; Bııltık devletinin Hhakı hak · 
kındaki l'\lma.n noktai nazarı, ortada bu tir,; 
devleti ve Sovyetler Birliğini alakadar e -
den bir mesele mevcut olduğu ve Alman· 
ya'nın Baltık'taki ınenafiine ve Baltık dev
letleri ve Rusya ile olan miınascbntına do· 
kunur tarafı bulunmadıı;ı merkezindedir. 

Bundan sonra Dahiliye Vekilimiz B. Fa
ik Öztrak aliağı<laki nutku söylemi!i ve 
mezunların diplomalarını tevzi etmiıtir. 

Merasimden sonra davetliler büfede izaz 
edilmiştir. 

Türldye'de icrai vazife derul:te etmiş o
lan bizler, Büyük Millet Meclisinin tanzim 
ettiği kanunların hiıkümlerini tatbik eder
ken yegane hedefimiz milletin haklarını 
ıiyanet ve onun menfaatlerine hizmet ol
malıdır. 

Vazifede muvaffak olmak için hiç bir 

eksiğiniz yoktur. Fertleri muhabbet ve iti
mat ile biribirine perçlnler.miş ve hepsi bti
yük Şef'in etrafında birlc,.miş bir milletin 
c;oc~kları ve hizmetkarlarıyız. Vatana eft 

biıyük hizmeti ifa eden ve etmekte bulunan 
Şefimizin sözleri ve fiilleri bizim için bit
mez, tükenmez feyiz kaynafıdır. Her za • 
ma.n, her yerde ve her halde o kaynaktan 
ilham ve cesaret alabiliriz. 

trınde dikkatle ve uzun J'rf ühim bir şehir da/ıa geri bu dıılıa zıyadc tal:vlye etmiştir. Alman 
'la.rı ta · · • t l d mıllelı, dıınyaya misal tcr;kll edecek vazı- Bfrleıik Amerika Pef ain 

hüktmctini tanıyacak mı ! 
\' • vs~ycsın~ unu n- a ın ı yetini, hn.rp tıahnelcrlndc ı;nıpışan evllıtla· 
•zıfemız eksık kalır. . Ç k. . . 1 .1 ı uıın tarz ve hareketleriyle isb~t etmek -

Çunkıng. 22 a.a. - e ıaı aJansı >1 tedlr. O cvliitlnr ki, askeri nokta! ıınznr -
Falih Rıfkı AT AY diriyor: Şazi ve Kigmen şehirler(yle I dan Al~anya'Clcı.n s?nı u en kuvetll bir dilş
-. H nkeu • Yişang ve Hsiang • Yişanp rnanı, bırkaç hafta ıçlncle ın lın ctmcğe mu-

Q yollarının telakı noktasında strateJık mlllctının ruhudur. 'I'ıı.Jıtsız lılr nlııy devlet 
a ,,, . . . • 1 vnffak olmu"lardır. Hunların ruhu alnınn 

tta m e rı· ke n nokta olan Çe-li-fu, Çinliler tarafın • şeflerinden, arkasınd,l milleti olnııynn dev-
1 · · b · 'k · let adamlarından ve ordusuz generallerden 

dan Han ne ırının atısı ıstı amctın- mUrekkep İn ilterenln ınütte!ık veya. or-nf d de yapılan bir mukabil hücum netice- ı tnklnrındi.in ':ııandn, ingıhz polltikııcıları e ra n Sin a sinde istirdat edilmiştir. Kian - Lin-' son ılmltlu1nl şınıdı~·c kadar kendini gos-

- de sokak muharcbelerı cereyan etmek ya utubllccejderlnı iiıııit cllll<lerı yeni ka-
. ' 1 ternıiş olan bceerlkliliklerı sııyc.slııde orta-

tfka' da sulhün 
~dafaası • 1 

ı~ın 
• 
rler ahnıyor 

; 22. a.a. - D. N. B. bil-

~lırrcisi B. Laredo Bru, 
i il. devletleri hariciye na-

111!tırak ettiği La Havane 
i~ınıştır. 

ı~hanct görmüş medeniye • 
~Ve hamisidir. Tehlikeler 

ı artmaktadır. Amerika, 
tdt1;an coğrafi vaziyetinden 
~~ hu harbin daha derin 

lr, h\tne geçebilirse mesut o:d ilde Amerika hakikat -
ı._ ~ bakmalı ve sükuneti 
~ırıanmalıdır. 
tiı· 
ler 1 .konferansa en hararet-

•tı.ı ifade et~i§tir. 

hltıiidalaa meıelelerini 
etli etmezse .. 

?"le, 22 a.a. - Tass Ajan
ar: 
·~ 

~.. hlatbuah, Havana· 
~~llıeriken konferansı 
~\!resinde müdafaa me-
~ llletnıediği takdirde, 
lber-ika'nın diğer Ame

' tltetıcrinin askeri üsle
'r ~e Va§İngton'a sempa· 

~it mihver devletlerine 
.. ~ a.n hükümetleri zorla 
-._.\'L•• 

~ "llnde tutmağa mec-
~ &'ıııı bildirmektedir. 

~o 0rld Telegraph gazete
~feransının İngiltere'ye 

tt ilarruzu, muzafferiyet 
\'re nihayet buluncıya ka

Vcrıniyeceğini zannet-

'~~ il.a. - Küba' dan bildi-
.., 
t aı 

~llf l?lan diplomatları Pan-
"t Ctansı murahhaslarına 

•tc }'eni dünyadaki diğer 
td~l~kelerinin hakimi ye -
ttd·ltııyeceğine dair temi -

ır. 

tedir. rışıltlıldara b:ı!l'lnnıış bulunuyorlar. Hıın • 
, . . ınnlo:ın birisi de, lmkll<i blı· yahuıli Jılllynsı 

Tangyarıg <lakı Japon kıtaları çok 1 olıuı, Rusya'yı yeniden bizden ayırıııak ti-
dar bir boğazda çevrilmiş ve tamamen mididlr. Rus - Alınan. milnıUIBbntı, ltalt bir 
f 1 y ~ 1 t • · · surette perçlnleıımiştıı·. Bunun setıebl ele 
e ce ugratı mıştır. çang 111 harıcın- şudur· küçiik devletlerle kendilerini tak -

deki harekat gittikçe artan bir şiddet- vıye ~lmiş olnn Inglltere ve J<"rruısıı'nın 
le devam etmektedir. Cinliler bu şeh- Almanya'ya, kendisinde hiç bir altı.ka u • 
• ·· 1 · · . . . yıındırmıynn nunta.lmlan ele geçirmek ar-

rı surat e ıstırdat edebıleceklerını zusunu atfetınl§ olmalarıdır. Almanyn'nın 
zannediyorlar. kl~lı Ukmnyayı işgal edeceği, ltlllı F'lnlnn

Yişang'<la kıtaatı arkadan vurmak 
maksadiyle, Çin kövlüsü kıvafetine 
girmiş olan binden ·fazla jap~n. Çin 
hatlarına girmiştir. Derhal farkına 
varılmış ve çevrilmislerdir. Japonlar 
silahlarını terkederek teslim olmuş
lardır. 

Japonlar Sanlen ada•ını i§gal 
ettiler 

Tokyo; 22. a.a. - " Royter .. 

Domei ajansının japon bahriye ne -
zareti matbuat servisin<len aldığı bir 
habere nazaran, Fukien vilayetinde 
Fuçeu'nun 80 kilometre şimalişar
kisinde bulunan Santen adasına dlin 

sabah japon deniz kuvetleri ihraç edil
miştir. İhraç ani bir hücumu müteakip 
yapılmıştır. 

diyaya ı;ireceğl, söylenmekle idi. Bnznn 
Romanyanın tehlikede olduğu ileri sllrl\ldU
ğli gibi. bazan dn hntUı Tllrkiyc için kor
kulduğu vnki olmuştur. Bu şerait nltmd!l 
her şeyden evet Rusya ile mlıtekabll ıneno
filmlzİn kati surette trfı Ik edilmesini ili· 
zumlu buldum. Bıı suı -:ıe, son del 'l olrıınk 
Uzere, Almanyanın kendi istıl:ballııl aUılm
dar eden mıntaknlarla, Rıısynnııı Jınyatı ı· 
çin lüzııınlu ı;örıltii\ll mınlukalnı:ı tayin ct
miı:ı olduk. İşte Almanya ve Rusya'nın men
faat saluı.lrını suı·Lh suretle tefrik ı•deıı bu 
esas lizerincdir ki, Hus - Cermen miınııse • 
betlerinin yeııl esaslan teııbll edilmiştir. 
Biiylc bir ltilô.fın akdinden sonrn, iki mem
leket tı.rrısında yeni milnaznaıann ~ıkabl· 
lcceğini Umit etmek, pek saf bir dl\şlınc~ 
olur. Ne Alınnnya. ve ııe de Husya, kcndl 
meııfnat salmları hnrlclne bir adım ntnıııı 
bulunmaktadır. İnglltercnln .A vnıpada 
bir kriz hwnıle getirerek kendi vaziyetini 
di\z,..ltnıc ümidi, Rus - .Alman mlinMebatı
nı istihdaf cUJ#f tııkdlrde pek bot bir U -
mit olmu§ olur. İn,ıı:ill:ı: dovlet adllmları her 
§eyi biraz yavaş anlarlar. J3u vazlyeU de 
yavaş yavaş idrAk ederler. 

6 teşrlnlcvel tarihli mıtkumda hnrbin 
lnklııafı hakkında söylemiş olduğUm şey· 
ler, yanılmamış olduğtımu J;"Östcrrncktedlr. 
Nihnt zaferin garantisi sureti mnlısusada B. Gaf enko Moskovaya mağlfıbıyeuerde aranacak olursa :r.annı~na 
ı;;öre hCıdlsntın inkişafı bana hak vernıış • 
tir. sefir tayin ediliyor 

Bükreş, 22 aa .. - Eski hariciye na
zırı B. Gafenko'nun Romanya'nın Mos 
kova elçiliğine tayin edilmiş olduğu 

haber verilmek~edir. Şimdi Sovyet hü
kGmetinin muvafakat cevnbı beklenil
mektedir. 

Sovyet - Romen müna•ebetleri 

Bu inkişafın idaresiyle meşgul bulıın
duılum halde, bir IUlt'ıfa varmak içn Fran
sa ve İnf:'ill.ereye el uzattım. Aldığım ce
vap hafızamda nakoolmuştur. Bu harbe 
devam etmenin akılsızca lJlr hareket oldu
ğuna, en lehlerine olabilecek ahvalde dahi 
l:nznnacnkları ııe)'.in yara bereden başka bir 
şey olımyncnğına dair kendilerine serdet • 
tlğim bütün mütalealar, istihza veya sü • 
kQtla lmr§ılandı. Sulh teklifim dolayıslyle, 
mecali kıılmadığı lı:tn harbe devam etmek 
lstenıiycn bir korkak sıfatlyle tavsif edi· 
leceğlmden korktut",1.tmu sizlere o zaman 

B .. k 22 S f · S da s!lylemlştlm. Vakayl de söylediğim gl· 
u reş, a.a. - te anı: ovyet- bi cereyan ttti. Zannediyorum ki. elmdi-

leı Birliğinin Romanya"dan bir sol den, tabii mesul devlet adamlarından faz. 
cenah hükümcti kurulmasını istediği- in millet, Fransnda hu 6 teşrlnlcvcı tarihi· 

nl başka türlü tllıkkl etmektedir. o za. 
ne ve Besarabya'nın endüstri tesisatın mnndnnberi bu biiyiik memleket ve mıııe-
dcı Romenlerin husule getirdiği iddia tin lizerine tarif imktınsız ne bilyUk !ell\-

.k b. · ketler çökıııil§tiir,hu harp esn11.sında askerin 
edilen hasarat için büyu ır tazınınat c;ekmiş olduklarından burada bahsetmek 
talep ettiğine ve Romanya<la mahkum bile istrnılyonım. Beliti bunlardan da çok 
elan komünistlerin serbest bırakılma- betl'r olan bir şey daha var ki o da, alman 

İ •1. A nskerl hnreklllmı ilıHl.I etmek ümidiyle 
sını istediğine dair olan ngı ız ve • milyonlarca insanı yuvalarından kovup enı-
merikan men balarından veı ilen haber- salslz 1stırnplar doğuran vicdansız klınse-

R hf'llerinde lcrln hareketidir. Böyle bir fikir cidden 
ler, yarı resmi omen ma • 

1 
tasavvur edllemlyecck bir fikirdir. B. Çör-

serahatcn tekzip edilmektedır. çll Ue B. Rcynaud hu vfldidekl vermte ol-
Aynı mahfillerde Rom.en. hari:i siya dukları emirlerle ortaya attıkları ıstırnpla-

sctı·n·ın ı·stı'kametı.ni d"eğıı:.tırmege ma- nn mesuliyetlnin hesabını ne bu dlinyada 
:ı ne deöbür dün:vn.da vercrniycccklcrdlr. 

tufolan bu haberlerin işaası suretiyle . Evclcc söylediğimiz gibi, bunların hiç 
varılmak istenen gayenin elde edile • bırl oımamlıydı. ÇUnkli t~rlnlcvelde Fran· 

k d sa ve İnglltereden sulhtan bqka bir ıey 
miyeceği ilave olunma ta ır. istcmedım. Fakat mUJılmmat ttı.el!r bay. 

lar her ne pahasına olursa olsun harbin de
vamını istiyorlardı. Blllıa muvaffak oldu· 
!ar. 

Londradan hana gelen tek bir ses olmuıı· 
tur. Bu ses de klitlelerln de{til, politikacı· 
!arın sesidir: "Kannda'ya gitmek dahi 111 • 
zım olııa harbe devanı etmek,.. Bilmem bu 

• ııolltlkacılar bu harbin devamının ne de
mek oldu~ıınu müdrik mldiı"ler? tnglllz 
milletinin Kanadaya gideceğini bllmiyo -
rum. Fakat zannıma göre harpten milste
flt olan baylar J{nııadnya gidecektir. Mil· 
letln İngllterede kalması ltı.zım olduğu 
fikrindeyim. Bu millet Londrada mulıare
bt>yl, kendisin} idare ettiklerini iddia e
denlerin Knnadn'dan göreceklerinden bUs -
btitun başka bir gözle göreceklerdir. Bana 
inanınız, parll'lmentarlzmden doğmuş olan 
bu nevi devlet ve millet yıkıeılanna kflr§ı 
derin bir istikrah duymaktayım. Bu ln811Il· 
tarın harap etnıeğc ınahkfım eyledikleri 
oeylerc nihai darbeyi indirmek llzerc tall
lıln beni :lntihnp etmlo olduuğnu dll§Undilk· 
çc tırtet.lı yl.lreğim sızJıyor. Benlm tasav
vurlnrımd::ı harbi yapnııı.k değll, en yüksek 
küllürlil sosyal bir tlevlet kurmak vardı. 
Bu lıa.rbe Ullve ettikleri her sene bent bu 
vazifemden uznklaı:ıtırıyor. Bu adamlıı.r bll
tlln felitkeUerin mlisebbibl bulunuyorlar. 
Bunlar gUJUnç birer lıiçtlr. Bunlar tnhlntın 
seri halinde vücuda getirdiği yalancı po
lltllm adamlarıdır. 

~lj~ 
:\~ iradeniz havuzunda yapılan Ankara Spor mecmuası kupası 
4\ut1da Ankaragücü birinci, Ankara Güneş ikinci ve Gençler

'~tU kazanmışlardır. Yukarıdaki resim muvaffak olan Anka-

B. Çörçil bir kere dnha lıarp istediğini 
s6ylcdl. Altı hafta oluyor ki, kendisini her 
halde birinci lruvette farzettıgi hava har
bine. bilhassa sivil halka knroı hava har
bine başladı. Bittabi bu harb\, ruıkert ehe -
mlyette tesisata hlicum etmek bahanesiyle 
yapıyor. Friburgdan beri bu nıllhlm tesi
sat, açık şehirler, kasabalar, köyler, evler, 
hastaneler, mektepler, çocuk bahçeleridir. 
Şimdiye kadar bunlara cevap verilmesine llı bir arada göstermektedir. 

Vaşington, 22 a.a. - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

B. Ruzvelt dün akşam ve bugün 
Fransa'dan dönen büyük elçi B. Bul
litt ile uzun görüşmeler yapmıştır. 
Elçi B. Ruzvelt ile birlikte üç gün 
kalmak üzere Ilydepark'a gitmiştir. 

Bu göriişmelcrde Petain hüki.imeti
nin Amerika tarafından tanınması me 
selesinin bilhassa bahis mevzuu oldu· 
ğu zannedilmektedir. 
İtimada layık bir kaynaktan bildi

rildiğine göre, B. Bullitt Fransa ile 
iyi münasebetlerin idamesi için reisi
cümhuru iknaa çalışacaktır. 

Nevyork Times gazetesi, hariciye 
nezaretinin de Petain hiıklimetiyle 

münasebetleri bozabilecek hareketler· 
den ve mesela B. Bullitfin istifasın
dan veya geri alınmasınclan içtinap 
tasavvurunda olduğunu bildirmekte
dir. 

Tiençin Fransu konsolosuna 
haydutlar taarruz eltiler 

Şanghay, 22 a.a. - Tlen • Çin'deld fran
sız konsolosu, Tung • Chov'da Çin haydut
larının taarruzuna. uğra.mıştır. Haydutlar, 
konsolosun üzerine ateş acmışlnrdır. Kon
solosa ls:ıb<'l vaki olmamıştır. Zira otomo
blll bUtUn .Uratlyle uzaklaşmıotır. 

mUsaade etmedim. Fakat bu, bu hareketle
re karııı son cevabım demek de!ildir. Çok 
iyi b!llyoııım ki, bir gUn buna verccğimiz 
cevap, insanlara misli görlilmemltı fcllikct
ler ve ıstıraplar verecektir. Bittabi Mister 
Çörçll'e değil. ÇünkU o, muhakkak suret -
te, o zaman Kanada'da, harpten istifade e
denler arnrunda en rnlimtazlarının servet
lerinin ve çocuklarının şimdiden gönderil· 
dlğl Kanl\dn'da bulunacaktır. 

Fakat diğer milyonlarca insan için, 
mlithlş ıstıraplar ba.şlıyacaktır. BUyük bir 
dUnya lmparntorluğu tahrip edilecek diye 
bu dakikada kehanette bulunduğum za
mnıı. belki de istisna olarak Mister Çörçl
lln bana inanması ln.zım gelecektir. Öyle 
bir dllnya tmparatorluğU ki, onu imha et
mek hattn herhangi bir suretle haleldar 
eyl('111ek hiç bir zaman niyetim değildi. 
Yalnız hiç bir suretle gizlemiyorum ki, bu 
mücadeleye devam olunursa. mücadele iki 
muhasım taraftan birinin tamamlyle mah· 
voımasiyle bitecı;ktir. :Mister Çörçll talı· 
rip edilecek tat'A!ın Almanya olacağını 
zannetmekte serbesttir . .E<"akat ben blliyo
rum Jd, tahrip edilecek taraf ingilter ola· 
caktır. Bu satte aklıselime, İngilterenln 
aklıselimine bir kere daha miiracaat et· 
mek mecburiyetinde bulunduğumu hisse· 
diyorum. Buuu yopabileceğlıııl zanedlyo • 
rum. Çünkü mağlCıp bir vaziyette milracaat 
eylcmiyonım. Fakat galip vaziyette man • 
tıkla konuşuyorum. Bir ~Ucadeleye deva -
mı icbar ettirecek hiç bir sebep gömıilyo
rum. Bu mücadeleykurban gideceklere acı
yorum. Kendi milletimi de bu fednktı.rlık· 
}ardan kurtarmak l.stiyorum. Biliyorum ki 
Almanynda genç olgun milyonlarca insan 
bize ikinci defa harp llAn etmle olan düş
manla nılıayet ç.arpıgmak arzusu ile yanı • 
yor. Fakat ayrıca ııunu da blllyorum ki, 
memleketimizde, alman aile ocaklarında 
birçok kadın ve anneler, kendileri için en 
aziz olan lnsnnları bütUn samirnlyetıerlylo 
fedaya hazır olmakla beraber, bunlara bü
ttin knlbleri bağlı bulunmaktadır. 

B. Çörçll, bu beyanatımın korkumun ve 
nihai zaferden şUpheler\mln rnahBUlll ol· 
du~ınu bağıra ba~ıra söyllyerek bu beya
nntınıı hiçe savmakla serbesttir. Fakat ben 
hlc; olmazsa., Önllmilzdekl hA.<Jiseler kareı • 
sında vicdanı teskin etmiş olacağım. 

Fillırer sözlerini şöyleblllrmletir: 
Nazarlanmızı geçen on ay Uzerlne çe· 

vlrdiğimlz zaman, bizim bu bUyUk eseri 
başarmamıza müsaade eyllycn kudreti rab
bantyenln lfıtfu kal'şısında hepimiz htımQ§ 
kalırız. Kudreti IU\hlyc, kararıanmızı tak
dis etmiş ve yolun çetin noktalarında bl -
zimle beraber bıılunmuı;tur. Mlllctlme hUri· 
yetini ve §erefini iade etmekle beni ta\•zlf 
eden ltaderı müdrik olarak heyecan için· 
deyim. Bundan 22 sene evel Complegne or
manında katlanılan hacalet. gene aynı ma
halde ebediyen silinmiştir. Bllyilk vu.ifemi 
ynpmaklığımı mlımkUn kılan insanların 
butlln tarih huzurunda isimlerini saydım. 
Bu insanların hepsi knblllyetıertnln dzam1· 
sini vermişlerdir. Hepsi llynkatlerlnl ve 
çalışmalarını alınan mllletine hasrctmıı • 
terdir. 

Sözlerimi bitirirken, vazifelrlnl aynı 
derecede yükseklikle yapmıı:ı olan sayısız 
lmlırarnanları hatırlamak !derim. O sayısız 
kahramanlar ki, mllyonlarcn defa, kanları
nı ve hyatıarını hiçe saydılar. Mllletıerl i • 
çln bir insandan ıstcııebllecck en bilyilk fe· 
dııktı.rlıf1 yapmak için her dakllm hazır bu· 
lundular. Bunların birçoğu, umumi harpte 
canlarını vermiş olan babalarının mezarla
rı yanında, ebcdt uykularını uyuyorlar. 
Bunlar, gizli kahramanlık ıehltkrJdir. 
Bunlar, alman ordusunun yaptığı mücade
lede, milletimizin hllriyetl ve i11Ukbali ve 
nasyonal - sosyalist büyllk alman rayhının 
şanı yolunda çalışan yiiz binlerce insan 
için bir semboldilr. (Nutkun sonu) 

Dahiliye V eki/imiz.in nutku 
"- Çok muhterem davetlilerim, 
Size genç jandarma arkadaşlarımı tak • 

dim etmekle bu anda büyük bir iftihar 
duymaktayım. 

Sizi muvaffak görmek en buyu,k emeli
mizdir. Vicdan rehberiniz gayret ve fazi
let şıarınız olsun." Burada görd~ünüz subaylar harbiye 

mektebinde tahsillerini ikmalden sonra bir 
sene de bu miiessesede jandarmalığa ait 
bilgilerle teçhiz edildiler ve imtihanların
da muvaffakiyet göstererek jandarma za • 
biti sıfatiyle vazife ıılmıya liyakat kazan
mış oldular. 

Profesörlerin 
Erzurum' da 

Şu gördüğünüz erbaşlar da jandarma hiz
metindeki kabiliyetlerine binaen sınıfla -
rında terfi eden çalışkan arkada&larımız • 
dırlar. Jandarmada kalmayı tercih ile hiz
metlerini temdit ettirdiklerinden bilcileri· 
ni arttırmak için bu muesseseye alınmışlar 
ve altı ay devam eden tahsillerini mu~ar • 
fakiyetle ikmal etmişlerdir. Gedikli olarak 
kıtalıırına iltihak ediyorlar. Şimdi her iki 
kısım liyakatlerinin resmi vesikaları olan 
diplomalarını huzurunuzda alacaklardır. 

Hayatlarının en mühim ve mesut günle -
rinden birini teşkil edecek olan bugünler
de huı:urıınuzla kendilerini ve beni taltif 
buyurduğunuzdan dolayı teşekkiırlerimi 
arzederim. 

Muvaflakiyetin en büyük 
rehberi vicadan. 

Genç arkadaşlarım, 

konferansları 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Üniver· 

site heyeti, bugün Erzurum'dan dön
dü. Rektör Cemil Bilsel, şunları söy
ledi: 

"Haftamızı Erzurumda tesbit edi
len program dahilinde bitirdik. On 
biri umumi, on üçü mesleki olmak ü
zere 24 konferans ve musahabe yap
tık. 

Bugünden itibaren sizinle aramızda çok 
mühim bir münasebet teessüs etmiı bulu
nuyor. Bu münasebet vazife ve mcsuliyct 
iştirakidir. 

Mesleki konuşmalar münakaşalı ve 
ikişer saat devam ettigi için Erzurum
da ilmi çalışmalar 31 saat sürdü. Ay
rıca, doktorlarımız, 237 hastayı mua
yene ettiler. Bütün konferanslarımız
da ilme karşı en büyük rağbet ve en 
yakın alaka gördük. 

Diyebilirim ki Üniversite haftası, 
Erzurumda ilmin zafer haftası olmuş
tur. 

Şimdi size bu mllfterek vazife ve mesu
liyetin üat kademesinde bulunan bir lmir 
sıfatiyle hitap ediyorum. Vazifede bulun
duğunuz müddetçe bu aözlerimi daima ha
tırlamanızı isterim. 

Vali Burhan Töker'den bilhassa 
şükranla bahsetmeliyim. Bütün kon
feranslarda bizzat bulundu. Haftanın 
iyi ve verimli olması için yapılabile
cek her şeyi yaptı. 

Bir &ene eve! bu müessesede diplomala
rını alan arkadaşlarınıza hitap ederken 
"muvaffakiyet için en büyük rehber vic
danlarınızdır,. demi~tim. Onu size karıı da 
tekrar ediyorum. Bütün hayatınızda sizi 
fenadan korumak, iyiye ve dofruya (Ötür
mek için bundan daha lruvetli bir nasihat 
bulamam. Vicdanlarınızın emrinden ayrıl· 
dıfrnız anda karşınıza ı;ıkacak olan yol 
muvaffakiyetsizlik yoludur. hUıran yolu
dur, mahcubiyet yoludur. Bu değiemez ha
kikati size ifade etmek mesuliyet ortaiı 11-

fatiyle hakkım olduğu ribi bugün hasbel
kader müşterek mesuliyetin toplandıfı son 
noktada bulunmak hibariyle de vazifem -
dir. 

V azil enin büyük ehemiyeti 
Arkadaşlar, tayin edileceginiz yerle-de 

emniyet ve asayiıi temin, herkesin ve t!1İl

letin hukukunu muhafaza sizin vaziieniz • 
olacaktır. 

Bugüne kadarki tahsil safhn.'.lnnızdıı el
bette öğrendiniz ve inandınız: vazife in • 
sanı, hatta bazan hayat pahasına da olu, 
bağlıyan bir borçtur. Onu ö·t!mek için 
maddi, manevi neyiniz varsa yo!!'cine ve ka
bına göre hepsini kullanacaluınız. 

Vazifenin ıerefle irtibatı kııtidir. Vazi
feden kaçanın ıercfi olmaz, !>Jnu biliniz. 
Asil bir milletin çocuklansınız. Ona liyık 
olmıya mecbursunuz. Vazife yüzünden te
masta bulunacağınız amirlerle ve maiyeti
nizle aranızdaki münasebet devletin kanun 
ve nizamlariyle tesbit edilmi~t;r. Bu mü -
nasebetlerin iyi bir surette denım: içi;ı 

hüsnüniyete, dürüstlüğe karıılıkh hürmet 
ve itimada ihtiyar,; olduğunu hatırınızdan 
çıkarmayınız. 

I ki mühim unrur : Nezaket ve 
ıelkat 

Vatanda~lara daima nezaketle, ıefkatle 
muamele ediniz. Hakkaniyetten ayrılma

yınız. Vazifeniz sizi ıiddet kullanmıya mec
bur ettiği zamanlarda bile tedip ve tenkil 
edeceğiniz günahkarlara karıı yüreğiniz • 
den ıcfkati eksik etmeyiniz. Böyle ağır 

vazifelerinizi de en az zararlı ifa yolunu 
bulmıya ç.alışınız. 

İyi biliniz ki her türk, milletinin bir CÜ· 

zil ve vatan kuvetlerinin bir parçasıdır. Q. 

nu yok yere hırpalamak, örselemek vatan 
kuvetlerine zaaf vermektir. Türk çocuğu • 
sunuz. Bundan kaçınacakımız. Elinize ve
rilen sili.h üzerinizdeki üniforma ıize mil
letin emanetidir. Onun hukukunu siyanet 
için bir vasıtadır. Onlar ancak bu gaye i
çin kullMılır. Bundan batka bir maksat i
çin, ıahsi arzu ve emeller için bunlardan 
istifade edilemez. 

Kumandanız altında bulunacak olan erle
rin idaresinden mesulsünüz. Kendilerini en 
ciddi bir disiplin altında r,;alıttırmakla be
raber vazifede muvaffak olmaları için da
ima tenvir ve ir1&t etınell•flıl•. Ool&n ha-

\ 
Belediye ve Halkevleri reisleri, bü-

tün Erzurum halkı ve memurları ilim 
heyetine, bizi minnettar edecek yakın 
alakayı gösterdiler. Konferansları bir 
kitap halinde çıkaracağız. Bu suretle 
memlekette verimli bir ilim hareketi 
başlamış olacaktır. İlk haftanın veri
ı .inden pek memnunuz. Hafta her ta
rafta büyük bir alaka ile karşılan
mış, üniversite, birçok vilayetlerden 
davet edilmiştir. 

Profesör dekan Fuat Başkıl ile, do
çent Mükremin Halil konferans ver· 
mek üzere Sıvasta kalmışlardır. 

Prens Konoye Japon 
kabinesini kurdu 

Tokyo, 22 a.a. - Prens Konoye, yeni 
kabinenin listesini bugiın imparatora tak
dim etmiıtir, kabine, ııu suretle teşekkül 
etmittir: 

Prens Konoye: Başvekil, Yosuko Mat
suoka: Hariciye ve denizaşırı işleri n;ızırı, 
Eju Yasui: Dahiliye ,..e içtimai refah nazın 
1sao Kavada: Maliye Nazırı. Hideki Tojo 
(general) Harbiye Nazın, Visamiral Zen
ro Yoshida: Bahriye Nazırı, Akira Kaga. 
mi: Adliye Nazırı, Kumiliko Hashidaı 
Terbiye nazırı, Chiguro: Zirant ve oı:man 
nazırı, Hobatashi: Ticaret ve Sanayi nazı
ri, Shozo Murııta: Münakalat ve demir • 
yolları nazırı, Nochi Hoshino: Devlet na. 
zırr İmparator listeyi tasvip eylemi$tir. 

General Smuts 
bir nutul{ ve ~di 

(Başı 1. ıncı sayfada) 

mi§ bir Rusya ve bütUn Avl"llpa kıtasına 
tahakkum etmektir. Nazi t!ı.lı. kkumlıne 
tevdi edllecek böyle bir Avrupa htil,}ası -
nın karşısına hakikaten hl r bir A\•rupiı. 
hayali J:Österlyoruz. I"ertlerle ve millette -
rln tamamlyle Jıür bulunacağı lıır Avrupa 
tasavvur ediyoruz. Öğr<'ıııntş bulumıyoruz 
ki, disiplin ve tl'şkllô.t htırtyetle bruıı b~şa 
gitmelidir. MilleUı;r ccmlyN!n•n muvaffak 
olamamasına sebep, nıcrl: zl bir ınun.ka. 
beye tAbi olmamış bulunma ıdır. B 1na,,na
leyh bu noksanı tcllfı ed c k ve bt> rıyc -
Un mtişterek mcnfnatıennl mı:raknbe et
mek salfıhlyeUeriyle takviye cdtımıı v bu 
rnenfaaUeri deruhte edecek merkezi bir 
tegkllflta malik bir mlllc•Uer ccmıyetı kur
mak hedefimiz olmalıdır Gayemh: ve düs.
turumuz hilr erkt>k ve kadınlardan mlıte
ıekkil bir millet, hUr milletlerd n mürek
kep beynelmllel bir cemiyet olmalıdır.,. 
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nezaretı tebliğleri .. ava 
Londra, 22 n n. - Roytcr. Emniyet lar bombardıman edilıniştir. Tahribat az-

n"zar U ttbl ı: dır. 

Bir tayyare dala düşürüldü 
L ndra, 22 .n. 

edıvor: 
H va n zar ti tebliğ 

1 ~ hah crk"nd n c n ıbu 'lr ı sahi-
lınd" avcı tııyyar 1 rt t r ınd n bir dlli -
m.:.n b mbardıma:ı tayy r ı d Uruımuş -
tuı. 

AmcrikadaU ltalyan 
müstemlekelerine yapılan 

hücumlar 
Kahire, 22 a.a. f . !ili teblig: in.;iliz 

hava kuvetlerı t:ıraf .. ıdan lıait ı sonunda 
yapılın hucuml:ır netıcesınde Tobrult ve 
Reo;ubhi h<lva meydanı muhım surette ha
S<Crn u ramı'1tır P ub'.l 'de uç y1n ın ol -
mu tur. Bunlardan b r t nesi, 1 O ı.~ıomet
re mc lfeden ı:t.zlı "I. tur. T;c:ır<.t gem.
le i t hrip ed.1mıştı . f1c crel:'te bır yan
gın çıkarılrr.ı ve b.ıyuk bır vınce tam isa
bet v.ıki olmuştilr. 

B:udia'da a keri hedeflere, muvaffald -
yetlı hucum ar y pılmıştır P. man. Si<li 
Barrıınıye, Solluma, Mer a Matruha ve 
Fuka'yı hücumlar yapmıştır. Bu mıntaka-

. 

Sudan'da, İngiliz hava kuv~tlerine men
sup bombardıman tayyareleri, bir hava 
meydanına ve civarındnki binal!ıra hücum 
etmişlerdir. Uç hMgardnn mürekkep bir 
grup uzerine tam isabetler olmuştur. Bıi -
tun tayyarelerimiz ssğ ve salım üslerine 
dunmıişlerdir. 

Cenubi Afrika tayyarelerinin 
faaliyeti 

İngiliz hava kuvetlerine mensup bom -
bardıman tayynteleri, iki defa, Amıalı'da 
donanmanın muhimmat ve teçhizat depo 
larına mı:vaffakiyetli hücumlar yapmış -
lnrdır. 

Cenup Afrika hava kuvetlerir.c 
mensup tayyarelerle cenubi Rodczia 
t .. yyıı.releriııden bir filotılla, geniş bir mın
tnka üzerinde keliif uçuşları yapmışlar ve 
kıymetli malumat topla:nıljlardır. Tayyare
lerimiz, aynı znmanda, rııstlııdıkları mo _ 
tôrlü nakliye kollarımı. ve askeri lıdc:fle • 
re de hücum etmişlerdir. 

Kuvetli avcı fıloları refakatinde bır İtal
yan bonıbardım;ın tayyareleri grupu, Mal
ta üzerine iki hücum yapmıştır. Sa,,ıldı -
ı~ına gore, bir bombardıman tayyaresı ha
va d fi toplaı:ımız tarafından duşurul -
mi.ışttlr. Bilahare ta.yynrelerımizden b·r;si 
iki dil man avcı tayy.ırc:;i tarafınd:m hu -
cuma uı;ramıştır. Bu avcı tayy2•ele~i .. 3en 
bir tanesi düşürülmüştür. Diğeri kaçmış -
tır. 

lng· iz ahriyesinin tebliğleri 
a - Roytc.r: Bnlırlyc ne - tebliği: 

ULUS 

Lord Halifaks 

HİTLERE 
Cevap 

VERİYOR 

mu diye her dakika arkamıza bakmak 
mecburiyetinde kalmamak istiyoruz. lstanbul' da Beden Tcrbi~esi ı ( 

İstediğimiz gibi allahımızı sevmek 
istiyoruz. Ve vicdan üzerine müesses müke!lefİ\~eiİ la~biklcfİ 

J T0RK1Y 

1 \.. ___ .._.._.-- ••. 

olan bu din hüriyeti, herhangi başka İstanbul, 22 (Telefonla) _ Beden --( R 1 0 o P 
bir kimseye veriiebilecek bir şey de- terbiyesi umumi katibi Cemal, a baş- TÜRKİYE r.aJyosu - ANh 
ğildir. Fakat Almanya'da, insanlar, kan Feridun ile kaym:ıkamlar bugün 00--;;~< ~ ~ a JC~s u;ıg 
vicdanlarını Hitler'e vermişlerdir. O vali muavininin reisliğinde tt'plan- ı 31.7 11'. 946') he 2 
tarzdadır ki, bu insanlar, doğru yan- mışlar, beden terbiyesi nı•ikellefiyeti 19.74 m. ı ~ı ı; Kes 20 

hş olduğunu düşünmeden Hitler'in kanunun tatbik tarzı hakkında konuş- SALI 
emirlerini icradan başka bir şey yap- muşlardır. 
mıyan bir makine olmuşlardır. Bugünkii toplantıda belediye hudu- ~:~~ 

(Bıışı 1. inci sayfada) Hakiki kılide, huvet... du dahilinde 18 _ 20 yz ındal:i, bele-
tere'yi kendi arzuları önünde teslimi- B Hı'tle .. · d b · u, r uzerın e aca a ne tesır diye hududu haricinde ise 15 - 20 ya-
yete davet eylemiştir. yaptı? Hitler, ilk defa iktidar mevki- şındaki gençlerin beden terbiyesi mü-

Hitler'in. harbin başlanbaıcındanbe- ı·ne geldı'g~ı· za h d fl · · man, e e erının tama kellefiyetine tabi tutulm:ıları esaı::ı 
ri vukua gelen hemen her mühim ha- mı'yle mahdııt ol 1 ~ ·· ı k h c ugunu soy eme za kahul edilmiş ve bu kabil gençlerin 
dise hakkındaki tahriflerinden bahse- t·n· ·ht' · "1. ı me ı ı ı ıyar ettı. r ıt er, o zaman t<'sbitinc karar verilmistir. 
derek vaktinizi kaybettirmiyeceğim. yalnız Almanyanın refahı ile meşgul- ---- • 
Hitler, İngiliz imparatorluğunu yık- dü. Komşularından hir bir talebi yok- 1 

:ı: Leh miilteci eri mak için hiç bir arzu beslemediğini tu. Fakat iştihası fazlalaştı ve bugiin 18 0 ~ 
söyliiyor. Fakat, nutkunda, sulhun a- üzerine yüksek hami rolünü alıyor. İstanbul, 22 (Telefonla) Bu ~a- I 1s .... o 
dalet üzerine bina edilmesi icabeyle- Hitıl'li, meıl·czt ve şlmaıı Avrupayn 0 ., bah, on altı 1-işilik leh mülteci kafile- 19.00 
d:ği hıı.k1<ında hiç bir teklif yoktur. tnrttuf,ıı kendisinin silik gülgesınl teşkil 1 si daha geleli. Hı.ıs 
A eden bir takını uşaklan vaıııtasi~l<> hlıldım 19 S 
vrupa'nın diğer milletlerinin kendi sllrmcsiııl şimdiden pekl!.ld gClrcblliyoruz. 

mukadderatlarını kendileri tayin et. Daha c nuptn, ı;arpışmal:ıra hMlnmadı~ı D k · ı f 20.00 
mesi hakkını kabul eden hiç bir keli- !q•tuısnya karşı zafcrlerinclen dolayı nııığ- ı A , o ti o <U rsrs 2015 

~. . . . rur l\Iıısolınl. znplccl•·mcdl(,'1 bir Akdeniz- ~ 20.30 
me mevcut rlegıldır. Halhukı, bu, Hıt- 1 de rfendl rolü oynıyabll"c ktlr. ı i3 llncıı devırşı kayıt•ıırınn tı:ış '\; 3 z h V"ti, 
ler'in a~m:ınlar için birçok defa ileri .Hlller için, kuvet, insanların ~c millet- ıanmı'"tır B l<'dlyc sırnsı H net 8 ' 1 hr ed n : Mesut 
.,·: d" • .. b. · · H' 1 lerın mukı.cld r'ltını tayin cd(n nihai kal- nart No 4 1\'l<'fon ~714 2fil\!'I 21.15 5f"rbcst s:ıat, 
.. ı:r ~gu ır prensıptı... • ıt. er: nu:- de •:lmııştur. Yalnız Alrnnnya kııvcte ma- ' 21.30 K nu m'l : ( Radyo 
kunaa yalnız korku suflı hıssıne ht· lıktır. Demclt ki mlllrtı rın birlikte uasıl 21.45 M uzik : R~1yo S 1 
tap etmiş ve yegfme delil olarak teh- Y §ıyacnlde.rını yalnız Alm l'l'ta karıırlnş- ( Vıolonist Nec·p /. 
d . 1 k 11 I 1 tıracalttır. Amn bu ınıllrtlcr onu sevmiyor- "'"A? '"'El"'" ELER d ) 
ıt er u anmıştır. la ~sız şu veya lnrmış. Bundan ue çılı.ar? ın ~ L' u 1_ Cadman : Dort 

bu behane ile r5mett:ği milletlerin is· flit'er'e g" · t ·ı· kısı ( SJit ), 
'kb l' h kl d k' ··k • k ~ · A 

1 ore ınsanın arı 1 Ank fk· ' S Jh H k k 2 •· ,,. · P ·n• tı a ı a un a ı su utu, ço r:ıan!- Hltlrıin fikrince. lmr•n, it ı ıt lç n ya_ ara ·ıncı u u u ... orocı '1C : rı ' 
d d 1'!1 J k · d sınd"n r: :ırıı, ar ır. ru.tılmış ?.a:ı-,f vt> muti bir mahluktur ve ıvıa 1 cmesın en : 3 Frctf ri 5,.n : 
fi itler' e göre Avrupanın tablosu. 11 ·k ~·:ıbııl< er ndısine ltnati tlğrcnc<'elttir ( r: let sahnesi ), 

lutlcıc> gor • rr!:I u uı v rılrrı f>O" lıUım t, 4- GoWlOd : RomtO 
Dünyanın en büyük kısmı H itler'i :ı zaaf i ·ır ti dır ve sa-?lanı e endi zıhniy ti- 5_ P. eh ~nınov : 

bu nutkunu baştan lıas.a, yanlış oku - ne lliytk def;.ı lir Kan·ın 1 '1rşıoında, el in 6 Scrge Bortkıcvıc 
ve l:uılretıl el· ı l•' kcı·şı h"lknret ı tmek 

madı ise, şu cihet taınamiyle sarihtir olıın mu~ vat ıbı ı.ıı\nası ııı ııırn ınlls:ı. nıtmıa llııı nı t !k d '" ın n icra kılınnn C pr.cı-, 
h t k " ~ 7- Mozart : Figaro 

ki Hitler'in çizdi -;i Avrupa tablosu. nm n e mıy ·~ Ur. Ri .t k nd si Hlıl r 1 muluık••mc>sl s nundn ık met ıhının mc~- 8- Vı 'y r clı rtz : 
birer birer hüriyetlerinden mahrum "!nr ttı 1 için hıl1:. d si:< ' gadd9.ılık ve hultyetınt' blntı"n il m n Y ıpıl. n t tıı • •lt 11- Gc.-rhard Vın tıcr 

cınııyet doğııı şr-yıcr olm •3lı.r. llu, dec;:-n- 1 ko,n•ınly li "t' ne r: hı t ı 1ııi •drn d layı kıtı ( ı ranyol Uvcrt 
ettiği bu milletlerin ef endiı;i olarak im cs:ıs meydıuı ol.u~ u ı i•·r. Hıı lstlyan ol- hnkkını:rdn '.!ıyab<'n l'"reyım cd~n ı ıutııılct-- 22.

30 k r ti ı d ,, M mı et ~t ay- ı. hareket eden bir A !manya tablosudur. na 81 ~ Y e Cl'C- la ı· ı • b•ıtun l:uv U- mede ıco llrauın ) ün\" 8,a f u.ı:, l J d 10 1 · 
Bır kere daha cüretkar hatları ile A- mlzle m rn~ le <'tmclt \'a.Llftoınl?dir. kra tazminatı, ylızd_ 10 fü· tı vek lct V<' bı:y~ ~ır~~k L ~ - ı 

. İn_gllh: Commonv.,.nlUı'ı milleti rl, hn - ı rna .. ,.,nti ııınhııl <>mn ile hır lil•te tıı.h~ılmc s 
Bahriye nazın. Brazcn torpiılo.sıınıın 7:1- merilm Birleş;k devletlerı reisi B. kılı.ılı, ncl ıl·'.ti ve lı'lıiveli R"V nl rıe hir- • 9. 5 gıo turih!nJr Jrnbıll t ıııyiz olılllık u- 22.45 M ızıl: : R lyo ~ 1 

yrum bllcllrnıcklc mUtccssirdlr Rraun, Ruzvelt b. Af "k b' r .. 1 ilkte. Hltll'mı bu y nl <1Unynsı111 k..ttlyen ı:ere kar~r verıldioı ilanen tebliı;; olunur. 23.00 Pr~~g~. ~. ıCm ·dbovnn:lm(ı~,I 
;) antı ı lr h ı b n tic slnd. düşman tayyard rı tnrafından ynpıl.ın blr k'l' ve cen~ ı rı a ır ıgı ~a~ J;•'\t•ıl ctmıyf'cekleruir. Esir d" .il, f.ıltnt j 2919 ~ ~ $ 

u r d b 1 h d c hUcum esnasında hasara maruz kalm:ş bu- ve ı ı general Smuts taıafından çızı- hllr ıns:ınla.r. alınanların tllhll dc~ıı, hür 23.ZS 23 . .lO Yarın ·ı progı:aıll 
ını v ' c c Lnttığını nun üzerine bir il k ' 1 • • * brıhrlvcl.n n ·ı, il llnU {' flo haber b tı l mana çe ilmekte iken len bizim tablomuz ise çok haskadır. mnır tıer. hPrkesln lyıllği için hi.ır bir su - A 1 A I' s· . . H l k 

~ n nı tır. nsanca hiç bir zayiat yoktur. B' b .1 b. l"k A • , rette lştıiı"lı~I yapan bir milletler cfuniası . nKara s.ıyc ırınct u tU ı H A ?l 
• • ız, u zevat ı e ır ı te, vrupa yı, b 1 1 111 111 ı 1. ı. I' . d 1 

Bır torp;do da battı ı ısı~ tonluk oları_ Braz('n 1030 d dnnl- müstakıl devletlerin hür bir cemiyeti y~~.8~~ ~fııa zi;f bi;u~:~a~~:ıı:ı~~~~~t~~~~ "iaY.·rl ın•n en : Tahran Radyo~ 
ze indırllmlştlr. Mürettebatı ıss kişiden k A' . . O 't Nl"ıim ki 1 u .. 1 nı . r 1 Efdal V cnsUı·"I mahkemeye mllr11ı ruıtll\ T:ıhrnn radyosu. kısa dal•· 

Londr 22 a 'l l. ırlye neznr<'tlnln milrekkcptl. • olara tela.:kı edıyorıız. Ve bu te7.at te~::ıı cdcc ğl h~ıı~fs~:~ 1~~::~ ~~J:;ı:~i~ ismi Ef1.el Abuııtı~t Ven!"lrcl yazıldığın- saat ıı.30 d'lll 14 e kadar, 19 

Al 
dolayısiyle tehditler karşısında sakin nı 0 lln t<'mt'k 1 1 üd ıhn bahisle dr lştırllmesınl istemi v ce-ı 1 ü . d 17 13 d " t hı•""' • n n g ı:. rı ımvn§ı f! !'n mcm- reyan rden mtıh'lltcnıc sonunda Eftal Abu- uzun ugu zerın en, · man resmı e Jgl kal:yoı uz. lekctımlzlıı b ıtıın mıll"tl re en iyi lıa~ala srılt Vcnsilrel lsnılnın EC<l ıl Vcnslırcl oh- 30 m. 99 d.ılga uzunlut;u u 

Hitlcr, alman kuvetinin bütün ağır- ~ı~~ru yolu ~östcı ecck memleket olacak - J"ll\ değlştlrllnı• ine \iC nllfusa t~ cıl ve 20.30 d~n 23.30 a kadar 48 ı!I 
Berltn, 22 n.a ı.esl!'! tc bliı;;: 
Alman muh be tayv r 1 rı Ing ıtcre

dc h va mcyd nl:ırı, il lnr v f brik • 
l'lr iz n y ıı d n ta ITU. etmişi rdır. 
İnfll ıklar ve chemıyetll yangınlaı· zuhur 
etmiştir. 

ret vapuru bomba ile Lıatırılmışur. 
Şimali ve garbi Almanya lizerinde düş

man tayyarelerinin attıgı bombnlıır yalnız 
maddi hasarlar vukua ı;etirmiştir. İşgal al
tındakı araziye yapılan hücumlarda aynı 
suretle yalnız maddi hasarı mucip olmuş
tur. 

lığını 13irleı;ik Kıraliyete kat ~l kullan l ·ıt · l d f ll~nın:ı l!J 7. 9 l'l tarihinde temyiz volu n-

1 

zunlugu iızerinden p.eşreJ'llll 
mı ya hazırlanmakta olchıPunu şimdi ngl E:lrcnıdn k~u re ı çılt olmak üzere nım olunur. 2 28 (Yukımd:ı :i S:ı tler lRA~ 

'h ı · b'Jd" "· B ı sars: ma ı ça... __ 
.arı nr surette ı ırmıctlr. unun t 'kb 1 b kt b 1 !------------, . . . İ . . J stı ~ e a ııı.ımız zaman cesaret u 11.- _,.., ~~~--~. 
çıncl~: .~ı, n~ılterenın h<!r par~asın- biliriz. Bitler, gamalı haçını istedii:i yere j Bugü~ 

Berlin, 22 n.a. - A!man tebligi: alman 
muharebe tayyareleri, İnı;iltere'de hava 
meyd nlanna, lım:ın te ıs:ıtına, petrol de
polarına, fabrıkal ra yemden hiıcum etmiş
lerdir. İnfilfiklar ve buyuk yancmlar mü • 
ıahedc edilmiştır. 

Ja, buyuk şchırlerde ve uzak koyler- koyabilir. Fakat lngiltere'nin kuvetini 1 u L us s· d 
de, yalnız bir tek zihniyet vardır. Bu sarsmadıkça, impnratorluğunun temelleri 1nemas1n Q 

P. 

21122 temmuz gecesi donanma dafi top
ları bir tayyare düşürmüştür. Gece avcı 
tayyareleri de difer bir tayyare düşilrmiış
lerdir. Düşmanın diin umumi kaybı sekiz 
tayyarcdir. Bunlardan bir tanesi Sundcr _ 
land tipindedir. Ve Dtrondheim civnnnda 
düşürülmüştür. Dort alman tayyaresi ü~
süne donmemiı,ıtir. 

zihniyet, önüne geçilmez bir azim zih kum üzerine kurulmuş bulunınaktııdır, Hit
niyetidir. Hiç kimsenin şüphesi yok- lerin mağlup ettiği milletler, kalpleri ile, 
tur ki, eğer Hitler muvaffak olursa, ona lanet etmekte ve hücumlarının kale ha- 1 
bu bizlerden başka daha birçok diğer- !indeki adaınızm müdafaası karşısında kı -
leri için de, hayatı yaşamaya değer rılm~s'. için dua cylem~ktedir. Bu millet -

Yapan her şeyin son d k l k- ler,bızım huruç yap:ıcagımız ve darbeye 

2 Film birden 

14.30 - 17.30 - 21 de 

MARGARİTA 

Akkü malzemesi 
P. T. T. Umum Miidiır/ıJ 
1) İdare ihtıyacı için mil 

17 kalem akktl malzemesi ıı 
·ıkarılmı ,tır. 

2) tulıammen bedel (5000 
1 k t tcınınat (375) lirn oluP( 
, :ustos 940 "lı r:tlnü saat 

Manş'ta seyretmekte olan bir kafileye 
yapılan htlcunıdn mecmuu 40 bin tonilato 
hacminde bir snrnıç gemisi ve dört ticn -

tır. 
u eme o aca d b .1 k b 1 d . , . ar e ı e mu a e e e ecegımız günü sabır- GRASMOOR 

. 
A Italya11 resmı tebliği 

İtalya'dn bir m:ıhnl, 22 a.a. - İtah·n u
mumi krı.rargfilunın 43 numaralı teblıit: 

Tayynrcnln mürettebatından paraşütle 
denize inen bir zabit kırrtıınlmış ve diğer 
tayynrelerlmizdcn biri tnrnfında.n esir e -
dllmiııllr. 

Şimali Afrtkadn Sldl • Barraln ve Mar
sa - l\:Iatruh'takt dUşman üsleri tayyarele
rimiz tarafından mtiesslr surette bombar
dıman edilmiştir. 

Şaı·kf Afrlkada Ouna üssilndc Vnjir'de 
bulunan tayyarelerle lnglllz kıtaları bom

D l m:ın murcttcb ıtı maluıüs zayiata bnrılıman edilınlı; ve mitralyöz ateşi nltı-
maruz kalını tır. na alınnııştır. 

Emin bir rnı:nbadan veıikn hn'bcrlerc 
göre 8 ile 13 t mmuz nr..ı.sınd:ı cereyan c -
d n d nlz, hava ı uh r bC'l ri esnasında 
tnyyar gemisi Ark Ronıl ve muharebe 
gf'ml 1 Hood den b ka Vnrspitc tJplnden 
31.0 ı) tonlu!< bır g mi ti~ 10 000 tonluk 
Glouc ter V(' oorıo tonl 1 ( Archusa lnır\'n
.zörl rl d0 ağır h sara u ~ııtılmı tır. 

Motörtln" Arız olan b r sakatlık netice- Burada dUşmanın bir avcı tnyyarcsi dU-
slndc drnlze ınmek mcrbuı iy tinde kalan şürUlmUı:ıtUr. llUtUn tayyarelerimiz dön
bir tayyareml.ı:ln kurtıırm~ amcltyatı esnn- ınüşlcrdir. 
sında t~yyarrnln mir ttclı'ltını ffiltralyöz Asmnra Uzerlne dU~man tayynreloi ta
at 1 nltın3 nim a tc b':ı ı td n bir d ıı· rafından akııılar yapılım, -.ı da kimseye 
man tayyaresi a\eı ta1; ·ar.ı-1 rlmlz tara- ı bir şey olmamı§ ve hiç lıır hasar kayde -
fınd:ı.n al vlrr içinde d ı lrtiln;U tUr. dllmehllştir. 

kalktım. Bir al·şam üzeri eve dönünce, fransız nıad
mazelinin gittiğini haber aldım, Babam, meseleyi çak· 
mıQ ve hemen madmazeli memleketine göndermiş. A· 

"'tadan bir sene geçti. Madmazelden kısa bir !tart al· 
dım. Bir İngiliz vapuru kaptaniyle tanıştığını ve ev· 
lenmek üzere olduklarını bildiriyordu. Sonra, işıttim 

ki: çok mesut olmuş. Hayat bu! İnsanın başın".lan heı 
şey geçer. Siz de. burnda yahut yabancı memleketler 
de sizin gibi güzel ve akıllı bir kıza layik mert ve 
temiz bir adamla tanışırsınız. Evlenip, mesut olursu-
nuz ... 

Hüriyet temin oluncıya 
kadar çarpıfacağız 

Bu mücadelede her şeyi kaybedebi
leceğimizi müdrik bulunuyoruz. Fa
kat müdafaa ettiğimiz şeylt!r, her tür 
'ti fedakarlıklara 15.yıktır. Bu derece 
ktymet li şeylerin müdafii olmak asil 
lıir mazhariyettir. 

Harbi biz hiç bir zaman istemedik. 
Harbin lüzumundan bir gün daha faz
la sürmesini muhakkak ki hiç kimse 
:stemez. Fakat gerek bizim için, ge
rek diğerleri için hüriyet temin olu
nuncaya kadar çarpışmaktan vaz geç
miyeceğiz. 

Hüriyet için mücarlele ediyoruz, 
dedikten sonra daha ne diyelim? Biz, 
kendi hayatımızı istediğimiz gibi ya
şamak ve acaba Gestapo bizi dinliyor 

sızlıkla bekliyorlar. Muhnkkak onları ha • 
y.al inkisarına uğratmıyacağız. O zaman, 
Hitlcr'in Avrupa hakkında delice projeleri 
beşerin hiiriyete karsı olıın mağlup olmaz 
ihtirası ile yırtılriığr zaman nihai hesaplaş
ma günü gelecektir. 

'' Muzaffer olacağımıza 
ımanımız var ,, 

Ve Avrupa hudutlarının otesinde, geniş 
Atlantigin obür kıyısında Hitler'in eserini 
gittikçe artan bir nefretle tellikki eden ku
vetli milletler vardır. Amerika birleşik 

devletleri milleti, bu yeni ocağını bu mu
taassıba vermek için bina etıııemi~tir. Bu 
millet, Hitler'in dar ve bozucu hayali hak
kında hükmlınü vermistir, bu millet, Hit -
ler'in incilinin kin ve garaz incili siyaseti
nin haşin kuvet siyaseti olduğunu ve ins::ı -
niyete mesajının insan zihniyetinin aman. 
sız bir istibdat altında zincire vurulması 
teşkil ettiğini göriiyor. Ru büyük milletin 

16-19d:ı 

SilôhŞör kobaylar 

' ···- J 
bu kötü adama ve O!lun usullerine karşı za
ferimiz için bu kotu adamın son kurb:ın -
larından her hangi birisi kadar heyecan ile 
dua ettigini yakinen bılnıemizJen cesaret 
alabiliriz. Amerikan vatanının temelleri, 
bizim vatanımızın temelleri gibi, dinin ta
limi ve Allaha imar dır. Biz ve denizışırı 

büyük dominyonlarımız, şer kuvctlcrine 
sağlam karşı duruyoruz ve karşı durmakta 
devam edeceğiz. Vazifenin parl:ü.lı~ını ve 
muhataralarını açıkça gorerek ve Allahın 
inayeti ile muzRff~r olac mı.ı: h•l' •nda
ki imanımızdan kuvet alarak ileri yuruye
ceğiz." 

'

' Evkaf rp:ırt:m:ınının ücur.cP 
katındaki P. T. T. satm nim' 
da yapılacaktır. 

3) iste'kl'Jcr, muvakkat tt 
\•eyn b•n' :ı te!llinat mektub 
sikıl:ı ı ı ham len mezkur 
o krım;syona muracıı.ıt de' 

4) Ş tıı melı-r. Ankara 
vazım, İstıınbul'da KınacıY ~ 
ci katında P. T. T. lcvazını 
mudürhikleri 1den bedelsiz 
cektir. (3613) 

l'IŞ\ın babası idi. Falrnt, ağzını açıp da, o. 
iğrenç sözleri söylemeğe başlayınca, kan bt 

çı adı 1 Ne kadar kotü düşlımiyor ve ne feci 
itham ecliyoı du 1 Sen de, işittin değil mi kiıÇıı 

ı ş? İşte. bu adam senin bti} ıl: babandır. Artı 
':'l sonra onunla hiç bir al kamız: kalmadı. J3b 
uk babanın bize lüzumu yoktur! Acuba Vil 
;inün birinde bize karşı bilbası gibi hareket e 
. k mi? O zaman ne yapacağız? Küçı.ik yavrıı 
"'nnedi~·cnım ki; bizim için yapılacak en ııl: 

Gizella ,ayağa kalktı: Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKUNEY -61-
kimse<len bir şey heklem0nıek ve valnıı: birılı 
severek ve her şe\ i b'rilıir:•tıi~den h , ı:vcr 
maktır. Ailesini böyle yüz üstü bırak:ın bif 

: e - ·" " ne <l ı. ı · . Bu 
1 

lardaıı anlaşılıyor ki; baban bizi sevmiyor. f, 
Lir çok ailelerin, kı ları ın sevdı •i adamla 111 

melerine mani olduklarını bili} onız. Fakdt• t 

keğin, sevdiğini söylediği bir kızla evlenmesil'l 

"ada hangi kuvet mani olabilir? . ·f 

- Fakat, ben artık kız değilim. Bunu unutuyor
sunuz. 

- Canım, şimdi şakayı bırakın 1 Sanki; Vilmoş'la 
tanıştığınız zaman kız mıydınız? 

- Buna yemin ederim! Fakat ... 
- Fakat? 

Gizella, yalvararak ellerini uzattı: 

- Çok rica ederim, artık müsaade ediniz de gide
yim. Sizden hiç bir şey istemiyorum. Hiç bir şey bek
lemiyorum. Bu işkenceye daha fazla tahammül ede
miyeceğim. 

- Pek alfi. Şimdi gidiniz. Yalnız bir şartla, yarın 
gene aynı saatte buraya geleceğinize ve meseleyi hal
letmek için görüşeceğimize dair bana kati bir söz ve
riniz. Nasıl, bu ricamı kabul diyor musunuz? 

- Kabul ediyorum. 
Mutlaka geleceksiniz değil mi? 

- Geleceğim, geleceğim. 

- Aferin. Zaten makül bir kız olduğunuzu ilk 
görüşte anlamıştım. 

Gizella'nın yanagını okşadı. Zili çaldı. lçeri giren 
hizmetçiye emir verdi: 

- Madmazeli teşyi ediniz. 
Yazı masasının oWJnde durdu. Uzun müddet, genç 

kızın arkasından kapanan oda kapısına baktı. Alnın

da derin çizgiler belirdi. Ağzı gerildi. Yüzünü keder 
bulutları k pi d Düşünüyordu. Bu güzel;bu sevimli 
kız, belki de doğru söylemişti. Basit bir kapıcı kı:ıı 

olarak dünyaya gelmiş olması ,hayatını çalışarak ka
zanmak mecburiyetinde bulunması onun kendi kaba
hati mi idi? Gençliğin buhranlı anları, çok defa böy
le feci fıkibetler doğururdu. Bunun, şimdiye kadar 
sayısız misallerini görmüştü. İhtimal ki; bu zavallı 
kız, Vilmo~'un heyecanlı itiraflarına, ümit vericı gü
lel sözlerine kanmıştı. Ve hiç düşünmeden bu genç 
adamın kollarına kendini atarak, kızlığını feda et
mişti. Vilmoş'un, söz söylemek ve karşısındaki mü
sait bukluğu takdirde ikna etmek hususundaki kabi· 
liyetini biliyordu. Kızın benliğinden temizlik ve dü
rüstlük fışkırıyordu. Tahmin ettiği gibi, düşmilş so· 
kak kızlarına benzemiyordu. Hayatta, henüz hiç bir 
tecriıbe görmemiş bir kızın Vilmoş tarafından kandı
rılması çok mümkündü. Nitekim, genç kız, konuşur · 

ken yalan söylediğine delfilet edebilecek hiç bir ha· 
reket ve mübalağa yapmamıştı. Hele, bakışları ne ka
dar saf ve açıktı. Bu hadise, genç erkeklerin, aşk o
yunlarında, vicdan ve mesuliyet duygularına hi~ kıy
met vermediklerinin yeni bir delili idi. Şimdi, oğlu

nun düşünmediği mesuliyeti kendisinin yüklenmesi 
ve bu işi halletmesi lazımdı. Kızcağızı yüz üstü bıra· 
karnazdı. Onunla alakadar olmak ve zararlarını kabil 
olduğu kadar telafi etmek mecburiyetinde idi. İlk ya· 
pılacak iş, çocuğu almak olmalıydı. Acaba, henüz va· 
kit geçmemiş miydi? Yarın, doğum ve kadın hastalık

ları mütehassısı doktor Stranningert'i de çağırtma
lıydı. Böyle mühim bir işte ona tamamiyle itimat e-

debilirdi. Doktor Stranningert, eski bir arkadaşı ol
makla beraber, bit kaç ay eve! karısına büyük bir a
meliyat yaparak hayatını kurtarmıştı. Arkadaşlık do· 
layısiyle kendisinden im ameliyat için para kabul et
memişti. Bu suretle, doktorun minnettarlığını da ka
zanmıştı. Arkadaşiyle konuşup, kızı muayene ettik
ten sonra, derhal faaliyete geçmeliydi. Kızı, lıem(!n 

bir hastahaneye yatırıp, meseleyi halletmeliydi. Bu 
ış, epeyce bir masrafa mal olacaktı. Fakat, bunun ehe· 
mi yeti yoktu. Zavallı kız! Vilmoş ile tanışacağına, 
ona koca olabilecek bir erkeği tanıyıp, sevseydi, her 
halde daha mesut olurdu. Mesela; kazancı yerinde 
bir marangoz, bir makinist, bir elektrikçi, onu pek a
IU alır ve birlikte güzel bir yuva kurabilirlerdi. Ha
yatta, herkesin kendi dengini bulması lazımdı. Bir 
t.ürü iş arasında, onun böyle işlerle uğraşacak vakti 
mi vardı? Ah, Vilmoş, ah ... 

vır. 

Gizella, karyolasının içinde oturmuş. karnını ok§ı
~·arak, yavrusiyle dertleşiyordu: 

- Bugün, çok müthiş dakikalar geçirdin, kiiçük 
\7ilmoş. Öyle anlar geleli ki: bayılacaktım. Fakat, bir 
ana bayıldığı takdirde, karnındaki yavrusunun da ba

yılıp bayılmıyacağını bilmediğim için, seni düşüne· 
ıek asabıma hakim olmağa çalıştım. Bu adama ne eler
sin? Sen de gördün değil mi? Kendisiyle ilk karşlaş
tığım vakti, kalbimde ona karşı derin bir muhabbet ve 
itimat duydum. Sevimli bir yüzü vardı. Hem de, Vil-

Eğer, babanın bize karnı oltın muhabbeti k .
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cedc olsaydı, anasının gözyaşları önünde ir1'1 

Lızlere kavuşmak için icap eden miıcadcltl rı 
mal;:tan sakınm.ız:dı. Erkekle, erkek arasında 
farklar bulunduğunu şimdi anlıyorum. Bizi "ııı 
temiyorlar? Bir mikrop gibi bizden kcıçınal:• 
rnek istemelerinin sebebi nedir? F .ıl.ir old~ 
onlar gibi biiyük ve lüks döşenmiş apartırP " 
turamadığımız, bir kaç tane hizmetçi ku1lal13 

mız, geceleri tek odamızı elektrik yerine petf 
Lıası ile aydınl<\ttığımız itin mi bizden nefret 
h:r? Bu bizim hbahatimiz midir? Di.ı: de ıcl'I 
mağı istemez miyiz? Ah, bir zengin 01 .. ak· 

0 

onlara, fakir insan !ara karşı nasıl lıarcl:et ecl~d 
cap ettiğini. hakiki kibarlığın ne dernek 0 

'I 

i.'ğretirdik. Ben, zengin bir profesörün kızı.it 
da fakir bir kapıcınm oğlu olsaydık, o val< 
bir insanın aşkına nasıl hürmet edilcceğini···5r 
evlenmek için ne çetin miıc dele ve fe ia1' ~ 
muktedir olduğumu gösterirdim! Paral.:ırınıı r 

(SotıtJ 
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V k ·ıetı Satın Alma Komisyo-

(328.692) lira (78) kuruıtur. 
2 - Eksiltme 1/8/1940 tarihine rutlıyan 

perşembe günü saat 15 de Nafıa Vckileti 
su ililcri reisliii ıu ekıiltme komisyonu o -
dasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Ankara Lv. Amırliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanlan 

il ll.773 lira 98 kuruş olan 
P Iı ?. rfla eksiltmeye kon-

3 - İstekliler, eksiltme ıartnamesi, mu
kavele projesi bayındırlık iılcri ıenel sart
namcsi, fenni sartname ve projeleri 16 lira 
43 kuruş mukabilinde su iıteri relsliiinden 
alabilirler. 

Yulaf alınacak 
1 - Birlikler hayvanatı ihtiyacı ıçın 

(504,000) kilo (yulaf) kapalı nrf uııuliyle 
eksiltmeye konulmu:ıtur. 

t : 26. 7. 9.fO cuma glinü 
İlk tC>rnlnatı: 883 Ura olup 

O kıırıı \ ltomlsyond:ın alınır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli

lerin (16.897) lira (71) kuruşluk muvak -
kat teminat vermesi ve okailtmenin yapı -
lacaiı günden en aı seki.ı ııün evet ellerin
de bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu 
iıe mahsus olmak üzere veıika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. 

2 - Şartnamesi htanbul - Ankara leva
zım imirliklcri ve Maraş'ta askeri satın 

alma komisyonlarındadır. istekliler prt -
nameyi komisyonlarda ıörebilirler. 

n \,ıkltlcn bir saat eve
rını AI. M. V. Sa. Al. Ko. 

z ıl6) 13532 

Caraka yaptırılacak 
. Ve• I K . tı Satın Alma omısyo -

tı l:apalı zarfla eksilt -
tur. Eksiltmesi: 26-7-940 cu

la.ıt ıs dedir. İlk teminatı 22.120 
olup $artnamcsi 23 liraya ko
nır. Taliplerin zarflarını iha

"-1. trı b r s at evetine kadar M. M. 
Ko. na vermeleri. (3594)• 13595 

'tazı rekortman tesisatı 
Yaptırılacak 

~elr.ül'tı Satın alma KO: 
lı 10 3 l'ra 95 kurus olan ha

l> rtınan tesisatı pazarlıkla yaptı· 
10 aııa h ı 27/7/940 cumartesi ıü
oı d dır. Kati teminatı: 164 lira 

ll Up tartruımcsi 17 kurusa komis
'I ~ır. Taliplerin muayyen vakitte 

) · Al. Ko. da bulunmaları. 
13636 

~ pisti yaptITılacak 
lt~ek l ti bava satm alma KO: 
dt a f it uçuş pistinin gcnişlctil

trlaj iıtcrı k p:ılı zarfla cksilt-
IJc ştur. Keşif bedeli (77.762,80) 

teminat miktarı (5139) lira
zarfta eksiltmesi (5/8 940) P. 
saat 11 de hava satın alma ko

a Japıiacaktır. Keşif evrakı her 
, l ıonr 390 kurnı mukabilinde 
t •~ekli!erin kanunun iki ve üçün

'terındc ya.,ılı vesaikle birlikte ilk 
hır tek)ıf :ncktılplarını m~ı;yycn 
'1tı« laat evetine kadar komisyona 

lr •bili vermeleri lizımdır; pos· 

54ıı:ccikmelcr nazarı dikkate a-
) 13867 

~ec·ı · a etı Satın Alma Komisyo-

1-htnın edilen fiyatı: 10120 lira ':et ldt kürek pazarlıkla satın 
i llZarlığı: 25. 7. 940 perşembe 
c t dir. Kntl teminatı: ıısıs ıı-

1'aı~no ve şartnamesi komisyonda 
"t l(Plerin muayyen vakitte M. M. 

o. da bulunrnalan. (3959) 
13958 

Ve kaput alınacak 
• 1' t e ileti Hava Satrn Alma Komis-.. : 

"-1'Jen günde verilen fiyat layık 
1 
tdifinden 3.000 adet dikilmiı 

q ·OOo adet mamul kaput yeniden 
'&.tuı alınacaktır. (Kışlık elbi -

' CaputJar 899 kuruljtur). Hcpsi
t en bedeli 41.1590 lira olup ka
~ 'ltıiktarı 6254 liradır. Pazarlıiı 
~ kıııbe günü saat l 1 de hava sa-
0ıtı'syonWlda yapılacaktır. İdari 

~~laf ve nümunesi her ciln öğle-
011ıisyonda 210 kuruı mukabi -

~bilir. İsteklilerin muayyen gün 
ı ~ ti teminat ve kanuni belıete -

le komisyonda bulunmaları. 
13901 

~ paketi alınacak 
11 ~ia/eti Hava Satın Alma Komis-

~cn &ünde talibi zuhur etmi -
rp Paketi yeniden pazarlıkla sa
tır, Muhammen bedeli !KIO lira 

ti.- rtıiktarı 68 liradır. Pazarlığı 
__ -q lilnii saat 10 da hava satın 

da yapılacaktır. İıt~li -
~abat almak ve pazarlıia iıti -

ere teminatlariyle m11&yyen 
,. ona ıelmelcrl. (3970) 13966 

. ~ . daktilo aranıyor 
~aleti Hava Satın Alma Komis-

~ 
~~eti hava müsteşarlıiı leva -

0 Çın makinede çok seri yazan 

0 •lınacaktır. Talipler arasında 
;.senıbe ıünü müsabaka imti -
~ tıııdan bunların 24/7/940 çar-

alcıamına kadar birer dilekçe 
lıtı'1ıbe ınudurliıgüne müracaat et-
~ır. Bayan alınnuyacaktır. Ta

t ahlak eshabından oldukları
tt ~•ik etmeleri llzımdır. Vcri

'ıli tt 1l'akat1~ine göre V eklletç.e 
tkttr. (3990) 13977 

l VE IÇTlMAI M. V. 

~ Beygir alrnacak 
; içtimai Muaveııt>t Vek§Jeti 

~~·'f~ıssıha Müessesesi Satın 
lt 'S}'onuntfan : 

~'•ese serum ~ubcsine satın 
bt,lıhanunen bedeli 5000 lira 
-~ tirin ıs. 7. 940 tarihinde 

tlc eksiltmesine talip çıkma-
ıı~ gUn uzatılarak 26. 7. 940 
~~ saat ı ı de tekrar açık ek

t la~ktır. 
t trnınat 375 liradır. 
l'larneler Müessese satın al

li0nundan temin edilir. 
~!erin muvakkat teminatı 

11 ere bir gün eve] ve kanuni 
~ belli gün ve saatte komis-

leri. (3940) 13962 

Bu müddet içinde vesika talebinde bu -
Junmıyamar eksiltmeye iıtirlk edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikin
ci maddede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar au tıleri reisliaine makbuz mulı:abi -
tinde vermeleri lizımdır. 

Postada olan pcikmeler kabul edilme.ı. 
(3457) 13528 

.. lKTlSA T VEKALETi 

Memur alrnacak 
lktısat Vekeilctindeıı: 
ı - İktisat vekileti merkez"ve vila

yetlerdeki teşkilatında 100 liradan 210 
liraya kadar aylık ücretli vazifelere 
aşağıdaki tartları haiz olanlar tayin 
edilecektir. 

a) Yüksek tahıili bulunmak (hukuk 
ve ikisat fakülteleriyle mülkiye veya
hut yüksek iktisat ve ticaret mektep
lerinden mezun olanlar tercih olunur) 

b) Yqı 50 den fazla olmamak 
c) Reamt daire veya müessese nez

dinde çalıııyorsa alakadar makamca 
infikikine müsaade edilmek. 

2 - Bu prtları haiz olup ta vekale
te intisap etmek iıtiyenler 10 ağustos 
940 cumartesi günü saat 12 ye kadar 
kendi el yazılariyle yazılmıı bir arzu
hal ile müracaat ederek buna, halen 
bqka yerde çalııtıkları takdirde al -
makta bulundukları maaş veya üc i 
ve bunu ne zamandanberi almaktıl ol -
duklarını ve ikametgah adreslerini 
derccder ve tahsil ve aile vaziyetleriy
le hizmet hayatlarını göıterir kısa bir 
hal tercümesini ve son sene zarfında 
çıkarılmıt ufak birer fotoğraflarını 
bağlarlar. 

3 - Talipler, phıaları ve kabiliyet
leri hakkında vekaletçe icra edilecek 
tetkika tve tahkikat neticesinde ve i
cabında açılacak imtihanda göstere -
cekleri muvaffakiyete ve 3656 sayılı 
kanun hükümlerine göre teıbit edile
cek ücretle münhal yerclere tayin e-
dileceklerdir. (3964) 13942 

DEVLET DEMiR YOLLARI 

Muhtelif intaat 
D D. yolları satm •ima KO: 
İstekli çıkmamasından dolayı ihaleei ya. 

pılamıyan Alpullu ve Çerkesköy'de birer 
su hazinesi ve kulesi ile pompacı binası 
inpaı iıi kapalı zarf uıuliyle ve 21656 li -
ra muhammen bedelle yeniden eksiltme 
konmuıtur. 

Münakasa l ağustos 1940 perıembe ııfl· 
nü saat 11 de Sirkeci'de 9. iıletme bi.n.aaın
da A. E. komisyonu tarafından yapılacak
tır. İsteklilerin 1620.20 Ura teminat ve ka
nuni vesaikle ehliyet veeikaıını ihtiva ede
cek kapalı zarflarını aynı elin saat 10 na 
kadar komisyona vermeleri llzımdır. 
Şartnameler ıos kuruş mukabilinde Sir

keci veznesinden temin edilir. 
("6052"/3761) uaoa 

Çam tomnık alınacak 
Devlet Demir Y. 10. lıletme Jlüdürlü -

fü.adea : 
İdaremizin ihtiyacı lı;l11 mübayaa edile

cek 2500 metre mikip çam tomn&k kapalı 

ıarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur • 
1 - 2500 me.tre miklp tomnıiwı tahmin 

edilen bedeli 35000 liradır. 
2 - Muvakkat teminat miktan 2625 il -

radlf. 
3 - Çam tomrukları Kar. orman -licliir

lüfünce Oltu'nun Armeten ormanından it
Jetmemiz için tefrik edilen ınaktalardan te
darik edilecektir. 

4 - -Teslim yeri Sankaauı hrsar fabri
kasıdır. 

5 - İhale 5/8/940 pa.ıartesi ııünü saat 
J 5 de Erzurum' da 10. fıletme nriidflrlilğü 
bina11nda mUtne'lı:kil 'lı:omiıyonda yapılaca
imdan taliplerin mezkltt sünd• 2490 S. ka
nunun 32 inci maddesi mucibi tanzim ede -
ceklerl tekJif mektuplarını ve lcabeden di
ier vesikalarını eksiltmeye açılma saatin
den bir aut evet komls1'ona tevdi etme -
leri lizımdır. Polta ıecikmeleri lr.abul e -
dilmez. 

6 - Şartnameler Er.ıurum 10. iıletme 
müdürlüğünden Sarıkamıı ve Kars istas
yonlarından ve lstanbul'da 1. isletme mü -
dür!Ufünden 175 kuruı mukabilinde alınır. 

7 - Taliplerin resmi müteahhitlik vesi
kalariyle diler kanuni vesikalarını ibraz et-
meleri şarttır. (3980) 13969 

ASKERi FABRiKALAR 

1500 Takım kıtlrk erat elbiaeei 
yaptlt'ılacak 

Askeri Fabrikalar Umum MUdürlülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

3 - Muhammen tutarı (32760) liradır. 
4 - İlk teminatı (2457) liradır. 
5 - Kapalı zarf usullyle· eksiltmeai 

26. 7. 1940 tarihine tesadüf eden (cuma) 
günü saat (16} da subay caıinosunda ya -
pılacaktır. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını en son 
26. 7. 1940 (cuma) cünü saat (15) e kadar 
askeri satm alma komisyonu riyasetine 
gönderecek veya verecektir. Bu ıaatten 
sonra gelen mektuplar hakkında bir mua -
mele yapılamaz. (3565) 13556 

Sığıreti alınacak 

Afyon Kor Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Kor merkez blrllklennın ihtiyacı o

lan 100,000 kilo sı~ır eti 25. 7. 940 gUnU 
saat 15 te kapalı zal'f usuliyle ihale edile
cektir. 

2 - 100,000 kilo ıığır etinin muhammen 
bedeli 25.000 lira olup muvakkat teminatı 
1875 lıradır. 

3 - Şeraitini ö~cnmck lstıyenlertn 
her gün ve ihale.ye i Ur.ık ed c k ıstekllle
rin teklif mcktuplc.rını muayyen g lnfü 
ihaleden bir saat ev ı Afyonda kor satın 
alma komisyonuna vermeleri. ı3r. 6J 

13557 
Odun alınacak 

Erzurum Levazım Amir/ifi Satın Alma 
Komisyonundan : 

ı - Erzurum garnizonu ihtiyacı için 
1335 ton çam odWlu kapalı zarfla eksiltme. 
ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltmesi 29-7-940 günü saat 16 da 
Errurum Lv. amirliği satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 
- 3 - Toplu tutarı 40050 lira, ilk teminatı 

3004 liradır. 
4 - Evsaf ve ıartları komisyonlarda o -

lup her ıün ıörülebilir. 
S - İsteklilerin tcminatlariyle birlikte 

zarflarını ihale saatinden bir saat cvclinc 
kadar komisyona vcrmiı bulunmaları. 
(3568) 13559 

Un alınacak 
Isparta Tümım Alma Komisyo • 

nundan : 
1 - Fcthiye'dcki kıtaatın senelik ihtiya

cı olan 144.000 kilo un kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi Iaparta'da tümen satın 
alma komisyonundadır. İstekliler şartna -
meyi komisyonda okuyabilirler. 

3 - hbu 144.000 kilo unun muhammen 
tutarı 21600 liradır. 

4 - Şartnamesindeki '7o 25 mikdar faz -
lası da dahil olduiu halde ilk teminatı 1620 
liradır. 

5 - Eksiltme 26/7 /940 tarihine tesadüf 
eden cıama alinü. saat 16 da Isparta'da tü -
..... ntJb .a- lrolll~ :rapılac:aı... 
tJr. 1ate81iler 2617/!MO cuma günü saat 15 e 
lı:adar telı:lif mektuplarını Isparta tlimen 
satın alma komisyonu bıış'kanlığına verecek 
ve yahut göndereceklerdir. Bu saatten ııon
ra verilen ve yahut gönderilen mektuplar 
alınmıyacaktır. Saat ayarı tümen daire sa
atiyle yapılacaktır. 

6 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olmıyıın mek
tupların sahipleri eksiltmeye iştirjk etti-
rilmiyccektir. (~569) 13560 

Kömür alınacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satzn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 4993 ton lavamarin kömürü alına -

caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 25-7-940 
pcrıcmbe günü saat ıs de Tophanede İı -
tanbul Lv. imirliği satın alma komisyonun.
da yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 67405 lira 50 kuruı 
ille teminatı 4620 lira 27 kurulitur. Şartna
mesi 337 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanuni vcsikalariyle be
raber telclil melctuplarmı ihale saatinden 
bir saat evel komisyona vermeleri. (3581) 

1U70 

Kunı ot alınacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satıa Alma 

Komisyonundan : 
1 - 1278 ton lı:uru ot alınacaktır. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 25-7-940 pertembe gü
nü aaat 15,30 da Topbane'de İstanbul Lv. 
&mirliği satın alma komistoawıda yapıla
caktır. 

2 -Tahmin bedeli 51510 lira 'Ik temina
tı 4125 lira 5 'lmruıtur. Şartnamesi 289 Jı:u. 

ruta kom.i17o.ndan alınır. lıtcklilerin kanu
ni veaikalariyle beraber teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evci komisyona 
vennelerl. (3512) 13571 

Kundura alınacak 
Corlu Kor S•tın Alma Komisyonundan: 

l - Kolordu ihtiyacı ii;ıln 81 temmuz 94.0 
c;:&r1amba gUnU saat ıı de pazarlıkla ko -
misyonda mevcut numuneye göre ısooo -
7000 c;:l!t kundura yaplırılacnktır. 

2 - Muhammen bedeli 45500 lira olup 
ilk teminatı 8412 liradır. 

3 - İlteklilerln belli gUn ve saatte 
Çorluda kor satın alma komisyonuna mU-
racaatıan. (3728) 13707 

Kuru ot alınacak 
lzmir Askeri Satın Alma Komisyonun

dan: 

üzere üc; talipliye de ihale edilebilir. 
4 - İnşaat mukavc' arihinden itibaren 

90 gün içinde tam, · 1 bitmis olacaktır. 
İhalesi 30/7/940 salt "lİ saat 16 da ya
pılacaktır. 

5 - Keşif, plan ve ıartnameıini görmek 
istiycnler Ankara, İstanbul Lv. imirliği sa.
tın alma komisyonun.da ve Balıkesirde kor 
satın alma komisyonunda her gün iş saatın
da eörulebilir. 

6 - Taliplerin kanuni vcılkalariyle bir
likte teklif mektuplarını ve teminat akça
hrını ihale s!lRtından bir saat eveline ka
d1r Balıkesir kor satın alma komisyonuna 
m:ıkbuz mukabili vermeleri ıarttır. 

(3750) • 13732 
Makarna alınacak 

Aşağıda cins, miktar, tutarı ve teminatı 
yazılı yiyecek maddeııi kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur İsteklilerin ihale iÜ
nü kanuni vesilı:alıriyle teklif mektupla
rını en ıeç ihale aaatnıdan bir saat cvel 
komisyona vermeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 
Makarna 133000 36525 2744 

İhale gün nat Şekli ihale 
5. 8. 940 15,5 Kapalı zarf 

(3857) 13869 

Sığır eti almacak 
Isparta Tümen Sıtzn Alma Ko. 
ı - Antalyadaki kıtaatm senelik ihtiya

cı olan 156.000 kilo sığırcti kapalı .ıarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen satm 
alma komisyonunda ve İstanbul Ankara 
Lv. amirlikleri satın alma komisyonunda
dtr. htekliler ıartnamcyi komisyonlarda 
okuyabilirler. 

3 - İşbu 156.000 kilo sığırctinin mu
hammen tutarı 26.520 liradır. 

4 - Şartnamesindeki ('( 25 miktar faz
lası d:ı dah·ı oldu ... '\! halde ilk teminatı 
ını19 1 r lır. 

5 - Rkalltme 6. 8. 940 tarihine tesadüf 
e1cn s:ıh giuıii saat 10 da İ•parta tümen 
sııtın al:nıı komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 6. 8. 1140 ıalı ~ü saat 
9 o. kadar teklif mektuplarını tümen satın 
a''ll~ komisyonu başkanlığına verecek ve 
Y'l.~.ıt göndereceklerdir. Bu saatten sonra 
verilen ve yahut gonderilcn mektuplar a
hnmıyacaktır. Sa.at ayarı tümen daire sa
atiyle yapılacal:tır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 madder.ine uygun olmıyan 

mektupların sahipleri eksiltmeye iıtirik 
ettirilmiycceklcrdir. 

(3895) 15882 

Hamam İn§oaatı 
Eskiş~hir Kor Saunalma Ko : 
Eski1chir mücssesatından birinde yapı

lacak hamam inıası kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmu:ıtur. Kapalı zarf usulilc 
eksiltmesi 8 Afustos 9-w perşembe günü 
saat 16 da Eskişehir Kor satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. Kctif, plin ve 
şartnamesi komisyonda ıörü~tiıilir. 
Keşif bedeli 29399 lira 55 kuruştur. Mu 

va'kkat teminat mıtkbuzlannı havi teklif 
mektuplarını belli ııünde uat 15 e kadar 
komisyon riyasetine nrmiı bulunacak-
lardır. (3896) 13961 

Makara alınacak 
lstaclıul Levazım Amirliği Satrnalma 

Komisyonundan : 
ı- 1.256.000 adet beyaz ve ıiyah ma • 

kara alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25. 
7. 940 pcrşambe ıünü ua.t 11 de Topba. -
ne'de !etaDbul Lv. Amlrlilf SatıaaJma ko
misyonunda yırprJacaıktır. 
2- Tahmin bedeli 64.057 lira ilk temi

natı 445Z lira 82 kuruıtur. Niiınunesi ko -
misyonda ıörülür 

İsteklilerin kanuni vcsikaJarile belli sa-
atte komisyona gelmeleri. (3956) 13963 

Kuru ot almacak 
lstanbul Komutıanllk Satın Alma Komis

yonundan : 
18/7/940 günü talibi çrkmıyan komutan

lıim 930 ton ıenclik kuru otu 25/7 /940 ıü
nü saat 11 de pazarlıkla utıo almawtır. 
Muhammen bcddi 55200 liradır. Şartname
si her gün komutanlık satın alma kom.is -
yonunda görülebilir. Belli ciin ve eutte 
yüzde 15 teminat paralarlyle birlikte Fm· 
dıklı'da komutanbk ntm alma komisyonu-
na &elmeleri. (3973) 131167 

Tevhit semeri alınacak 
lzmir Levazım Amirlill Satta Alma Ko

misyon1UJda11 : 
1 - Ordu birlikleri hqvanatı içm 3600 

adet tefcrruatiyle birlikte mckklre tevhit 
semeri pazarJrk)a almaca:ktır. 

2 - Pazarlık 26/7/!MO cuma rünii ua.t 
15 de krşlada İzmir Lv. amirliii aatm al -
ma komls,.onunda 1'&pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 108000 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçeıi 13300 liradır. 
5 - Şartnamesi her rlin komisyonda iÖ-

rülcbilir. 
6 - lsteldiler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika ıoıtermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iıtirik edecekleri 2490 sa
yılı kanunun iici ve üçüncii maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikaları ve temina
tı katiycleriyle birlikte ihale saatinden e
vet komisyona müracaattan. (3974) 

13968 

Bulgur alınacak 
Konya Askeri Satın Alma Komisyoaım

dan : 
1 - Ciheti askeriyenin ihtiyacı için 300 

ton butııur pazarlık suretiyle satm alına • 
caktır. 

2 - Evsaf ve hususi prtları Ankara, l&
tanbuJ, Konya Lv. imlrlili satın alma ko
ml•Yonlarmdadır. İstekliler bu komisyon
larda okuyabilirler. 

3 - Pazarlıiı 23/tem./!MO günü saat 
11.30 da kolordu binası içindeki satm al -
ma komisyonunda yapılacaktır. lstekllle -
rln Koııya'daki ınezldir .atm alma komia -
yonıında hazır bulunmaları. 

4 - Pazarlığından sonra takarrür ede
cek fiyat üzerinden % 15 kati teminat ah-
naca'ktır. (3985) 13970 

Saman almacak 
lstanbul Levazım Amirliği S..tı11 Alma 

Komis)'onundaa : 

-~r;'l4 VEKALETi 

'44ı dı\rarı yaptırılacak 
•rındea • • • konıııan iı: 

'ııın M. Kemalpıp kasabası
~lanna karşı müdafaası için 
~"lll dıvan inıaatı ketif bedeli 

Tahmin edilen bedell (19.1215) Ura olan 
1!500 takım kışlık erat elbisesi askeri fab
rikalar umum, mUdilrlUA'U merkez satın &l
m:ı komisyonunca 5. 8. 940 pazartesi gUnU 
saat 115 te kapalı zartla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
{1434) lira (38 ı kurtlfU havi teklif mek
tuplarını mezldlr gllnde saat 14 e kadar 
koml•yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki ve.aikle komisyoncu olmadıkları
na vebu l§le allkad&r tüccardan oldukları
na dair ticaret odası veslkasiyle mezkQr 
cUn ve ıııaatte komlQ'ona mUracaaUan. 

Ordu hayvanatı ihtiyacı için 520 ton 
kuru otun 31 temmuz 940 c;:aroamba günü 
saat 10 da kapalı zarfla el<slltmesl yapı -
lacaktır. Umum tahmin tutarı 23400 lira 
olup ilk teminatı 17ô~ liradır. Şnrtımmeııl 
her gün komisyonda görWUr. tatok111erin 
kanunt vesikalnriyle beraber teklif mek· 
tuplarını ihale saatındC>n bir snat evel İz
mirde Borno11ada ıusker! satın alma komis
yonuna vermeleri. (3726 ı 13708 

15 Bina yaptrrılacak 
Balıt.esir Kor Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Kütahya'da 15 adet aıkeıi bina 7"

tınlacaktır. ihale kapalı zarf u•uliyledir. 
2 - Beher binanın kesif bedeli 4859 li -

ra 95 kuruş olup beherinin muıraklı:at te
minatı 364 lira 50 lı:uruıtur. 

1.095600 kilo saman almıcaktır. Pazar -
lıkla eksiltmesi 30/7/SMO salı sünü uat 
14.30 da Tophanede İstanbul Lv. Amirliii 
satnı aJma lı:omisyonwıda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 38346 lira. i• teminMI 2875 
Hıa 115 lı:ıuruştur. Şartnamesi komieyonda 
ıöriiliir. lste'lı:lilerin kanuni v.ikalari7le 
belli saatte komisyona gelmeleri. (3981) 

,(3817) 13891 S - Binalar toptan ve beter beıer olmalı: 13971 

-S-

Et ahnacak 
An.tara Levazım Amirlili Satın Alma Komisyonundan: 

1 - A§ağıda mikdar, muhammen bedel. ihale gUu ve aaaUert yazılı 11~r ve koyuu 
eti kaplı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. O mirlikleri ve Kayseri ıukerf satın alma ko
misyonund görtllebllir. 

3 - İstekliler kanunun 2, S maddelerin de yazılı vesaik ile teklif mektuplarını 
ihale saatinden lAakal bir saat evel komisyon başkanlıj"ına vcrmlı olmıı.l:ı.1'1 1 •ım • 
dır. (3570) 13 1 
Cinai Mlkdan :Muhammen İlk Tem. İhale r:Un ve aaati 

Sığır eti 
Koyun eti 

Kilo bedeli 

190000 
72000 

t •• Kr. 
.. ' 00 
21::.ıo 00 

Lr. Kr. 
2280 00 
1638 00 

26. 7. 94<> Cu..ıa 15 
26. 7. 940 cuma 16 

Kuru ot ahnacak 
llnece Askeri Satın Alma Komiqorumtün : 
Ayrı ayrı ıerait ve evaafı dahilinde almacak olan qağıda mikdarluı yazılı kuru ot

lanna 17/7/940 çarşamba cüni.inde kapalı zarfla yapılan eksiltmede istekli çılmı:ıdı
ğuıdan yeniden bpalı zarfla ekıiltmcleri 8/8/940 pertembc rünllnde ltnecc'de as -
kert satm alma komisyonımda n.ı>ılaca.ktır. Şartname ve evsafı her ıün kom'syonda 
görülebilir. İsteklilerin 1tanWli vesikalari) le ihale ııün ve saatinden en ceç bir sut 

evetine kadar teklif mektuplannı komisyona vermili olmaları lizımdır. (3984) 13974 
Mikdan Tahmin bedeli Teminatı Saau 
kilo Lira K. Lr. Kr. 

325.000 18525 00 1390 00 11 
2po 
15 
15.30 

481.000 27417 00 2057 00 
325.000 18688 00 1402 00 

1521.000 86697 00 8503 00 

Arpa ve Yulaf alınacak 
Çatalca Tümen Satzn Alma Komisyo -

nunöan : 
Birlikler hayvanatmm ihtiyacı için te -

rait ve evsafı dahilinde (300.000) kilo ar -
pa 7/Ağs./940 çarşamba günü saat 11 de ve 
(300.000) kilo yulaf aynı ııünde saat 15 de 
kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır. Her 
ikisinin ayrı ayrı muhammeıı bedeli 16500 
liradır. Ve ilk tcmiıutları ayrı ayrı 1237 
lira 50 kuruştur. lsteklilcrin 2490 sayılı 
kanuna uygun olarak tan.ılın odacekleri tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
eveline kadar Çatalca tümen satın alma ko
m:syonu baıkanlığına vermeleri, lizımdır. 
Şerait ve evsafı tümen satın 'alma komis -
yonunda, Ankara ve İstanbul Lv. amirlik-
lerinde iÖrÜlebilir. (398Z) 13972 , 

Tevhit semeri alınacak 
lstanbul Levazım Amirliii Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 2000 a.det mamul tevhit .emeri alı -

nacaktır. Pazarlıkla eksiİtmesi 30-7-940 sa
h günü saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satın alma :komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 129600 lira, ilkte
minatı 7730 liradır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vcsikalariyle belli saatte komi91ona ıel -
mcleri. (3983) 13973 

Buğday öğüttü.rülecek 
Cizre Askeri Satrn Alma Xomisyoawı -

dan : 
1 - Cure Hd. taburunun senelik ihtiya

cı bulunan 250.000 kilo buğdayın öiütülmo
si kapalı zarfla eksiltmeye 'lı:onulmuıtur. 

2 - Eksiltme 7 /8/940 çarşamba l'ilnfi sa
at 17 de C. Hd. brardlundaki binada aa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutan• 12500 lira olup 
muvakkat tcmiantı 937 lira SO kuruştur. 

4 - Şartnamesi her stin lromis)'Ollda bi
ıa beıhl ciktilebilir. 

5 - Taliplerin teminatlarl~le birlikte ta
yin edilen eün ve saatte komiıyona mür& -
caatları. (3986) 13975 

ViLAYETLER 

Benzin alınacak 
!stanbul Belediyesinden : 
Belediyeye ait motörlü veaalt için lü -

zumu olan 258, 462 litre benzin kapılı sarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 64,615 lira 50 kuruı ve ilk taniaa -
tı 4480 lira 78 kuruştur. Şartname zabıt ve 
muamelit müdürlüğü kaleminde ı5rüle -
cektir. İhale 26-7-940 cuma ııünll saat ıs de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbu.ı veya mektuplan ve 940 
yılma ait ticaret odası vesikalariyJe 2490 
numaralı kanunun tarifatı çerçevesinde ha
sırlıyacald.arı teklif mektuplarım ihale cil· 
nü saat 14 de kadar daimi encümene ver -
meleri llzımdır. "5808-3602" 13631 

Satılrk apartman 
lstanbul Delterdarlıfından : 
Beyoilwıda Kuledibinde Şabkulu mahal

lesinin küçük ve büyük Hendek eıki 

Karanfil yeni ilk belediye 10bfı11da eski 
29, 31 yeni ZS: 27, 49, 51, 30, 32 kapı nu
maralınnı alan evelce ev ve matbaa balen 
ılımda ~ dükUnı olan !iç katlı 15 odalı 
kirıir apartımanın üçte iki hi11eıi 15314 
lira muhammen bedel fberinden kapalı 
zarfla bilmüzayede satılacaktır. Satı• be
deli nakit ve peşin olup ikinci tertip mü
badil tasfiye vesikuiyle ödenebilir. Müza
yede 5/8/1140 pazartesi giinü aaat on bcete 
milli emlilı: müdürliliilnde toplanacak o
lan komisyonda açılacaktır. Muvakkat te
minat 1149 liradır Teklif nrflarınnı mü
zayedenin açılma saatinden bir sut eveti
ne kadar mezkur komisyon reisliğine tev-
di edilmesi lizımdır (S826/S604) 13685 

Münhal müdürlük 
Ordu Valiliiinden: 
35 lira asli maaşlı Ordu villyeti hu1111f 

muhasebe varidat müdürliiiü münhaldir. 
Maaı bareme ıöre verilecektir. 

Talip olanların bina ve arazi iılerindc 
çı:.lıştığını ısbat edecelı: vesaikle ve dai
resinden istifaen ayrılmıı olanlar da be
raeti zimmet mazbataJariyle birlikte Ordu 
vilayetine müracaa•lan. 13822 

Polta nakliyatı 
Bitlis P. T. T. llüdür/üğündea 
ı - 15-7-SMO sünfi saat 15 de bpab nrf 

usuliyle yapılan eksiltme neticeainde n -
bur eden bir talibin telı:Jifi haddi lbı'lı: &6-
rülmiyen Bitlis D. Bakıı: poat& süriicüliilil 
yazm otomobille iki ıünde kı1m hayvanla 
altı ııünde kat, yaz ve kıı Baykan, Garzan, 
Belirl, Sinan, Bismil merkeslqine afra -

mak ve yazın Uç kamyon kışm 57 hayvan 
bulundurmak ve haftada iiç sefer ;,apmak 
" beber Hfer kartılıklı yazm 1500 kıllll 
1200 kilo bamu.Je tapmak prtiyle tartna -
me ve makavelmame lrillı:flınleri dair•'nde 
940/941 bir senelik 940/94.2 seneleri için 
ayrıca üç senelik olarak beher aylığı 2100 
lira moha.mmen bedelli ve kÇ9lı zarf uıu. 
liyle 16/7/940 tarihinden itibaren yen'dea 
U·cün müddetle eksilt.eneye koaulmuttur. 

2 -Bir senelik muvakkat teminatı 1890 
ve üç senelik 3780 lira olup kati teminau 
iki mislidir. Gazete ilin bedeli de ıniiteab
hide aittir. 

3 - Yapılacak teuillt haddi lbık ıö • 
rülldütü takdirde 31-7-940 tarihinde saat 
15 de ihale yapılacaimdan talipler eYraıe 
kı müsbiteleri ile teklif mektup! nm bir 
saat evet Bitlis P. T. T. blmanda mite • 
ıekkil komiıyona vermeleri ve fasla iahat 
almalı: istiyenlcrin daha eve] komi11Foaa mfi. 
racaatl&n. (3824) 13823 

Muhtelif iliç alınacak 
lzmir E§refpap. hastahanesi bq 1-

kimliğindea : 
İzmir Etrefpa§a haatannl için muk

tazi 6520 lira 90 kuruı muhammen be
delli ve 140 kalem ilaç 19/7/940 tari
hinden 2/8/940 tarihine kadar 15 gün 
müddetle ve kapalı zarf uıuliyle ek· 
siltmeye çıkarılmııtır. Talip olanla
rın şeraiti müna.kaaayı anlamak ve i
laçların cins ve miktarlarını CSğren • 
mek üzere İmıir'de Etrefpa§a hasta
nesi bat tebabetine Ankara ve lıtan
bul'da da mahallt ııhat mlldiirHlkleri• 
ne müracaat eylemeleri ve ihale güntl 
olan 2. 8. 940 tarihine miiladif perJem
be günü kapalı zarfların saat 1 ı de İz
mir vilayet enctimeninc tc ... di eyleme
leri lüzumu ilan olunur. ';383) 

KaM:mm lafı almacak 
Eaki~bir Bellldiyesinden : 

?8 

Eskişehir belediyesi tarafından yap. 
tırılacak 278 bin adet kaldırım taıı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muıtur. Muhammen bedeli 16880 lira
dır. 

Muvakkat teminat 1266 Iiradır. 
§artnameler mühendiılikten paraııs 

olarak verilir. 
İhale, 2. 8. 940 cuma günü uat 15 de 

yapılacaktır. 

T.alipler muvakkat teminatlarını ,.. 
ticaret odıwı vesikalarını ve 2490 nu -
maralı kanun dairesinde huırhyac:ak
ları teklif mektuplarını ihale günü be
lediyeye vermeleri lbımdır. 

(3943) 13921 

Bir doktor aranıyor 
Çankırı Belediye Reislilinden : 

50 lira asU maaılı belediyemiz doktor • 
luiu münbaldir. Taliplerin inb&lan yapd • 
mü il.zere evrakı mtlabiteleriyle belediye • 
mize müracaatJan ilin olunur. (3953..e128) 

. 13935 

T el1T&f direii alınacak 
Deni.Ji Poata T•Iır.ı Müdiirll

ğndan: 

Teklif edilen bedel layik had görül
mediğinden Tavasın Kara yayla dev
let ormanından keıilmek ve 1627 adedi 
Denizli istasyonunda, 260 Çalda, 185 
adedi de Tavaata, yüzde kırkı 25.7.940, 
yüzde otuzu 5. 11. 940. yUzde yirmisi 
15. 11. 940, yüzde onu 25. 11. 940 tari
hinde teslim edilmek üzere f&rtname
di' ebadı göaterUen 2072 adet ardıç 
telgraf direği kapalı zarf usulüyle ıs 
gUn müddetle yeniden 19. 7 .. 940 tari
hinden itibaren eksiltmeye konularak 
2. 8. 940 tarihine mUsadif cuma günU 
saat 16 da Denizli P. T. T. müdürlüğU 
binası içinde toplanacalt komisyonca 
ihalesi yapılacaktır. Beher direk için 
bedeli muhammen 910 kuruı takdire
dijmjt olup muvakkat teminat (1414) 
lira (14) kurU§tur. İstekliler teklif 
mektuplarını ihale aaatından bir saat 
evetine kadar Denizli müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri ve fu
ta i.ıahat istiyenlerhl mUdilrlU v • mü-
racaatları ilin olunur. 13979 

ŞOFÖR VE İŞÇİ ARANIYOR 
Babkesir Etibank Garp Linyitleri ltletmeünclen : 

İıletmemizin Soma ve Değinniau ıubelerindeki ihtiyacımız için 
resimden anlar tesviyeci tornacı ve bnmıcıya w kamyon nakliyatın
da çalıpnak üzere 3 §Oföre ihti,-ç vadır. Taliplerin ifletme merke-
zine müracaattan rica olunur. 2930 
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1 
Top· k mı!'ılhsU 2 .eri o ... ~sinden : 

1.) Diyarbakır ve Zile istasyonlarıı da yapılacak anbar-
1ar, idare hinalarile sair işler götürü c!arak kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye komılm•.ıştur. Keşif bedelleri O:yarbakır 
için 105268.05 ( yüz beş bin iki yüz altmış sekiz lira be~ ku· 
ruş). Zile için 49897,85 (kırk dokuz bin sekiz yüz doksan 
yedi lira seksen beş kuruş) tur. 

2.) Eksiltme evrakı Diyarbakır için S. Zile kin 3 lira mu
kabilinde Ofis Umum Müdürlüğünden almabflir. 

3.) E.uiltme 31. 7. 94.0 tarihinde saat 15 de Ankara'da 
Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplannr havi zarf
lar makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine tes
lim edilece!<tir. 

4.) ~'tfovakkat teminat mikdarı Diyarbakır için 6513,40 
(altı ı beş yüz on üç lira lork kuruş), Zile için 3742.35 
(üç • 11 ··'2: kırk iki lira otuz beş kuruş) tur. 

5.) Lteklil teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil
mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten ala
cakları ehliyet vesikasını koyacaklardrr. 

6.) 1 nci maddede yazılı inşaat ayrı ayrı kimselere ihnlc 
edilebilir. (3942) 13924 

KOK l<ÖMÜRÜ SATIŞI 
Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Buğday Silosu yanındaki Kok depomuzdan, mÜ§terinin ve

saitine teslim, tonu 24 liradan istenilen miktarda kok kömürü 
&atı]dığmı bildiririz. 

Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bank Ticaret Servisi, 
Telefon No: 2012. 2717 

Satıhk dükkônlar ve arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen Muvakkat 
kıymeti teminatı 

L. K. L. K. Cinsi 
Mahal Mevkii Mesa Pafta Ada Par· 

lesi hası sel 
----------------- - --- -- -- --
3250 00 244 00 Altında iki dükkanİnkılap Çankı- 60,90 M2 6 46 7 

ve üstünde mescit rıkapı 

arsası 

Yukarda evsafı yazılı ve senede (250) lira kira getiren gayri menkul 
'(ihale bedelinin % 20 si ilk taksit olarak satış şartnamesinin 8 inci madde
si mucibince muvakkat teminatın kati teminata iblağı tarihinden itibaren 
(45) zarfında ve ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci taksitler ferağ tarihi
nin ertesi senelere tekabül eden günlerinde verilmek üzere beş müsavi tak
sitte ödenmek ve borç ödeninciye kadar işbu gayrimenkul birinci derece ve 
sırada ipotek gösterilmek ve ihale pulu ferağ harcı, dellaliye resmi ve sair 
harç ve masrafları müşteriye ait olmak ve müşteri tarafından ücreti verile
cek vakıf namına sigorta ettirilmek kaydiyle ve şartnamesi mucibince) sa· 
tılmak üzere 23-7-1940 gününden itibaren yirmi gün müddetle açık arttır
mıya konulmuştur. Kati ihale 12 Ağustos 1940 pazartesi saat 15 te ikinci 
vakıf apartmanda vakıflar umum müdürlüğü emlak ve arazi müdürlüğün:le 
yapılacaktır. Daha ziyade malumat almak istiyenlerin mezkur müdürlüğe 
müracaatları. (3987) l 3976 

Kereste imô! ettirilecek 
Giresun Orman işletmesi Revir Amirlitinden: 

Tahmin edil•" ımaliye Ucretl 
Yapılacak kerestenin 1 metre Mlk. için Tutan 

C'ln ı 
LMio 

Kalınlı~ 
1.5 

Eni Boyu MS D3. 
serbest ser 150. 000 

Llrn Ku. J,tra Ku. 
11 25 1687 50 

" .. 

2. 
2.5 
'3 8 
4.8 
se 
6.8 
7.8 

9.6 
YekQn 

" .. 
" 
" 
" 9/C (3·3,!: 

" 150. o ) 
,, 160. 000 
., 27G. 000 
,. 27G. OC" 
" 276. 000 
" !?7~. 000 
" ;16. 000 

4 rı 000 
2300. 000 

8 20 1230 00 
7 15 1144 00 
5 35 1476 60 
5 10 1407 60 
4 85 1338 60 
• ro ı~ oo 
4 ~5 1200 60 
5 10 23~6 00 

13100 50 
1 - Giresun vt1dyeUne bağlı Yavuzke mal nnhlyesl clvannda Blclk devlet or

manlanndan önllmUzdckl mevsim içinde 1mal edilecek kercstenlı:ı çaplıırını ve mik
d:ırlarını ve bunlıırın tahmin ııclilcn ımnli ye ücretlerini gö!Ssterlr liste aynen yuka
rıya dercedilmlştir. MczkQr kC'rcstelerln !maliye işi t.n.hmln edilen fiyatlıır lizerln
dım 10 gün mUddcUc açık eksiltmeye kon nulmuııtur. 

2 - İhale 27. 7. 1940 gllnU snat (10) da Glresunda orman lııletmesi revir Amlr-
llkfndc yapılacaktır. • 

3 - İlk teminat 082 lira 54 kuruş olup ihale eaalindcn evel işletme veznesine 
teslim edllnılş olnuuıı ll'lzımdır. 

4 - İhalevı mUtcaltlp ~ ll'l n'sbctlnde kati teminat nlınacnktır. 
5 - Şıuinnmcler orman unlUm mUdUr IUğUndc İstanbul, Trabzon, Samsun orman 

c:evirı;:-c mlidı.lrlUldcrlyle Gfrf'sundıı revir llmirll9'lnde ~6rUleblllr. 13738 

Gayri menkul satışı 

Ankara Defterdarlığından: Muhammen 
Mikdarı satış bede. Teminatı 

Mahallesi Sokak Ada Parsel M2. Lira Kr. Lira Kr. 

Misaki Milli Sulu han 167 39 54 216 00 17 00 

Misaki Milli Sulu han 168 16 76 304 00 23 00 
:Kızıl Elma Kırşehir 403 7 141 1410 00 105 75 .. " Cıl:rıkçılar 539 10 30 120 00 9 00 .. .. ÖC:dü 399 9 112 1120 00 90 00 .. .. Ebe 402 3 71 213 00 16 00 .. .. İlhan 400 8 86 430 00 32 00 

Hacı Eshap Şengül 189 3 58 232 00 17 00 

hamamı 

1 - Yukarda cins ve evsafı ile muhammen satış bedelleri yazılı gayri
menkullerin mülkiyetlerinin ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere açık artır

maya konulmuştur. 
2 - İhale 6-8-1940 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Defterdarlıkta 

toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin ihale gününden bir gün cv,.Jine kadar hizasında gösteri· 

len muvakkat teminatını defterdarlık veznesme yatırmaları lazımdır. 
4 - İhale bedeli peşinen tediye olunacaktır 

5 - İsteklilerin adı geçen günde muvakkat teminat makbuziyle birlikte 
komisyona gelmeleri ve bundan eve) şartnameyi görmek ve sair izahat al· 
mak istiyenlerin her gün Defterd3rlık Milli Emlfık Müdürlüğüne müraca· 
atları. 13850 

<I İYA G Gİ E i 

~
fi- Per keşidedc büyiik ikramiyeleri uğurlu eliyle dağıtan ~ 

M Ü Z E Y Y E N Ablanın 
Akın glşC'ıılnden her halde talih lnlzi siz de tccrllbc ediniz. Haksız olmn

dığımızı göreceksiniz. Bankalar caddesi otobüs durağı. 2925 il 
==========:==================================~ 

ULUS 

bağlı 

olan Anl'ara Devlet Konservatuvara, Orta ihtisas 

tahsili ile yüksek tahsil de'.' -.-~!erini havidir. 
limumi kayıt ve kabul şartları : ( Bu şubeye Milli Müdafoa Vekaleti 

Konservatuvara talebe olmak için hesabına askeri bando için de taleue 
m~racaat edenlerden şu vesikalar iste- alınacağından, mezklır Vekalet hesa· 
nir ; lı~na okumak istiyenlerin bu ciheti di· 

a) Konservatuvarın aşağıda girme lr:keçlerine açıkça yazmaları gerektir) 
şartları gösterilen altı bölümünden F. Şan Şubesi : Tahsil müddeti : 7 
hangisine gireceğini bildirir bir di - senedir. 
lekçe, a) Kızlar için yaş haddi : 16 - 20 

' b) Nüfus hüviyet cüzdanı, eıkekler için 17 - 21 dir. 
c) Tam teşkilatlı bir hastahanenin b) Orta okul mezunu olmak, 

e sa~lık heyetinden alınmış sıhat rapo· c) Güzel sesli olmak. ( Fevkalad 
. 
1 

nı ve çiçek aşısı ilmühaberi ( talebe, bir ses ve müzik istidadına tesadüf e 
Konservatuvar lüzum gördüğü takdir- dildiği takdirde azami yaş seviyesiniı 
dt: tekrar muayeneye sevkedilir ve ne· üstünde, yahut asgarsinin bir altınd a 
ticesine göre hareket edilir ) olmak mazur görülebilir. Fakat btt ne 

ç) Tahsil vesikası, ·vl taliplerin sesinin fevkalade olduğı 
d) Hü:mühal vesikası, r.a imtihan komisyonunun ittifakla re 
e) 10 tane, 4.5X6 ebadında vesika vermesi şarttır. ) 

fotografı, ç) Kulağı musikiye yatkın olrr.ak, 
f) Konservatuvardan veya maarif d) Konu~ma, işit:ne, görme uzuvla 

. 

ı· 

y 

. 

ANKARA V AL1L1Gl 

Benzin alınacak 
Ankara 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 konulmuı:
tur. 

İsteklilerin ticaret mektuplariyle 
birlikte (388) lira (13) kuruşluk mu
·akkat teminat mektup veya makbuz
ariyle yukarıda adı geçen gün ve sa" ı 

atte daimi encümen reisliğine gelme
eri. 1 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
ı eri. (3949) ı 3938 

ANKARA BELEDİYESi 

Muhtelif inşaat 
Ankara Belediye imar Müdürlü -

ğiinden : 

D. HAVA 

Pist in~natı 
Devlet Hava Yolları Umum f. 

lündcn: 
l l~lflzı~ t!lyyruc r.ı~ycımıı 

!eriyle p.st in ıuı ı iki t m U 
kapalı zarf ıı uliylc eks ltmeıyc çı 
tır. 

2 a) sisteminin muh:ı.mm 'l 
312.883 lira 17 k t'Uş olup m \ 
mlnatı 16.266 lir dır. 

b l Slstrınlulıı MUh" nm"n b d 
lira olup muvakk t ten .nntı 14 • 
dır. 

S - El iltme 5. 8. lOMl P"' r 
saat 11 d hııva yolları ml'yd:ır1 

umum mUd.ırll lt blnıısım;h ton' r 
misyon tnrafınd n icra d lC'c kt 

4 • Bu lcıc nlt f nnt v h 
melerle mıık vcl" proj • ve r .. 
ra muh blllnc'le et ' \'I t hwn v 11 
re meyd"\!lında k dn ı !"'•ım ı.{ •"1 r 
sındn tuluoıı.n alım, satım komi 
temin ccl lir. 

5 - Eksiltmeye gırccı>kl rin ~ 
VckAl ... tlne lhal tar'Mnd n en 
giin C\' 1 istida il rrıl cvıt c 
yet vrsll'ası nlmnl !"! ı;ıar tır. 

İstldalnra buna b nzcr ı lrri "i 
n..-ı dnlr, işi yaı»ıranlnrd n ald 1: 
kal:ırı raptcd~ceklı-rdir. Znınan·ıı 
caıı.t ctmiyenler ve chlly t \'CS 

yanlnr girl'mezler. 

müdürlüklerinden alınacak örneğe gö- rında ve vücut teşkilatında hiçbir arı . § 
1- Eksiltmev· konulan iş: Ankara 

chiı mezarlı! ı yapılacak olan tes
·ıyei turabiye tinat dıvarları ve yol
ar. kanalizasyon inşaatı ve keşfinde 

6 - Taliplerin teklif mektup' 
geQ ihale tarihinden bir s t e:v 1 
komisyonuna mal buz mukabn n 
ll'ri ve hong-1 sistemi ne lrnd<ır 
kııbul elUM<>rlnl S!lrnhntı:n ~ 
lAzımdır. (3928) 

re teahhütname ve kefaletname ( yatı· za olmamak, 
• • talebeden teahhütna:ne alınmaz ), G. Opera .5ubcsi : Tahsil müddeti 
Tenhhüde kefalet edecek kimsenin 7 senedir. (Kayıt ve kabul şartları Şa 

: 
n 

muayyen bir işle geçinir olması veya Şubesinin aynidir. ) 
emlfik sahibi bulunması lazımdır. H. Tiyatro Şubesi : Tahsil müddet i 

Konservatuvara alınacak talebeler - 5 senedir. 
ccn, girmek istedikleri şubelere göre a) 16 - 21 yaşlarında olmak, ( fev 
~Banacak hususi şartlar şunlardır : kal:ıde bir sahne kabiliyetine mali 

. 
k 
-A Konıpzisyon Şubesı: Tahsil müd bulunan talipler, azami ya'2 seviyesi 

deti 9 senedir. nin üstünde de olsalar, imtihan komis . 
a) 14 - 25 yaşlarında olmak, ycnunun karariyle kabul edilebilir 
b) Orta okul mezunu olmak, ler. ) 

. 

c) Herhangi bir mütik aletini, ter- h) Orta okul mezunu olmak, 
cihan piyanoyu kafi derco·de ca!mak, c) Konu;:ma, işitme, göıme uzuvla 

ç) Kompzisyona istidatlı vlmak nnda ve ':;cut teşekkiilatında hiçbi 
-
r 

B Orkestra idaresi Şub<;s:· : Tahsil arıza olmamak, 
müddeti 9 senedir. d) İmtihan aşağıdaki maddelerd e 

a) 18 • 25 yaşlarında olmak, gösterildiği şekilde yapılacaktır : 
. 
r 

b) Konservatuvar kompozisyon şube 1- Namzet, telif, tercüme veya a 
sinin kompozisyon devresi birinci kıs- dc..pte piyeslerden hazırlıyac2ğı bi 
mından mezun olmak veya bu derece· sahneyi imtihan komisyonu huzurun -
deki bilgisini imtihanla isbat etmek, da temsil edecek, 

c) Piyanoda kafi derecede teknik ve 2- Komisyonun teklif edeceği bi 
deşifre seviye:;i elde etmiş olmak, sc:.hneyi kısa bir hazırlıktan sonra oy 
Aşağıda yazılı enstrüman kısımla - nayacak, 

rında şu miişterek şartlar aranır : 3- Komisyon tarafından verilecek 
a) Kulağı musikiye yatkın olmak, mensur veya manzum bir parçayı oku 
b) Çalacağı sazın 'icabettirdiği uzvi yacaktır. 

hu5usiyetlere malik olmak. Taliplerden yukarıdaki şartları haiz 

r 
. 

-

C. Piyano. Org ve Ilarp Şubesi : olanlar, 28 Ağustos 940 tarihine kada 
Tahsil müddeti 7 - 9 senedir. bütün vesikalarını noksansız olarak 

r 

" 1 
gösterilen diğer işler olup bedeli keş· 
i iki yüz yirmi bin liradır. f 

r 
2- Bu işe ait keşifname ve sair ev

ak 11 lira bedel mukabilinde Ankara 
lrnar Mü<lürlüğünden alınır. 

7 

c 

3- Cksiltme vahidi kıyasi fiyat Ü· 

erinden kapalı zarf usuliyle yapıla
aktır. 

4- İhale 26 temmuz 1940 tarihine 
müsadif cuma günü saat 17,5 da vila -
yet binasında İmar İdare Heyeti hu· 

urunda yapılacaktır. z 

r 

5- Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 12250 lira muvakkat teminat ve · 

ilmesi, 

t 
b) Ankara'da kanuni ikametgah gös 

erilmesi, 
c) Ticaret odasında kayıtlı bulun

ması, 

d) Bu işi yapmağa ehil bulunduğ'u
a dair İmar Müdürliiğünden vesika 
lınması icabeder. 

n 
a 

l1 

6- Teklif mektupları yukarıda 4 
ncü maddede yazılı saattan bir saat 
\'eline yani saat 16,S ğa l::ıdar İdare 
Ieyeti riyasetine makbuz mukabilin -
e tevdi edilmelidir. Posta ile gönde· 
ilccek mektupların nihavet 4 üncü 

e 
l 
d 
r 

n 

POLiS 

Emniyet Umum lr!üdürlüğündel 

1 - Zabıta memurları için azı 
ğu 3500 adet kaput kapalı zarf 
24/7/941) çarşamba günü saat ıs t• 
lınacaktır. 

2 - B cher adedine 1750 kurut fi 
len kaputlara ait nümuncyi go 
şartnameyi almak istiyenlcrin u 
dilrlük satın ıılma komisyonuna 
tarı. 

3 - Eksiltmeye girmek ist'yer. 
liralık muvakltat teminat makbuz 
ka mektubunu muhtevi teklif nıc 
nı 2490 sayılı kanunun 4 üncü ııı 

yazılı belgelerle birlikte mün 
Sa3t 14 de kadar komisyona tes' 
leri. (3407) ıs 

Vaş haddi : 9 • 14 tür. Ankara Devlet Konservatuvarı müdü 

maddede yazılı saata kadar gelmis ol
ıası ve dış zarfının mühür mumu ile 
yice yapıştırılmış ve miihürlenmiş ol
ması Iazımdır. Her ne suretle olursa 

r i 

Makinifit 

Radyodifüzyon J."üdürlü • 

Sanat mektepleri elektrik 
dan mezun veya bu derece 
görmüş elektrik ve radyo işle 
kıf makinistler ve makinist rıW 
nlınacaktır. Talip olanların 1 
1940 tarihine kadar RadyoG 
müdürlüğüne müracatları. t3 

D. Yaylı Sazlar Şubesi : ( Keman, li.iğüne göndermelidirler. 
Viyolonsel kolları ), İmtihana eirme vesikaları taliplere 

Tahsil müddeti : 9 senedir. imtihan günü İstanbul'da Galatasaray 
Yaş haddi : 9 - 14 tür. lisesinde ve Ankara'da Devlet Konser 
Viyola Kolıı : Tahsil müddeti 7 se- vatuvarında verilecektir. Bu vesika-

nedir. Yaş hacl<li : 12 • 16 dır. lar alınmadıkaç imtihana girilemez. 
Kontrbas Kolu : Tahsil müddeti 7 Seçim sınavı İstanbul ve Ankara'da 

nencdir. Yaş haddi : 12 - 18 dir. a~ağıda gösterilen günlerde yapılacak 
E. Nefesli ve Vurma sazlar Şubesi : tır. Dilekçede bu iki yerde hangisin • 

Tahsil müddeti : 7 senedir. Yaş haddi: de imtihana girileceğinin yazılması Ia-
12 - 18 dir. zımdır. {3965) 13965 

1 - lstanbul Galatasaray lisesinde yapılacak imtihan programı : 

2 EylCıl 940 pazartesi : Kompozisyon ve Orkestra idaresi şubelerine 
girecekler. 

4 Eyliıl 940 çarşamba : Piyano, org ve harp şubeleri, 
5 Ey1Cıl 940 perşembe : Yaylı sazlar şubesi, 
6 Eylıl cuma : Nefesli sazlar şubesi. 
9 Eyliıl pazartesi : Şan ve Opera şubesi, 

10 Eyliıl 940 salı : Tiyatro ~ubesi, 
2- Ankara Devlet Konservatuvarıncla yapılacak imtihan programı : 

13 Eylfıl 940 cuma : Kompozisyon ve Orkestra idaresi şubesi, 
14 EylCıl 940 cumartesi : Piyano, Org ve harp şubeleri, 
16 Ey1Cıl 940 pazartesi : Yaylı sazlar §Ubesi, 
17 Eylül 940 salı : Nefesli sazlar şubesi, 
19 Eylül 940 perşembe : Şan ve Opera şubesi, 
20 EylUl cuma : Tiyatro şubesi. 

22 Temmuzdan 29 Temmuza kadar muhtelif hatlara kalkacak 

vapurlarm isimleri, kalkıı gün ve saatleri 

ve kaJkacaklart rıhhmlar 
Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğünden: 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir sürat hattına 
İzmir aralık postası 

NOT: 

- Salı 12 de (Tarı), perşembe 12 de (Cümhuriyet) 
ve pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Mersin), Cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur). 
Tophane rıhtımından. 

Pazartesi 13, salı 9.50, çarşamba, perşembe, cuma 
16 da ve pazar 8.15 te (Sus). Ayrıca cumartesi 
14 te ve pazar 19 da (Marakaz). Galata rıhtımın

dan. 
- Pazartesi 8.15 te (Trak), çarşamba ve cuma 8.15 te 

(Marakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca çarşamba 
20 de (Antalya), cumartesi 20 de (Mersin). Too-
hane rıhtımından. · 
Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 te (Ülgen), cumartesi 15 te (Bursa). 

Sirkeci rıhtımından. 
- Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
- Salı 19 da (Konya). Tophane rıhtımından. 

Vapur seferleri hakkında her türlü malümeıt aşağıda telefon numarala
, ı yazılı Acentelerimizilen öğrenilebilir. 
Galata Baş Acenteliği Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata şube ,, 

Sirkeci " ,, 

Müdürlüğii binası altında. 

- Galata rıhtımı, mıntaka liman 
Reisliği binası altında. 

- Sirkeci, yolcu salonu. 
,(6387-3979) 13978 

42362 

40133 
22740 

o lsun vaktinde heyete vasıl olmıyan 

n ıektupların kıymeti yoktur. 
(3614) 

Satılık yol fazlası 
Ankara Belediyesinden: 

13632 

b 
1 - Yenisebinle 1086 ada 34 parselde 

ulunan 25 metre murabbaı yol fazlası sa-
tı lmak üzere on beş gün müddetle açık art

rmaya konulmuştur. tı 
2 - Muhammen bedeli 125 liradır. 
3 - Teminatı 9,38 liradır. 

h 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

er gün encümen kalemine ve isteklilerin 
e 30/71940 salı günü saat 10,30 da beledi
e encümenin~ müracatları. (3682) 13718 

d 
y 

Senelik kongre 
Boratspor kulübünden : 

ic 
Ekseriyetin temin edilmediği ıçın 
ra edilemiyen kulübiimüz senelik 
ongresinin 26 temmuz 1940 cuma gü
ti saat 17 de Halkevi salonunda ak
olunacağı sayın azalara bildirilir. 

k 
n 
t 

ZAYILER 

44 
Zayi - Edirne belediyesinden aldığım 
numaralı şoförlük ehliyetimi knybet

m. Yenisini ıılacağımdıın eslıishıln hiikmli 
madığı 110.n olunur. Şoför Çakır Cemııl 

ti 
ol 

2915 

Çt> 

Zayi - Necatibcy lllt okulundan 940 
nesinde aldığım ıınhıı.detnnmemi lmybet
m. Yenisini çıkaracnğınıclan eskisinin 
UkmU yoktur. 566 Mustafa Nizam 2926 

ti 
h 

Zayi - Ziraııt bankasında vAdell truınr
f hcsnbımd:ıki nıil!ırllıııli zayi eyledlııı. 
enisin! alacağımdan P.skl mUbrUmlin hlik-

ru 
y 

U olmadığı.. Patron Hindi 2931 m 

bl 
Znyl - Ankara belediyesinden nldığım 

slkletlmln l9!l7 numnrıılı p!fıltaııını zayi 
tim. Yenisini nlo.cağıtn<L-ın eskisinin hl\k-et 
U yoktur. Semih tlzel 2932 m , 

1 

Kirahk 
.... \ 

kat 
Anafartalar caddesinde kain 

Kooperatif binasının. geniş ve 
kullanışlı sekiz odayı muhtevi 
ikinci katı kiralıktır. 

Daire ve müesseselere çok el
verişlidir. Memurlar koopera
tif şirketi merkezine müracaat 
olunması. Telefon: 1428 

2929 

Zayi fülüt 
5 gün evet Kızılay OO:h~esirl 

içinde fülüt unutulmuştur. J3ıı 
tirene para verilecektir. 

Kooperatif arkası Güzeıte' 
Yusuf Escndemir Ap. !' 
Rauf ÖZGÜR. j 

Ki EÇ .. 

*MOZAY 
mıtahya namındaki kaymak 

scrlef p:ırlaklığı veren yıldız nını' 
yık. topraksız en temiz MALI!• 
v< çalnllnrı. 11; 

Sanayi caddesi Ali Rıza AP· 1 

sey1n Orak ticarethanesinde bU1 

20i8 

IJlllDPE!!I Doktor Operatör 

Şerif Kork~t M. 
Nümune hastanesi şef oper~ 

Hastalarını saat 15 ten sonrll 
ratif arknsı Ali Nazmi M 

kabul eder 

U L U S - 21. inci yıl. - ~ 
İmtiyaz sahıbi 
lskcnder Artuıı ~ 

Umumi Neşriyatı idare 
Yazı işleri Müdürü J~ 
Mümtaz Faik FEN11ı. 

Mtır sese ~Hldllril: Nnvıt it~ 
ULUS Basımevi AN1' 

..................... llll!*~M~~ ~============;:::::::::,..... 

if ================================== 
YENİ SitJEMA 

Buglin bu gece 
Saat: ı 1,30 • 18,30 

seansı 

KA YJ P CENN:'.:T 
Saat: 16,30 • 21 seansı 

BAR KADINT 
Mevsimin s<>çme filim -
lerinıien. Canlnnclırnn 

Michcl Morgnn 

Hamamönll n1<ık havo 
HÜCUM 

Tilrkçe sözm bUyilk 
macera filmi 

Bıı g!tiı hn gece 
İki YPni filim blrclen 

1 - Çol Kanunu 
2 - Dağ Kahramanı 
Seanslar; 14,llO - 16,30 -

18,30 • 21 de 
3ıı.nt: 12.15 te ucuz 

matine 
Sllılh l{U\'Otl 

Cebeci Yrnldoğan 
HARP 

Tilrl<çc sözlil dcnlzcUik 
filmi 

"0 Bu gece sant " 

i1d rııırrı birÖ 
1 - H'lynll Dliltıl'. 
2 - Sahra J{ 

Saat: 12 • 16 f; ırl 
l{ARA AL'f 


