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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi ' HALK GAZETESi 

Milli Sel 
---o---

Cümhurreisimiz 
Lahey Elçimizi 
E<abul Ederek 

Görüştü 
Ciimhurreisinıiz. ~1illi Şef h 

met İnönii. diin sahah ikamPt <'t 
nw•<t<.' oldukları Floryaclaki Deni 
I<ö-,kiinde me~gul olnıu~Inr \ 'C iii:: 
lc,\'e doğru otomohillı· Florya ('İ· j 
\'arında hir gezinti yanını-.lardır. 

Ciinıhıırr<'i':'ıııi,. akc:ırnrn dil~ 
ru, Lahcy Elçiınh Yakıııl Kadri 
Kara Osman o;ıunu kııhııl hu~·u. 
rarak kenıli.,iylc bir ıniiddet gii· 
rii~miislcrdir. 

Lozciin·d· .. G.ii~"ii: Dün 
ili illi Şefin tc~ekkiirii 

İstanbul, 24 (A.A.) - Riyaseti 
ciimhur Uınum Kat'pı:ğinclcn: 

Rcisicünıhur İsmet İniinii. Lo7.an 
S ulhüniin yıldöniiınii miinascht" 
tiyle yurdun her tarafındaki \'a
tanda~lardan aldıkları tebrik tel. 
graflarından pek miitehassis ola. 
rak teşekkiirlerinin k<'ndilerin~ 

ibli'ığına Anadolu Ajansını me. 
mur etmişlerdir. erasimle Kutlandı 

-Universitedeki Tezahürat 
Pazarhksız Satış 

Usulü Lağvediliyor 

' INGiL TERE! Çok Parlak Oldu 
Son 

Ticaret Vekaleti, tatbikatınddn 
müsbet netice nlınamıyan pazar. 
lıksız satış kanununun ilgasını 
teklif etmektedir. Yeni esasları 
ihtiva eden bir proje hazırlanmış
tır. Bu mühim habere ait tafsila! 
Üçüncü Sayfamızdadır. 

Sözünü 
Söylemiştir 
}'azan • Iıt 

l . . Z.SERTEL 
llgıltere resm· 
agızlard ı. ve gayrı resmi 

" "nk an Hıtlc · 
cU Ü nutkun rın Cumar. 
İıluyor. a cevabını vermiş 
On sözü d 
li e evvelk' k ariciye N 1 a sam İngil_ 

.emiştir. azırı Lord Halifax 
lgilterc li . . 
ku arıcıye N 

• tehlikeyi . azınnın bu 
1 alınış b' ~ormuş, ve ölumiı 
tı ır mıller d 
. §unun ifade 'd· ın uşünüş ve 

ii.nku cihan sı 1~· ~.ord Halifax, 

Dün, Lozan Muahedesinin 17 nci yıldönümü idi. Bu büyük 
gün dün Üniversite Konferans salonunda büyük merasimle 

kutlanmıştır. ı----

Törende Vali ve Belediye Reisi T .. k Alman 
Lutfi Kırdar, İstanbul Parti Reisi ur • 
Tevfik Fikret Sılay, Üniversite Rck 

Ticaret 
tôrü Ct:mil Bilsel, Emniyet Mildürlİ 
Muzaffer Akalın, Maarü Müdürü 
Tevfik Kut, Fakülteler Dekanları, 
Profesörler, Üniversite talebesi ve 
münevver bir kiıtle bulunmuştur. 

Merasime saat 15 te İstiklfı.l Mar
şı ile başlanmış bunu Rektör Cemil 
Bilsel'in nutku takip etmiştir. 

Anlaşması Bugün 
Ankarada imzalanıyor 

REKTÖRÜN NUTKU 
Rektör, Lozan Konferansının im. 

zalanclığı kalem elinde olduğu halde 1 

kürsüye çıkmış ve bu tarihi kalemi, 
ha\·aya kaldırarak: 

Türk - Rumen Ticaret Münasebetlerine Ait 

Müzakereler İnkıtaa Uğramış Değildir 

~------·-------- ... -~--------

' I D E A L B Ü R O · 
Yazan : İkh~at Ooktonı G A S S O N 

oak 

Diyor ki: ••Az masrafla iyı iş yapmak. para kazan 
ıstıyorsanız. "İDEAL BÜRO.. yu okuyunuz..,. 

Satış veri : TAN • İstanbul 
F'iatı 50 Kr 

Bulgar Başvekili ile 
Hariciye · ~~azın da 
Alrnanyaya Çağınldı 

---o---
Macar Talepleri 
Konuşulacak 

--o--
Dobruca ve Transilvanya 
Meselelerinin Halledileceği 

Tahmin Olunuyor 
Sofya, 24 (A.A.) - ·Bulgar Ajan. 

sının bildirdiğine nazaran Alman 
hUkümetinin daveti üzerine Başvc. 
kil Bogdan Filof ve Hariciye Nazırı 
tvan Popov kısa bir müddet kalmak 
üzere bu haftanın sonunda Alman
yaya gideceklerdir. 

SLOVAK REİSİ DE GİDİYOR 
Berlin, 24 CA.A.) - D. N. B. A 

jansı bildiriyor: . 
Alman hükumetinin davf'ti i.ize· 

rine, Slovak devletinin reisi Tiso 
Haridye Nazırı PoıwfC 

ile Başvekil Doktor Tucka bu hafta l lümat alan mahafil, Transilvan1 
zarfında kısa bir ikamet için Al. meselesinin Salzburg'tn halledil~ 
manyaya geleceJderdir. ğini tahmin etmektedir. Rumen df 
MÜLAKATTA GÖRÜŞÜLECEK let adamlarının avdetlerinde na:ıı 

l\IESELELER bir vaziyetle karşılanmaktp oldL1 
Bükreş, 24 (A.A.) _ Reuter A. lıı.n lisan, memleketi velveleye vrc 

jansı bildiriyor: miştir. Rumen matbuatı kuvvf'j 
Zannedildiğine göre, Alman hü. bir mukabil kampanya ile Trans! 

kiımetinin misafirleri olmak üzere vanyanın etnografik noktai naz f 
Cuma Salzburg'da bulunmağa da. dan Romanyaya ait bulunduğunu i 
vet edilmiş olan Baş\'ekil B . Gigur. bat etmeğe çalışmaktadır. 
tu ile Hariciye Nazırı B. Manıılesco. AL:\IANLARJN NİYl~Tİ 
bir öğle yemeği esnasında Flihrer Balkanlardaki Rumen ve Almf 

ıhı olarak g" harbını bir ehlisalip 
lf•kclcrind ormekte, İngiliz müs 
l" c vaşı . -
urnana de :l yan yuz milyon 

Arncrik:ı ' Allnha ve Hıris. 
htere harb· ~n guvenmckte ve 

tiyan rn~ a.ybettigi takdirde 
:tan korkrn :nıyetinin yıkılacn. 

"- Bugün Lozan Günüdi.ir. Lo· 
zan Muahedesi 17 yıl evvel bugün 
ve bu saatte, Lozan Üniversitesinin 
merasim salonunda, Üniversitemize 
bir şeref vediası olan bu kalemle 
imzalandı.,, dedikten sonra sözle· 

ile görüşüp. akşam üzeri Bükreşe menafii meselesi hakkındaki mütı 
cföneceklerdir. Bu mülakat esnası~ı- lealarda büyük bir kararsızlık ıtj 
da Macaristamn mutalebelerinin şahede edilmektedir. Umumiyeti 

Almanya ile yapılacak ticari mÜ-ı re, muhtelif. mad.delcre. ait ra~:ır~a- müzakere edileceği umumiyetle 1.aıı Almanların şimdilik Romanya, 
badeleye ait anlaşmanın bugtin sa- nan kontenJan hstelerınde tutun, .ıolunmaktadır. Rumen Nazırlarının Sovyet nüfuz mıntakası dahilin: 
at on birde Ankaradn imza edile- hububat, yağlı tohumlar, 1turu Salzburg'a seyahatleri Bükreştf görmeğe razı oldukhın kanaati mı 
reği haber veriliyor. Anlaşma 21 mey\·alar ve sebzeler, muhtelif gı- ilfın edilmemiş olmakla beraber. cut bulunmakla beraber, Berlind• 
milvon liralıktır. da maddeleri, yapak, tiftik. kliciik mtizakeratın neticesini büyük biri gelen bir mali'.ımat, Hitlerin fngiH 

940 h a tadır. 
arbini b· l 

rnudur, hilrnıoy e anlayış doğ. 
l'Upa harb· ~Oruz Burrunku 

·rı . ı- ınc bır" k ı:. 
f ış ır İngiliz ,._0 sıfatlar ve. 
~hlisalip sıf Harıciy<:> Nazın da 
tır atı tak-akt · "' a ser. 
rd Halifax' b 

:ı sevkedcn ~ u tarzda konuş. 
Şimali A rnı.ı, bızce, daha zi. 

. apabilrnek ~C'r.ıl a . üzerindC' tc. 
Arncrikanı rnıdıdır. Çünku Şi 

11 • • n rnuk d • · grunda harb a dcs saydığı 
gi iki ctmcktc-n cekinmi 
Ve din rnhucfhurn vardır: Demok. 
r rrıvcı · 1 -
azırı da b ·. . ı. ngiliz Harici 
·· u ıkı m k d • Uzcrındc d u a des mef. 

ıni urarak A k il Yumu atm k tnt'rı anın 
etfni bunu VC' Amerikan 

;flarmak ist"rnn. ut· lukaydisinden 
ı ır 

(Sonu Sn·. 4 S ii: ~) 

'\ 

rine şöyle devam etmiştir: 
Piyasamıza gelen matumnta gö- (Sonu Sa: 4 Sii; 4) lrndişe ile beklemekte olan iyi ma- (Sonu Sa: 4 Sü; 4) t 

" - Lozan Muahedesi dediğimiz .-------------------.... ~~~-----~~~~~~~~~~~':"."'.:~='":~---·---,-------
zaman bir sulh muahedesi, bcs mu 
kavelename, bir itiliıfname, o~ pro. 
tokol ve beyanname ve bir nihai $(:'. 

net olmak üzere 18 parçadan miire~ 
kep bir anla:;;ma olduğunu anlıyo· 
ruz. Bunların her biri ayrı bir isim 
la~ır, her biri baska maksatları ifa
Je eder. F~kat h~psi tarifi ve aynı 
muşterek vasfı taşır. Hepsinin pren 
ı; ipi ayfıidir: Türk milletinin kayıt 
:>ız ve şartsız istiklal ve hürriyeti. 
Lozanda Turkiyenin karşısında bu 
lunar. devletler asıl yedidir. Birle 
ik Amerika butün müzakerelerde 
"llıluı•muş. müessir olmuş. fakat mii 
.ahit vazivetini sonuna kadar mu 
lafaza etti~i için sulhii imza etmf'. 
niştir. Karadeniz devleti olmak iti-

<Sonıı Sa: 1 Sii: 1) 

iNGİL TEREDE 

Dün, Cenubu Şarki 

Sahilleri 

Büyük 

Üzerinde 

Bir Hava 

Muharebesi Oldu 

-o- 
İngilizler, Bir Alman 

Himaye Gemisini 
Torpille Yaraladılar Japonyanın Yeni 

55y~seti 
~ Londra, 24 (A.A.) - Bu sııbah İn- - - oA 

~ilterenin Cenubu Şarkisi açıkların . ....... C ~ 
--o- -

Oaşve~~il Diyor ki: 
''Almanya, İtalya. İngiltere, 

Amerika YL So\'yetler 

1 

drı altı Alman bon bardıman ta~·:-·a
resi bir nakliye kafilesine ınuva'ftı· 
kwet<:iz hücumlar yapmıştır. Yiıze 
va"'kın bomba atılmı<:sa dıı . hep. i ı
~a düşmüstür. Bir Alman bombar. 
dıman tayyaresi diisurülmliş ve İn -
1.!i'iz avcıları diğerlt"rini siiratlC' kilC 

:Cirliğilc l\IEnaı..;cbet lerimizi :nağa icbar etmıştir BuJ!Ün İngi!iz 
Yenide T · Ed v • hava kll\'\•etleri av tablolarına üç 

n anznn ecegız,, 

1 

Alman tayyaresi kaydetmist r Bun. 
Tokyo, 24 (A.A. ı - Bdş·.-ekil lardan birisi Holanda açıklarında 

Pr<:nı. Konoye, dün gazetecılcre be- diğeri de Skoçya sahıli açıklarındl 
Y<matta bulunduğu gibi, r.ıdyo 1le tiüşürülmiiştiır. 
bir r.utuk söyliyerck siyAsetini i. HAVA MUHAH.ETJ•·:~i 
z.ıh <.'tmiştir. Başvekil gaze•ecilcre Bugiin öğleden sonra İngiltrırC'n;n 
bc:-.snatında bilhassa iic; noktayı te. Cenubu Sarki sahillerincfe bir sch. 
baru;. ettirmiştir. Bunlar: rin üzerinde İngiliz ve Alman avcı ' 

1 - Yenı bir siyasi bünye tesisi, tavvareleri arasında vukun gclrn ha 
2 - l\lilli müdafaanın takvıyesi, ... ; vmuharebesine altmıştan Caz1a ~ 
3 - Almanya, İtalya, Jngi!tere, tayyare iştirak etmiştir. Bu muha.. 

<Sonu Sa: 4 Sii: :n (Sonu Sa: 4 Sii: H 
·olundc ele gc i dikleri it lyan Bı eda tüfcklo.:ri 

AFRİKADA 

T obruk Limanına Dünı 

de Muvaffakıyetli, 

Şiddetli Baskın ve 

Hücumlar Y apddı 

Malta Yine Bombaland~ 
---o--

Habeşistana Yapılan Hava 
Akınlarında Tayyare 

Meydanları Tahrip Edildi 

Kahire. 24 (A.A.) - İngiliz bor.t 
bar·dıman tayyareleri Tobruk limı 
nına muvaffakiyctli baskınlar ya1 
mışlardır Bir denizaltı rıhtımın 
pike isabetler kaydedilmiştir. Biı 

kaç .::fııkika sonra dört infilak vuk 
bulmustur. 

Elgubbi ve Eladem hava meydaıı 
brı da bombardıman edilmiştir. 

Borbar<'lıman tayyareleri ayni ZJ 
mondn İtalyan Doğu Afrikasınd 
bazı bölgeleri bombardıman ctmJ 
"" r r.k nı;ihim hasarat vukua getiı 
rr.i~:erdir. 

i\lıısavva üzerine yapılan diğf 
hi ... ~ııc;kın esnasında İngiliz tayyı 
rplr-ıne karsı koymak istcven ti 
1 t a1'·"n ıv:-ı.;ı diisürülmiistiir. 

r m tNc:h .i'l Tonr•ioosu 
RATIRILl\ITŞ! 

1taıyan umumi karargahının tı 
(Sonu Sa: 4 Sü: 2) 



YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 

"Eğer İstersen Beni Yarım Saatte 
Altına Garkedebilirsin ! .. 

13 - "- Söyledim ya? Eğer imkan olsa, 
böyle bir işte seni kırar mıydım? Fakat 
söz veriyorum; Yarın, mutlaka temın e
derim!" 

T \ N • - - ı 

B u sözleri dinledikten sonra kara 
kara düşündüm: Çünkü o gün, 

benim yapılacak bir çok mühim i:ılerim 

vardı. Ve onlardan hiç birisini ihmal ede_ Bu vaziyet karşıı:ında, ertesi giinkü 
1 
Lozan Gi.inii miinascl,etiyle diin Üniversitede :nıpılan merasimden iki gi1riinii: 1 - Uektör nutkunu sö~liiYor. 2 - Top"a 

mezdim: Meseli, 0 sırada Kocaelinde ümidi mümkün mertebe takviyeye 
• · 'nılunnll 

bulunan merhum Yahya Kaptan cephane çalışmaktan başka çare yoktu: 
istiyordu. Bn talebini yerine getirmemiz 
geciktiği için, bize kızmıştı. O hiddetle, 
tebdili kıyafet ederek İstanbula gelmiı;, 
beni bulmus, ve kendisine verdiğim bii.. 
tün teminata rağmem 

•-Ben boş laf dinlemem: Cephane aL 

"- Fakat, dedim, sana mutlaka gü
venebilir miyim? İ~imizi ona göre tutar
sak, bizi fena vaziyete düşürmezsin ya?" 
"- Deli misin? Söz veriyorum diyo-

rum sana." 
"- Bir mftni çıkması mümkün değil 

mada1l c.uradan ı::uraya gitmem!,, demis.ti. 
" " yay>' 

Ona, hiç olmazsa bir motor cephane 
bulmam, artık zaruri idi, 

Sonra, Yavuz zırhlrsmm cephaneleri 
de boşaltılmakta idi. Bu giiç işi yapanla_ 

"- Hayır! Benim bir k;ız:ıya uğra-

mamdan başka hiçbir mani yok!" 
Bu teminat, yüreğime biraz su serper 

gibi oldu. Ve o lokantadan çıkıp ~idince. 
ben de Ali Fuat Paşa ile scvkiyatçı Ali 
Rızayı beklemek Uzere, lokantanın il'lt 
katına çıktım: Meğer onlar, bizden çok 

na benden bekledikleri yardım vardı. 

Üstelik bir gün evvel Sevkiyat Müdürü 
Ali Riza ile (Sabık İstanbul Mebusu) gö. 
rüşmüştük. O: 

evvel gelmişler: Çünkü yukarda onları, 
·-Yarın, Eminonünde, Şamlı bakla. 

karşı karşıya komısrnıya dalmış buldum. 
vacmm en üst katında buluşalım: Ali Fu_ 
at Paşa da oraya gelecek. Sana söyliye_ 
ceklerimiz var!,, demia, ve benden bir 
randevu almıştı, 

Onlara evvelii Yahya Kaptan meselesini 
anlattım. Para bulmakta çektiğimiz zor-
luklan sayıp döktüm. Ve Ali RızAdan, 

bir motör istedim. Ali Rıza hiç tered
dütsüz. Ben, bütün bu vazifelerden hiç birisini 

bir gün sonraya bırakabilecek vaziyette 
d Y'l-''- o .. ı d 1 t b 1 h'"kı1 "- Hiç meraklonm:ı . Şuradan çıkışı-egı u.u.u, gun er e, s an u u me. 
t. · k kt t k"b' b 1 k mızdan bir saat sonra, Aleksiy::ıdi hanın-
ının ço sr a ı ıne maruz u unma _ · 

rı'"m ı'şl · · d h f 1 .. 1 t• • d da, istediğin motörcü karşında olacak!" ... , erımı a a az a guç eş ırıyor u.

1 
K 

_., . • w dedi, ve ilave etti: 
enwsını aramakhgnnı söyledikleri 

Hasan Beyi tanıyordum. Bu zat, hemen "- .. Motör temin etmek için, yağcı 
hergün öğle yemeğini Balıkpazarmın mey' Sezai Omer Beyle de konuş: O, kendi mo
hanemsi lokantalarından birisinde yerdi. törünü bize•vermeyi vadetti!" 
Evvclii onu bulmayı kararlaştırdım. Be_ Or:ıda, bir miiddet daha konuşarak 

reket, güzel bir tesadüf, Balıkpazarmda ayrıldık. Ve ben, soluğu Aleksiyadi ha
beni Hasan Beyle burun buruna getirdi, oında aldım: Ali Rıza beni bir saat bile 

Eskiden tanıdığım Hasan Beyin, böyle bekletmedi. Fakat onun gönderdiği biça
bir vatan vazifesinden kaçacağını hiç re motörcünün halini ve sözlerini her 
sanmıyordum. Hele onun ben! göriir gör- hatırladıkça gözlerim yaşarır. Biçare: 
ıneı:, boynuma sarılması, beslediğim ilmi- "- Beyefendi ... diyordu. Biz, bu silah 
di büsbütün kuvveUendircli. Kendi ken- kaçakçılığını para için. pul için yapını-
dimi!: 
"- Demek diyordum, Hasan Bey, h~

Hi eski Hasan Bey: Hiç değişmemiş!" 

Bu sevinçle kolkola girdik: Öğle zama
nı yaklaşmnktaydı. Fazla vaktim yoktu. 
Ona evvelô vazLY.eti kısaca anlattım. O: 

,._ Canım, diyordu, şu ciCidi işleri son
ray:ı bırak: Benitn kamım zil çalıyor. 

Evvela bir yere girip karınlarımızı do-

yoruz. Bugiine kadar An:ıdoluya birçok 
seferler yapuk. Ve bu vatan vazifesini 

başaTmak için kim~eden ne on para al
dık, ne de istedik. Şimdi de sizden, kar 
istiyecek değilz. Fııkat, gül'üyorsunuz, ne 
üstümüzde var. ne ba ımızda. Varımız 

yo~muz sıfırı tiiketti. Bizim gibi fukara 
adam, boyuna m raf y'lpmıya ne kadar 
dayanabilir ki'? Sizden bcklerliğimiz yar-

yural!m!" dım, hiç olmazsa, sııde masrafımızı. yani 
Fakat bop, yiyecek, içecek düşünecek benzin ve yağ masrafımızı vermenizdir. 

halde değildim. Kendisine, çok müstacel Biz, boğazımız için bile bir şey beklemi
olan futyacımızm giderilmesinin, bence yoruz. İcap ederse, balık tutup yer ve aç 
her şeyden üstün bulunduğunu söyledim 

kalmayız. Ne çıkar'? Kimisi bizim gibi 
\ie: 

katık bulu;. ekmek bulamaz, kimisi de 
__ Sen, dedim benim işimi bitirmeden ekmek bulur, katık bulamaz!" 

evvel, ben bir lokma yiyemem Çünkü 
aklımın fikrimin o işte olınası, bende bir 
damdn iştah bırakmıyor!." 

Hasan Bey, bütün gayretime rağmen, 
anlatt:klarımı, benim dilediğim ehemmi
yetle benlmsemiye yanaşmıyor: 
"- Benim de, diyordu, karnım doy

madan, kafama hiçbir Eey girmez. Evvelfi 
§U midemde çalım zili susturalım. ki, se
nin sözlerini duyabileyim!" 

B nun lakaydsl, benim ilk ümıtıeri-
mi de sarsmaktaydı: Ben Hasan 

Beyi, midesini her şeyden üstün sayan, 
ve her şeyden evvel düşünen bir vatan
daş olarak tanımıyordum: Onu bu de-

O, bUtlin bu sözleri söylerken, mer

h:ımet isteyen bir dilenci gibi boynunu 

bükmüyordu. Bilakis, erkek yüzü gülüm

süyordu. Ve yaptığı fedakarlığın külfeti 

lrnrşısında, nedamet değil, bilakis zevk 

duyduğu her halinden belliydi. 

(Devamı var) 

Okuyucu Dilekleri 

Tavşancılda Oturan Bir 

Okuyucunun Dileği 
rece değişmiş görmek, hele o günün acı 
şartlan içinde, bana hrıyli ezn verdi. Fa- Tav,şancıldan Cevat Erkan,isminde bir 

falebe okuyucumuz yazıyor; 
kat onu büsbütün elden kaçırmak da is-
temiyordum: Bir ez.aya, bir asabiyete, bir 
hisse, en u!ak menfa:ı tim izi feda ede
mez.dik: O günlerin şartları içinde bu, 
bir ihanet olurdu. Onu bir lokantaya 
doğru sü.rti.Werken, ben, Ali Fuat Pa,~ya 
verdi~im rnndevuyu da diişiinüyordum. 

Bir taşta iki kuş vurmak arzusile: 

"Geçen sene mekteplerde dersler saat 
8 de başlıyordu. Tavşancıl, Hereke, Geb
z,. gibi yerlerde oturan benim gibi tale
beler, saat 6.30 da geçen Ankara treni
!e Haydarpa~aya iniyorlardı. Fakat tren 
çok defa teahhurla geldiği için mektebe 
vaktinde yetişmek mümkün olmuyordu. 
Önümüzdeki sene için buna karşı bir ça-

"- O halde, dedim. bari, yemeğimiz! re bulunamaz mı?" 
Şamlının lokantasında yiyelim!" TAN: Bu vaziyette olan tafebeferln 

O itiraz etmedi: Lokantaya gidip, alt mekteplerine vaktinde yetfşebilmelerl 

~tında oturduk. Ben, bir taraftan ye- için Maarif Veklletlnin teşebbüsü ııe 
meğimi yiyor, bir taraftan İzmir hava- M ünakafat Vekaleti tarafından ıcap eden 

tedbirlerin alınabileceği tabiidir. Ya te· 
disleri sızdırmıya çalı~ı.ror, bir taraftan 

;ıhhurun önüne geçmek, yahut da baıka 
kapıyı kolluyor, beklediklerimi gözlüyor, 

lıir v asıta tahrik etmek ıuretlle arzunu· 
bir taraftan da ona, çağırdığın bu vatan zun yerine getlrlleceğl ümidindeyiz. 
vazifesinde daha comert, daha alfıkalı 

davranmasını temin edecek telkinlerde 
bulunmıya uğraşıyordum. 

• 
Kredi :Meselesi 

Nihayet, yem in sonlarına doğru: 
Kurtuluşta Yazıcı apartımanında 2 nu · 

"- Haklısın; dedi. fakat ın nle~er, sa- rnarada Necmi Konukcan ya;uyor: 
na, yarından evvel para verebilecek va-

"Bir öğretmen arkadaşımla birlikte 
ziyette değilim. Yarın, öğle vakti, Bnlık- Yerli Mallar Pazaı:ına uğradık. Taksitle 
pazarındaki lokantada bulu alım. Snna bazı eşya alacaktık. Muhasebeden: "Mu
on bin lira vereyim. Ötesini de sonra dil- :ı111m1ere şimdilik kredi vermiyoruz" de
şünürüz!" 

Onun bu sözlerinde, emniyet verici bir 
samimiyet sezmemlştim: Beni büsbütün 
atlatmasından korkuyor ve içimden: 

"- Bugün ne koparabilirsem kô.rdır!" 
diyordum. 

nildi. Öğrendik ki, Yerli Mallar Pazar-
lrırı yalnız muallimlere krediyi kesmlş

ler, fakat diğer memurlara eskisi gibi 
muamele yapmakta devam e~iyflrlar. 

Bµnun sebebi nedir? Muallimler ~için 
bu kolaylıktan istifade edeme~lnler?" 

Bu düşi.lnceyle söze başladım ve: TAN: Şlklyetlnlzl Yeri! Mallar Pazar · 
"- Sana söylemiştim ... dedim. Bizim ları M UdUrlUijüne blldfrdlk. Veri fen ce· 

işimiz çok :ıcelc. Sen, lstanbulun hemen vaba göre vaziyet ıudur: Muhtelif zUm· 
tılitün tüccarlarını tanırsın Onlardan hiç relere açılacak kredi miktarları ayrı ayrı 

h;,.ı"ı. ""rıin bir dediğini iki etınc>zler. Ve teıb1t edilmlatlr. Muallfmlere tahsis e· 

sen, der istersen, beni yarım saat içinde rfllen miktar, müracaatın fazlalı~ı dola· 
cıunu garlcedebilirsin!" 
•- Bugiln imk~nsız!" 
.. _ Hir; olmazsa iki, ur; bin lira ver!" 

.ftılle pek k11a bir zamanda dolm ugtur. 
Tahslf3tın tamamlanmasını müteakip ye. 
nlden kredi açılacaktır.'' 

, d le di 
• 
1 o 

1 Kaç ~<c:ısı 

nta Daha 3 Günl Ya!~~lan 
l 

.. d et e Seddediliyor 
Belediye miifettiş ve ınürakıpları, hafta arasın

daki mürakabe ve teftişlerini dün yaparak bu hu.. 
sustaki raporlarını belediye riyasetiııe \•ermişlerdir. 
Beyoğlundaki İzmir lokantasının mii!;teriden tarife 
harici para aldığ'ı göriilmfü~, 25 lira para cezası ke. 
sildiği gibi iiç gün'mıiddetle de kapatılmasına karar 
verilıniştir. 

lediyeye müracaatla kahve ve diğer meşrubata 10 al' 
kuruş fiyat tesbit edildiğini, Halbuki bu tal'ifenin 
tatbikine imkan olmadığını bir sezon için çok yiik
sek fi,\'atlarla tutulan bu gazinoların me~rubah 10 
kuruştan vermek suretiyle faaliyetlerine devam ede. 
ıniyeceklerini bildirmişlerdir. Bunların miiracaatla
rı tetkik edilecektir. 

Tepebaşındaki Halk Bahçesinin alaturka kıs
mında müşteriye içki ile meze verilmediğinden ve 
sıhhat cüzdanını hamil olmıyan miistalıdeın çalıştı-

BOSTANLARDA DA KONTROLLAR BAŞLADI 

rıldığından bizzat Belediye Reb Muavini tarafından 
yıldırım cezası kesilmiştir. Kfü:iik Çiftlik Parkı ile 
Dekiisiasyon, \ 'e Belviinün alaturka ve alafranga kı
sımlarında da müşteriden tarifenin fevkinde para 
alındığı ve meze verilmediği anlaşıldığından bu 
müesseseler de tecziye edilınislerdir. 

Belediye Sıhhat İşleri Müdürliiğii tarafından, 
liehrin i<;inde ve chıarındaki bostanların bir 'kısmın
da sebzelerin mevaddı gaitalı sularla sulandığını ve 
mevaddı gaitamn toplatılarak giibre makamında 
kullanıldığı ietJhit edilmistir. Varılan netice iize
rine diin alakadarlara gönderilen bir tamimde bu 
hususu meneden Belediye Zabıta Talimatnamesine 
aykırı hareket eden bostanlarda sebzelerin imha 
edilmek iizere musaderesi \ 'e bostan sahiplerinin ağır 
cezalara çarptırılması hildirilmiŞtir. 

Diğer taraftan, başta Küçiiksu gazinosunun 
müsteciri olmak üzere, bir çok gazinocular dün be_ 

Belediyede : 

Sebze Halinde Dün 

Sabahki Hôdise 
Sebze halinde, dün sabahleyin 

gelen meyva ve sebzelerin çıkarıl
ması sırasında bir hadise olmuştur. 
Dür. hale bir miktar fazla sebze ve 
mEyva gelmiştir. Haldeki kabz1-
ma llı?r bunların hepsini çıkartmuk 
istemişlerse deı yersizlik yüzünden 
h.ll memurlarile aralarında miina'
zaa çıkmıştır. Mesele, belediye ri
yasetince duyulur duyulmaz derhı:ıl 
mahalline bir müfettiş gönderilmiş 
ve meselenin tetkikine başlanmış
t!r. * Bazı kazalarda buz şubeleri
n in tamamen açılmadığı, açılanlar
da da günün her saatinde buz bu. 
lunmadrğı hakkında belediyeye bir 
çok şikayetler vaki olmuştur. Bu 
şıkayetler üzerine, belediye aiaka
darlara gönderdiği bir emir:ie, bü
tiin şubelerin açılmasını ve gün i.in 
her saatinde buz bulunduru:masr
nııı teminini bildirmiştir. * Neşriyatımız üzerine belediye, 

inşaatı altı ay evvel bitmiş olan 

sebze halindeki helalara su ve e

lektrik verilmesini temin etmiştir. 

Spor: 

Yüzme Birincilikleri 

Ankarada Y apdıyor 
Türkiye yüzme birincilikleri bu 

hafta cumartesi ve pazar günleri 
Ankarada Karadeniz havuzunda ya
pılacaktır. İstanbul yüzücüleri şam
piyonaya iştirak etmek Uzere bu
gün Ankaraya hareket edecekler
dir. Lisa.nsiye idmancrlarm iştirak 
etmesi lazım gelen bu müsab[lka. 
lara, mektepli sporcular da soku
lacak ve dereceleri kabul edilecek
tir. 

GVREŞLER İÇİN 

Son senelerde Türkiye baş peh
livanı Tekirdağlı Hüseyini güreş 
sahasına çıkarmak ve müsabaka 
yaptırmak bir mesele halini almış, 
ve bu yüzden de organizatörler çok 
fena vaziyetlere düşmüşlerdir. 

Mülayim yine Tekirdağlıyı gü
reş tutmıya davet etmekte ve her 

zaman, her yerde güreşmeğe hazır 

olduğunu bildirmektedir. Hi'ı.seyin, 

Mülayimin bu açık defisini kabul 

ettiğı takdirde, müsabaka gelecek 

pazar yapılacaktır. 

ASKERİ LİSELER ARASINDA 

Askeri liseler spor bayramı pa

zar günü Fenerbahçe stadında bü

yük merasimle yapılacak v0 bütün 
askeri liseler sporcu gençligi iştir~k 

edecektir. Muhtelif spor gösterile
rinden sonra bu sene derece afan

ların mükafatları tevzi olunacaktır. 

Müteferrik: 

Münakale Vekili, Yeni 

Hava Pistini Gezdi 
Şehrimizde bulunmakta olan Mü

nakale Vekili Ali Çetinkaya, dün 
aksam lizeri Yeşilköy hava meyd<ı
nı na giderek, yeni yapılmakta olan 
asfalt pistleri, meydanda yapılan ıs
lahatı tetkik etmiş, plan ve projeler 
üzerinde Hava İstasyonu Müdürü 
Abdullahtan izahat almıştır. Müna
kale Vekili, plan ve projeleri çok 
qeğenmiş ve hava meydanında giL 
zel bir istasyon binası yapılmasını 

tasvip etmiştir. 
VALİLER ARASINDA YENİ 
TAYİNLER BEKLENİYOR 

' Valiler arasında yeni tayinler ya-
pılacaktır. Sabık Tokat Valisi Sala
haltinin Çoruh Valiliğine, İstanbul 
Vali Muavini Haluk Nihadın da 
mi.inhal valiliklerden birine tayin 
edilecekleri söyleniyor. 
ÜNİVERSİTE KADROSUNDA 
Üniversite kadrosuna yerli ve ec

nebi yeni profesörler alınacaktır. 
Bu arada eski Darülfünun Emini İs
mail Hakkı Baltacıoğlunun da kad
roya gireceği haber veriliyor. İngil· 
tere ve Amerikadan da bir kaç pro
fesör angaje edilecektir. * Vakıflar -Umum Müdi.irlüğli, 
mütekait, dul ve yetimlere ait ma

l as zamlarının derhal ödenmesini bil 
dirmiştir. Tevziata, bugün başlana
caktır. * Dün sabahki ekspresle Leh 
mültecilerinden 30 kişilik bir kafile 
daha gelmiştir. Bunlar, Suriyeye gi
deceklerdir. * Şehrimizdeki ilkmekteplerin 
son sınıflarında okuyan 9801 talebe 

den 7894 ü mezun olmuş ve 1907 si 
sınıfta kalmıştır. 

Adliyede: 

Bir Katil Suçlusu 

Tahliye Edildi 
Geçenlerde Bakırköyüne tabi 

Mahmut Bey nahiyesi civarındaki 
tarlalarda bir kavga olmuş, bu kav
ga neticesinde Hacı isminde biri öl
müş, Hüseyin Bektaş isminde bfri 
de Hacıyı öldürmek suçuyla tevkif 
edilmişti. Morgta yapılan otopsi ne
ticesinde Hacının kalb sektesinden 
öldüğü anlaşılmış. bunun üzerin:'! 
Hüseyin Bektas tahliye edilmiştir. * Afyonkarahisarlı Mehmet oğ· 
lu Ömer, Bakırköy Tuğla fabrika
sında çalışan şoför İbrahimin paltow 
sunu ve yeleğini çalmış, fakat der · 
hal Y.'!kalanarak adliyeye verilmiş
tir. Uçüncü Sulh Ceza Mahkemesin 
de cürmümeshut kanununa göre ya_ 
pılan muhakemesinde. suçlu aç kaL 
dığı ve ekmek parası bulamadı~ı 
için bu hırsızlığı yaptığını söylemiş. 
tir. Hakimı suçluyu tevkif etmiş, 
şahit celbi için muhakeme başka gü
ne bırakılmıştır. 

Poliste: 

Kadın Yüzünden 

Rakibini Yaraladı 
Dün sabah saat 11 de Kasımpaşa

da ağır bir yaralama vakası olmU§· 
tur. Arabacılar sokağında oturan 
Nihat ile komşusu Hasan kadın yü_ 
zünden kavgaya tutuşmuşlar, bu es
nada Hasan bıçağını çekerek Niha
da vurmıya başlamı~tır. Çok geç-
meden Nihadın baygın bir halde ye 
re yuvarlandığını gören carih, ta
banları kaldırıp ortadan kaybolmuş 
tur. Zabıta, ifade veremiyecek bir 
halde bulunan yaralıyı hastaneye 
kaldl'rmış, biraz sonra da suçluyu 
yakalamıştır. * Evvelki akşam Suadiyc sahil
lerinde denizde bir ceset bulunmuş, 
cesedin Erenköyde oturan 80 yaşın
da Ayşeyc ait olduğu anlaşılmıştır. 
Ayşenin kazaen denize düştüğüne 
ihtimal veriliyor. 
* Beykozda bahçıvanlık yapan 

50 yaşında Yani dolapta koşulu b~y 
girle beraber bostan kuyusuna di.i~
müştür. Her ikisi de boğulmuşlar· 
dır. 

Piyasada: 

Deri Fiyatlarında 

Düşüklük Var 
Yerli kösele satışlarının azalması 

üzerine sığır derisi fiyatlarında dü
şüklük başlamıştır. Kuru deriler 
70 - 75 ve tuzlular 45 - 50 kuru. 
şa düşmüştür. Bir hafta içinde kilo 
başına on kuruş tenezzül olmuştur. 

ARPA YÜKSELİYOR 
Bir kaç gündenberi piyasamıza 

arpa getirilmediği için talepler art
mış ve fiyatlarda yükseliş başla
mıştır. Haber verildiğine göre arpa 
mıntakalarında büyük stoklarla AL 
manyaya ihracat için ha2°jl.rlıklar ya 
pılmaktadır. Diğer hububat piyasa
larında da faaliyet gevşektir. Ana
dolu piyasalarındaki mübayaatta fa 
aliyet artmıştır. * Fiyat tesbit ve mürakabc kov 
misyonu bugün öğleden sonra top_ 
!anacaktır. Mıntaka Ticaret Müdürü 
Avni Ankaradan avd,et ettiği takdir
de komisyona iştirak edecektir. Bu 
günkü toplantıda milhim bazı karar 
lar verileceği söyleniyor. * Yunanistan, şeker fabrikaları
mızdan üç yüz bin kilo melas müba
yaa etmiştir. Yugoslavyaya gönde
rilen 2500 liralık bir parti halıdan 
başka ihracat yapılmamıştır. 

---o-

Rize ve Gümüşanedc 
Zelzele Oldu 

Rize, 24 (TAN) - Dün saat 
11,10 da vilayeimizin muhtelif yer
lerinde iki saniye kadar devam .,_ 
den hafif yer sarsıntısı hissedilmiş. 
tlr. Hasar yoktur . 
Gümüşhane, 24 <TAN) - Dün 

saat 11 de burada dört saniye de
vam eden şiddetli bir zelzele olmuş.. 
tur. Hasar yoktur. 

---o-

Kac;akc;ılar Menı 

Mücadele E 
Dün sabah I<'atihte, 

murları ile yedi kişilik 
kaçakçı şebekesi arasında 
boğı.:şma olmuş, neticed 
lar 22 paket eroinle berı:ı 
lanımşlardır. Vaka şöyl 
etmiştir: 

Sabıkalı eroincilerden 
tin. Fatihte Gclcnbevi or 
bi civarındaki evini bir 
keı:i haline sokmuştur. 
dün sabah mektebe girip 
tarassuda başlamışlar ve 
VE:zzii kıyafetine soktukl• 
kadaşlarını gfıya mektup 
mis gibi eve göndermiş! 

Krıpı açılır açılmaz, ı:n 

kaçakçılar arasında şiddet 
cadele olmus ve bu boğu 
saat kadar devam etmişti 
taraftan bir çoğunun elle 
leri yara, bere içinde kıı 

Nihayet memurlar hcP 

den y'akalayıp emniyet Jl11 

ne götürmüşlerdir. 
Tıp talebesinden oklugı 

dilen Mecdi isminde bİ 
eroinciler arasrnda bulull 

Bu genç, guya doktor al 
Hüsamettini tedavi maksB 

devam ettiğini Öne sürJl1 

Bekarlık Vergis 

Lôyiha Mill 

Meclisine Veril 
Ankaradan verilen 

göre, Maliye Vekaleti be}{~ 
gisi hakkıııda hazırlanatl 
projesini Meclise sevke }{ 
mıştir. Bu projenin izdivtı 
ten ziyade amme hizmetlC 
rak hususunda bckarlarlıı. 
arasında bir müsavat teJ111 

mil olacağr di.işiinülmektcd 

TEŞEKKÜ 
Bacanağım, eski arkad8 

mirli Sezai Söker'in ani ölLI 
na-sebeiile, bana ve ailcS 

graf, mektup ve sözle tazi) 

lunan zevata ve merhuJ1lt1 

na kadar teşyi eden d 

şahsım ve ailesi namına aÇ. 

kürleriınizin arzına deıaıet 

ederim. CELAL 8 

. .. . .· . . ~ 

~AD~· • 
Bugünkü Program : 

7.30 Program 
7.35 Hafif orkestra (Pl.) 
ll.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını 
3.20 Marlmba orkestrası (FJ.)• 

• 12.30 Program 
12.35 Alaturka nıti1Jk 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Mlizik (Dcvııın) 

ı3.20 Karı~ık progrnm (Pl.). 

18.00 
1g.05 
l!l.30 
l!l.10 
19.25 
19.45 
20.00 

Progrııın 

Müzik (Pi.) 

• 
Radyo caz orkcslrnsı 

Saz e t'rlcı i 
Şarkılnr 

Ajans habr.rlcrl 
Fasıl hrycl i 

20.30 Konuşma 

'!0.45 Dinlcvici r111rklert 
'>1.15 

1.30 

Konıı ma 
füıdyn fr;t7.Cl"si 
Radyo orkrstrılın 

Ajans haberleri 
Cazband ("1.) 
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Çok Yem•ye Gelmez! 
Yazan :· B. FELEK 

Havalar yazlaymca deniz kena. 
n, dağ tepesi, orman kıyısı e Na~·~·· daha sonra Ticaret Veka"let•ı aşvckılı lie Har· . 

y H ıcıye 
a . ariciyc Nazarı 
P ale göriişrnek .. 
davet olundular uDze. 
aca · • a. rıstan Başvekili 

Yeni Bir 
Proie Hazırladı 

Millet Meclisi, Dünkü litimaında 
Buna Ait LCiyihayı Kabul Etti 

Müdafaa için 
Müıterek Bir Proie 

Hazırlanıyor 

1 

hava değiştirenlerin de iştihaları a. 
çılır. Habre yerler. İhtiyatsızhkhr. 
Ben doktor değilim ama bir eski ö. 
ğüdü daima hatırlarım. 

azı~ının Münihte Her 
Rıbbentrop tarafın 
ndukları hatırlard; 
car rican -

ital"a H ı ~ . görüşül. 
_ " arıcı"'e Na ru,._ l ., zı. 

.,. ... e erde hazır b 
kat l u. 
ın ){o un~uş ve bu 

acarıstan. ile a 
..:st~ikkate alındı~ 

·~~ ~ Y~Pılan konuşnıa. 
uın. Alnıanya har. 
Y~Yılrnasını rnenfa. 
g~rnıediği için Ro 

~ar.astan arasındaki 
) olıJe hallini ilti 
arlara hild" . zaın 

. •rnıış Ro 
carıstan .:a ' • 
i .. .-a bu Yolda 

ıosternıişlerd. 
ın olınıyan bir kır. 

an .~allolunac::_dta, 
e K•re ik· K• ır. 

1 ı taraf ara 
•ya ar bugünlerde b; 
ıger rh·ayetler .. ş 
erin han· e Kore 
sında h ı, 1 Almanya 

arb· aş •rnak üze. 
ın sonuna buaJu. 

den han • • · ti ·ı gısı•ın dot 
rı enıez F k • 

devlet· . a at asıl 
ol"J ~n aralanndaki 
dı~.e alletnıeğe ut. 

• 
Yi nıüteakip il 
a . unıen 
r rıcalinin Al 

nnıalan Al nıan. 
a ' nıanyanın 
rasındaki ihül. f 
acak b" a ı da 
erir ~r dnıahiyette 

' u a Alnı 
arda sulhu . d an. 
Uiunu . ı anıeye 
1 w ' bılhassa llo 
IKJnı t hd' • 
k te e ıt edecek 

• e llluhalef et etti. 

lncUte 
edecex.· ':_ .•rasında 
.A .,ı ._tiyet kea. 

lrnaııyanın b'lh 
at b ı as. 

işle ~e akacaiı ve bu 
enin k ŞCul olnıanıak 
• t . endiıinl rahaL 

elllin etınek İs'--»·~. 
-ıgı 

• • 
Yeti 'hu k Uftlk fe ilde anla. 

iln olduju "b' 
tekild rı ı, 

Çilllkil ~ anlanıak da 
dil sıyast ihtinıal 
bir~nıez. Billkis dai: 

çını IÖtö Un 
\'e her ibt• n de 

Ullftlak ınıaıe gire 
ve ibt!erektir. Bil. 

lhit hl asların kay. 
istika r •ırada en 

illetleri t • 
sarih b' ~Yın et. 
dikkat ır nıana ver. 

sı lizıın \'e uyanıJdı. 
releıı bir L 

• 
aarruz Meselesi: 
etıer1 .. 1 en çc.k 

... nıeaeıe İn&1Jt-~di 
n deıaızıı1 ki -"" r 
r de\'Jetı e . hilkinıi. 
akinıi ~hnin birin. 
. • Yetı YıJon...ı-b 
•nuyet il - r. 

izde Y Zilnden in. 
rri v~ Atlaııtik Ok. 

Yetıni 
' abJokas az çok ınu.. 
ri:vor. hı~ı \'e harbi. 
arı •• zler bun11 

\'e ~d llliltenıadiyen 
• • . enlzin fal'lu ile 

•rtıbatı da 
1 sÖ ı nıuı.... iUc Y il1orlar. 

hedefi in fit • 
. ÇUnku ı ereyı 
Ye ttı"h ancak bu aa. 

tti 
1
w ve~ilerin sul. 

rnıege dotru "JL 
ını atıl ı .,, ve 
adınıı a7ı' olacaktır. 
laııtıyo nıanın kolay 
iı ve h r • Çilnku tn. 
nıuhaf ava kuvvetleri 

h aıa etnıekted' 
ertaraf d" ır. 

lnınt.._ e ılnıedik~e 
kaza .. ?~ karıı bir 

-.aııyacaklan 

ette Yeni 
lan Tayin 

Nakiller 
<'l' AN) - Ela 
lıehçet v zıt Ern. 

' \7 an Ern ~n Ernnıyet 
l;. "' nıyet M 

{ ' ı:.rnnıyet M udu. 
Çel Ba ko . Udurlu. 

la \Pe E k. rn~serler n. 
l'aıJı: 1a •tehır Ba o 
t Ybı ~~ Ernnıy t 

"'lll§lerctır. 
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Etiket Usulüne Rıayet 
EtmiyenJer Kati Para 
Cez~ına Çarptınlacak 

Ankara, 24 (TAN Muhabirinden) -Büyük Millet Meclisi 
bugün toplanmıştır. Evvela, Ankara mebusluğuna intihap olu
nan Ekrem Ergun'un intihap mazbatası tasvip olunmuş ve ye

Ankara. 24 (TAN Muhabirin. ni Ankara Mebusu and içmiştir. 
denl - Ticaret Vekaleti Pazarlık. Bunu müteakıp Maliye Vek:.linin tişlik, vali muavinliği veya bunhıra 
sız satış m b · t ' d' · ı k ec urıye ıne aır o an a talebi üzerine gelen evrak arasın. muadil hizmetlerde bulunmamn la. 
nunun bug·· k d tb"k' d 

.. . une a ar ta 1 ın en da bulunan ve 1940 uali yılı mu- zım geldiğini söylemiştir. musbet hır net" 1 d - d .. 
. ıce a mama ıgını u • . vazenei umumiyesine dahil bazı DAHiLiYE VEKiLiNiN IZAHATI 
~~~;e\ bu kanun~n ilg~sını te~Jlf daireler bütcelerine fevkalade tah. Dahiliye Vekili Faik Öztr11k, bu 
kü şa~tlaarrar ver!11h 

1 ~ · yerme bugthı~- siı;;at verilm~sine ait kanuna ek la mütalaaya karşı demiştir "iti: 
a ve ı tıyaca uygun ır . 1 k ·· t • "h k kanun pro · . h 1 B yılıa, ruznameye a ınara mus ace. "- Bu kanun layı asının ta -
Jesı azır amıstır. u pro- 1. ·ı k b 1 d'J · · B ı b b' je alikad k .1 . t " ıvet kararı ı e a u e ı mışur. u dim edilmesinin baş ıca se e ?, 

' ar ma ama vera mıs ır. k. .. 1\ır. 11• M "" d f b "' 1 · 1 · d 'dd ProJ· enin 1 b 1 d . an una gore, 'ı ı u a aa utce- dev et hızmet erı arasın a cı en esas arına gore e e ıye . . h k 
teskilata bulu h' ' k b sının kara kısmına muhtclıf ız- hurnsiyet ve ehemmiyeti her asçe 

nan şe ır ve asR a · - "d • ı 
larda perake d t d'"k metler karşılıgı olarak yem en ve bilhassa hepimizce malum o an , • n e sa ıs vapan u - . .. k hl" 
K~n ve mag-az l d · t d' 64.015.534 lira. ve Atatur anıtır.ın valiliklere mevcutların en e ayet. a ar a, sa ışa arz(' ı. 
len maddelerin üzerine fiyat etiket. in§"a edileceği sahanın istiml:ııdnin lilcrinden en iyisini seçebilmek :;çin 
lerı· ko ı k ikmali ve proJ'esi masraflan k:ırsı- bir \ 'esile hazırlamaktadır. nu aca tır. Satılacak madde • 
etiket ve işaret kovmıva müsait de_ lı~ı olarak Maliye Vekaleti bütçe. Valilik, diğer her hangi bir vazi. 
gilse, o maddenin· fiy~tı halkın .. 0. sine 750.000 lira fevkalade . tahsi- fe gibı yalnız o vazifeye taalluk e
rebileceği bir vere asılacak liste iıc- s.::.t olarak konulmaktadır. den kanunları bilmekle veya, o 
ilan edilecekti; Meclis bundan sonra, orman u. meslekle münasebeti olan bilgiyi 
. Ticaret Vek~leti, fiyat etik('t ve mum müdürlüğü 1937 yılı hesabı edinmekle kabiJi ifa olan memu
ışar~ti koyacak ticaret şubelerini katisine ait kanun layihnsını tasvip riyetlerden değildir. Valilik, ilim 
tesbıt edecektir. Vekalet. kanunun eylemiş ve askerlik kanunı..ınun ce- ister, kanunları bilmek ister, fakat, 
tatbik ve takibine memur olacak, lii za faslına bir madde ilavesine, ec- bun!arın yanında bir id~ kudreti 
zum gördüğü yerlerde teftiş ve mü- nebilerin Türkiyede ikamet ve se- ister. O olmazsa, beriki teçhizoıt bu 
rakabe için memur tavzif edebile· yc:hatleri hakkındaki kanunun 16 v.ızifcde muvaffak olmaya kafi gel. 
cektir. ıncı maddesine bir fıkra iliıvesinc, mıyor. Bunu birçok tecrübelerJmiz-

Etiket usulüne riayetsizligwi görii le gördtik. Barem derecesi itibarile 
l t 1 dm: let memurları aylıklarının tev-eıa acir er para cezasına çarphr•la arndığımız evsafı bulabilme1<: i17in, 

kt - ' lıit ve teadülüne ait kanuna baglı <':ı ır. Bu fiilin tekerrürü halind:: çok müşkülat çekmekteyiz. Fakat 
bir numaralı cetvelin Maarif Veka-para cezası alınacagı gibi dükkaı getireceğimiz arkadaşın mu,·affa. 

ve .... - let'ne ait kısmında degişiklik yapıl. uıagaza üç gün kapatılacaktır. kıyE>tinden emin olabilmek için onu 
P.ua cezaları kati olacak, hiç bfr masına ait kanun layihalarile or. bir~z ince eleyip, sık dokum:ık is. 
!n~rci~ itiraz yapılamayacaktır. mar. umum müdürlüğü teşkilat ka- t('riz. Kendilerini biraz tecrübe E:t
Dukkan veya mağazanın kapatılma nuırnna ait kanun layihasının ikin. t•kten ve tanıdıktan sonra bu va.z;i. 
sı .kaı:arına karşı maha1lin en btiyük cı müzakerelerini yaparak kabul ftyi vermek istiyoruz. J\!altimıı ali. 
mul~ı~e amirine kararın tebligin- etmiştir. nizciir ki devlet, hizmetine aldı~ı 
den ıtıbaren üç gün içinde itiraz e- Dahiliye memurları kan•.ınuna ek memurların hepsini alesseviye en 
dilebilecektir. Iay~hanın müzakeresi münasebetile yüksek makama getirmek taahhü

Refik İnce (Manisa) söz alarak, !a. dünü üzerine almış değildir. Devle. 
yihanın valiliklerin münhal bulun. tin ihdas ettiği en yüksek makam • 
dukları zaman buralarda kayma. tar, mahduttur. Bu makamlara dfl 
kamların vekalet yapabilme~eri ve nıeleket içinde en yüksek kabilıyet 
bu suretle ileride bu maknmları gösteren .adamlar gelebilir. Kanun 
işgal edebilecek olan bu zevata u- Javihası hakkında arkadaşlarımızın 
mumi bir çalışma sahasını tem.n arzu ettiği izahat, sözlerimde kaf~ 
etmek gibi bir maksadı ~ôzettigini c:c .. ccede mevcuttur.,, 

BALTIK 
Dev/ellerinin 
iltihakından 

Sonra 
Pravda: "Buralardaki İşçııer 
Karanlık Maziden Ebediyen 

Kurtuldular,, Diyor 
Moskova, 24 (A.A.) - Pravda 

gazetesi, Baltık devletlerinin Sov. 
Yet Birliğine iltihak kararını ver. 
~.elerini, ~altık devletlerinin tari. 

kaydederek prensip itibarile buna Bı.. müzakereyi müteakıp mad
muteriz bulunmadığını , ancak l:ay. dt>lere geçilerk kanunun birinci 
mnkamlık ile valilik arasınd.ı bir müzakeresi ikmal edilmiştir. 
idare kademesinin fiilen mevcut ol. Meclis, 7 Ağustos çarşamba gü. 
duğunu, vali olabilmek için müfet- nii toplanacaktır. 

Doğum Yakaları 1 

Vaktinde 
Tescil Edilecek 

Ta ss Aiansı 1 
Bazı Şayiaları 
Tekzip Ediyor 

-0-

A vnıpa Devletlerine Ait 
MüstemJekelerin Başka Ele 
Düşmemesi Temin Edilecek 
Havana, 24 (A.A.) - Küba RE:i

sicümhuru Albay Batista, Ameri • 
kaclaki bütün Avrupa müstemle. 
kelerinin tam bir istiklali lehinde 
olduğunu bildirmiştir. 

Reisicümhur, İspanyol Flanjistle
ri Kübada faaliyet gösterere:t, K\ı. 
banın hakimiyetini tehlikey~ dü. 
şüraükleri takdirde, bunları derh:ıl 
bertaraf edeceğini vaadeylem:ştir. 

GiZLi CELSE 

Amerika devletleri konferansı 
bugiır. gizli bir celse akdetmi~tir. 

Amerika Hariciye Nazırı Corciell 
Hull, "Sulhün korunması komisyo-
nu., reisliğine. Meksika Maliye Na. 
zırt Suarez, "İktısadi işler komis. 
yonu., şefliğine, Arjantin murah
hnsı Melo bitaraflık komisyonu şef. 
liğine intihap edilmişlerdir. 

MUŞTEREK PROJE 
HAZIRLANIYOR 

Amerika gazetelerine göre, Av. 
ruJlll devletlerinden her hangi biri
ne ait müstemlekenin başka bir ele 
dü~memsi için müşterek hır proje 
hazırlanmaktadır. 

Bu proje, Hull'ün riyasetinde te. 
şekkül eden "sulhün muhafazası,, 
komitesinde müzakere edilecektir. 

Arjantin, Şili, Uruguay ve belki 
de Brezilya daha bazı memleketler 
böyll' bir vesayet için tam saliıhi. 
yet vermekte tereddüt etmekte ise
ler de neticede Amerikanın nokai 
nazarının galebe çalacağı aşıkiırchr. 

ARJANTINDEN iSTENECEK 
tis 

Pampero adındaki akşam gazete. 
sint- Havanadan bildirildiğine göre, 
iy1 malumat alan mahfiller Ameri. 
kanın Arjantinden Bahiablanca üs
sünü kendi emrine terketm~sini is. 
ti~·eceği fikrindedirler. Am~rıkn hiı. 
kümeti, Malvine adalarına 1400 ki
lometre kadar mesafede olan bu 
mevkii deniz ve hava üssü haline 
getirecektir. • 

Fransadan Sebepsiz 
Çıkan Fransızlar 

Kabine, Bunların Tabiiyetten 

İskatına Karar Verdi 

ınde yenı ve parlak bir sayfa say. 
~ta ve ?u ?e.vletler işçilerinin 
aranlık hır mazıden ebediyen kur. 

tulduklannı anlatmaktadır. Pravda 
daha sonra diyor ki: 

"İngiliz - Fransız sermayesine sa. 
~lmı~ ve İngiliz süngülerinin yar. 

Ankara, 24 (TAN) - Gizli nüfu. 
sun tescili için müteaddit af kanun
ları çıkarılarak teshilat gösterilmiş 
olmasına rağmen yine bir kısım hal 
kın nüfus vukuatını ihbar ve tescil 
hususunda, kanuni vazifelerini müd 
deti zarfında ifa etmedikleri ve son
ra da cezadan kaçınarak vukuatı 

bildirmedikleri ve bu yüzden bir 
çok doğum vukuatının kayıt harici 
kaldığı görüldüğünden doğum va. 
kalarının kanuni müddet içinde tes. 
cillerinin temini hakkında Dahiliye 
Vekaleti bütün teşkilatına bir ta. 
mim gönderdi. 

Moskova, 24 (A.A.) - Tass ajan-
sı bildiriyor: Vichy, 24 (A.A.) - Havas: Na. 

ıını ıle Baltık memleketlerinin sır. 
tına Yerleşmiş olan burjuva politi
~a~ılar bu devletleri Sovyetler Bir. 
lı~ıne karşı bir taarruz için hare. 
kat. ~~ü haline koymakta idiler. Bu 
P<>lıtısıenler Baltık memleketlerin. 
~~ çok tehlikeli beynelmilel tahri-

at. OC~lan ihdas ettiler. Emper. 
ralı~ Smetona tipindeki uşak. 
an ınılletlerinin mukadderatile 
oynuyorlardı. Onlar zengin oluyor. 
~a~, fakat__ memleketleri gittikçe se.. t:te dogru ilerliyordu. Namuskar 
~ . ıyacı burjuvalar bütün kuvvet. 
erıle devletlerini ve büyük Sovyet 
Rusyasını tecrit için manialar ibda. 
sına calışıyorlardı. Burjuva matbu. 
at \'asıtasile Sovyetler Birliği hak. 
kında en çılgın ve en manasız şayi. 
alar neşrediyorlardı." 

Pravda, makalesinin sonunda bu 
~em~eketlerin Kızılorduya göster. 
d~ği hüsnü kabulden bahsederek 
dıyor ki: 

"İşte büyük tarihi hadise o za. 
rnan vuku buldu. Baltık milletleri 
rnukadderatlarını kendi ellerine aL 
dılar, emperyalizmin uşaklarını 
~;vdular, topraksızlara toprak ver. 
l ı er, Baltıkta askeri tehlike ocak. 
, arını ortadan kaldırdılar Ve! mem. 
eketlerine sulbü temin ettiler." 

1
• ~ra~da, yazısını, Sovyetler Bir. 
1.~ı mılletlerinin bu üç yeni Sovyet 

cumhuriyetini bijyük bir sevinçle 
karşıladıklarını kaydederek bitir. 
ınektedir. 

İngilizlere Gör~ 

. Londra 24 (A.A.) - Reuterin 
c!ıplo_matik muhabirinin ogrendigi. 
ne gore, Estonyanın Londra elçisi. 
memleketinin istikbaline nihavet 
verilmesini Estonya milletinin ·az. 

İngiliz Bütçesi 
ı.ıondra, 24 (A.A.) - Bütün fngL 

liz gazeteleri bütçenin hala kıvamı • 
nı bulamadığını anlatmakta birleşL 
yor ve çoğu bütçe hakkında ürkek 
bütçe, yarı cesur bütçe, yahut mu. 
vakkat bütçe tabirlerini kullanıyor 
ve hükumetin yakında yeni bir mun 
zam bütçe daha hazırlamak mecbu. 
riyetinde kalacağını söylüyorlar. 

minin hür ve samimi bir ifadesi o. 
larak tanıyamıyacağından İngiliz 
Hariciye Nezaretini haberdar etmiş. 
tir. 

Estonya elçisi, hür Estonya mil. 
letini temsil etmiyen bir hükumet
ten gelecek herhangi bir hareket 
kararını bağlayıcı mahiyette tel&k. 
ld eylememektedir. 

Letonya ve Litvanyanın Londra 
elçileri de, Estonya elçisinin bu te. 
sebbiısüne müşabih teşebbüslerde 
bulunmuşlardır. 

Her üç elçi, İngiltere Hariciye 
Nezaretine her üç memleketin ka. 
nunu esasisine istinat eden bir muh. 
tıra vermişlerdir. Elçiler, bu muh
tırada, seçimin yabancı '\azyikı aL 
'anda vukua gelmiş olduğunu tesbL 
te ça11şmaktadırlar. 

Yabancı matbuat aşağıdaki şayia- zırlar heyeti, dün saat 18 den 20 
!arı yaymıştır: ye kadar Mareşal Petain 'in riyase. 

ı - Sovyetler Blrllği tnıiltereye tinde yaptığı toplantılarda, 10 51. 
tayyare vermeyi taahhüt etmiş, in- 940 tarihinden 30/ 6/ 940 tarihın,t 

1 
giltere de bu mübaya3t için 200 mil· kadar, emir almadan, bir vazıfe ile 
yon İngiliz lirası ayırmıştır. tavzif edilmeden veyahut makul 

2 - Bugünlerde Türkiye ile Sov· bir sebep olmadan, milli araziyi 
yetler Birliği arasında iki memleke- . 
tin tlc:ıret mübadelelerini 12 milyon terketmiş olan Fransızlann tabıı-
'rürk l•rasına kadar arttırmaja ma- yetten iskatı ve mallarının miisa. 
tuf müzakereler başlamıştır. deresi hakkında bir karar sureti 

3 - Sovyetler Birliii. Rumen hü· kabul etmiştir. Tabüyetten iskat, 
kumet!ne bir nota vererek Roman- alakadar ile birlikte hareket etmiş 

1 

yada bir demokrat hüxQmetin teekl- olan kansına ve çocuklarına da teş. 
Unl istemiş, aksi takdırde iki mem- mil olunabilir. 
Jeket arasında doetluk münasebetle- P. T. T. dairesi, yabancı memle-
rinl garanti etmete i.mkA.ıı olmıyacs- ketlerle posta münasebetleri şerai.. 
ğını bildlrmi§tir. tini matbuata bildirmiştir. 

1 

Tas.'l ajansı bqtün bu şayiaların a- , 
sılsız oldutunu blldirmele mezun- Bütün dünya için mektuplar ka-
dur. bul edilmektedir. Avrupaya gide-

Başvekil, Yeni 
lzmir Valisini 
·Kabul Etti 

Artkara, 24 (TAN) - Yeni İzmir 
Valisi Fuat Tuksavul bugün Anka
raya geldi. Başvekil ve Dahiliye Ve
kili tarafından kabul edileli. 

Yeni Çek HükGmeti 
Londra, 24 (A.A.) - Yeni kuru. 

lan Çekoslovak muvakkat hükCıme. 
tinin başında Doktor Beneş Cümhur 
reisi olarak bulunmaktadır. Szamek 
Başvekildir ve Jan Masaryk Harici. 
ye Nazırıdır. Beneş gazetelere be. 
yanatta buluna•k Çeklerin sonuna 
kadar harbe devam edeceklerini . 
Çek tayyarecilerile askerlerinin İn· 
giltereye yardım ettiklerini ve ken· 
disinin zafere tam itimadı oldujunu 
söylem iştir. 

cek mektuplar Lyon'da, diğer kıta. 
lara gidecek mektuplar Bordeaux'
da santralize edilecektir. 

'l'elgraflar, Fransanın Alman iş
gAlindeki kısmı, Almanya, BE>lçika, 
Holanda, İtalya, Danimarka ve Nor 
veç hariç, dünyanın bütün dlğer 
memlekederi için kabul edılmekte. 
dir. 

İngiltere, istisnalar arasında da. 
hil değildir. 

Pransaya Beyanname 
A+.lacak 

Londra, 24 (A.A,) - Avam Kama 
rasında sorulall bir suale cevap ve. 
ren İstihbarat Nazın Dulff Cooper. 
Fransa üzerine, Fransız - Alman 
ınütareke şartlan ve Fransız fi. 
losu hakkında haberleri ihtiva eden 
beyanname-ler atılmış olduğunu bi' 
dirmiştir. Fransız milletine hakiki 
vaziyeti bildirmek üzere beyanna. 
meler atmak usulüne devam edile. 
cek ve bu usul genişletilecektir. 

- insan sobadan biraz da aç 
kalkmalı! 

Amma herkes bu öğiidü tutmaz. 
Hatta aksine hareket edenler daha 
!:oktur. Halbuki: 

- Bol bulduk, kimse ses çıkar. 
mıyor! diye önüne geleni yutanla. 
rın midesi bozulur, kalbi bozulur, 
harsakları bozulur. Ya İngiliz tu. 
zu. ~·a Hintyağı icmedikc:e. hele bir 
miiddet perhiz ile kendine gelme. 
dikçe düzelemez. 

Sıhhati bozulmasın. midesi afrı. 
masın. kalbi çarpmasın isteyenler. 
oburluktan vazgeçmeli, haddinden 
fıula yememelidir. 

Aksine hareket edince hem baş. 
kasının ekmrğine mani olmuş. hem 
kendisi tchlikc~·e diişmüş olur. 

Çok yediği için ~athyanlar, mi
de dolgunhıi:undan kalb sektesine 
uğrayanlar ve en hafifi, yedifini bir 
hayli sancıdan sonra çıkaranlar gn. 
zümüzün önünde iken sırf yemek 
zevkine kapılıp kendinden geC'me. 
nin kin akıl olmıyacağı meydan. 
dadır. 

Dostlanmıza tavsiye ederiz: 
Deniz kıyısı. dağ tepesi, orman 

ken.rının verdiği iştihaya kllpılıp 
bu Holanda peyniri, şu Danimarka 
jambonu, bu Fransız şarabı, bu Rus 
havyarı, şu Macar salamı cllye ala. 
bildiğine yemesinler. Bunlann hep • 
si lezzetli şeylerdir. Fakat hazımla. 
rı ,::üc ve ağırdır. 

Amerikada 

Mecburi Askerlik lc;in 
Kaydın 1 Eylülde 

Ba§lıyacağı Bildiriliyor 
-o-

İlk Partide 400 Bin Kip 
Silih Altına Alınacak 

Vaşington, 24 (A.A.) - İyi ma. 
1ümat alan bir kaynaktan Amerika. 
da mecburi askerlik usulünün tesisi 
hakkında yeni tafsilat verilmekte. 
dir. Bu husustaki kanun layihası se. 
natoya önümüzdeki hafta zarfınd:ı 
verilecektir. 

Associated Press, askerlik hizme. 
tine tabi kimseleriri kaydına 1 "Ey. 
hilde başlanacağını bildiriyor. İlk 
400.000 kişinin silah altına 1 Teşri. 
nievvelde celbedileceği zannedil. 
mektedir. 

Talim müddeti bir sene olacaktır. 
t Nisan 1941 de 400.000 kişi daha 
siJAh altına çağırılacaktır. 600 bin 
kişinin de 1 Teşrinievvel U~41 de 
cagırılması muhtemeldir . 

Churchill, Dün 
Avam Kamarasında 

izahat Vereli 
Londraı 24 (A.A.) - Reu•er: 
Sükut kolları te§kiline ait teşcb. 

biis hakkında irat edilen btt suale, 
Avam Kamarasında cevap veren 
Churchill demiştir ki: 

"- Bu hareket harp hakkında 
yapılan maneviyatı kıran ve boz
guncu muhaverelere kökünden bir 
niha~et verebilirdi. Fakat bu ta
savvur tatbikata konulunca, tah. 
min edildiği kadar cazip olmadığı 

ve dürüst ve hüsnüniyet sahibi kim 
sder arasında harp hakkmd:ı ma
kul ve akıllıca münakaşalaıın nıe
ni lazım geldiği zannını verdiğı 

görüldü. 
Hatta dikkatsizlikle bile olsa~ 

re&m1 sırlar ifşa edilmedikçe, kuv. 
vetlerimiz hakkında aslı olmıyan 

haberler çıkarılmadıkça, müstak· 
bel hareketlerden bahsedilmedikç~ 
harbin heyeti umumiyesinin anla. 
şılınası ve münakaşa edilmesinden 
hükumetin memnun olduğunu .Oy. 
lemiştir. Sükut kollan gibi teşel> 
bi.ıslerin yaratılması terkedilmiş. 

tir.,. 
Churchill sözüne şu suretle de. 

vam etmiştir: 
"- Harbin çok nazik btr safha. 

sını geçirmekteyiz. Kuvvetlerimiz 
ı:imdı istilayı karşılamağa ve isti. 
linm önüne geçmeğe hazırdırlar. 
Avam KRmarası, prensiplerimizlt
büytik bir tezat teskil eden bfrrok 
nlza'Tlnameler tasvip etmfstlr. Fa. 
kat bunlan get'irilen saatlerin va. 
hameti do1ayısile kabul etmek mec. 
burivetinde kaldık." 



4 TAN 

Lozan Günü, Üniversite ve 
A nkarada Merasimle Kutlandı 

İNGİL TERE 
Son Sözünü 

(Ba~ı 1 incide) 1 ~iklikler olduğunu kaydetmiştir. Söylemictir 
bariyle Rusya ve Bulgaristan, ka- Konferansçı sözüne devamla Ata- ~ · ı l. d b b" f ( Başı l incide ) pitulasyonlar a a aka ar eş ıtara 1 türkün Türk milletinin tarihteki ve H 
de\ Ietle, Türkiyenin karşısında tam i~tikbaldeki rolü ve vazifesi hakkın albuki Hıristiyan ve demok-
11 devlet vardı. Bu devletlerden bi. da kıymetli bazı sözlerini de işaret rat Şimali Amerikayı Hava. 
rınd,.n başkası tek bir noktada bir- ettikten sonra: nada Amerikan devletlerini birleş. 
lC'şmislerdı. Bu nokta Osmanlı İm- "- Aziz ve mukaddes Türk bü- tirmeğe çalışmakla meşgul görüyo. 
parnlorluguna karşı oldugu gibi, is- yüğü... Rahat ve müsterih uyu... ruz. 
tismarcı zihniyetle hareket idi. Yal. Biz, senin açltğın terakki ve inkişaf Amerika uzun bir tereddüt dev. 
nız Sovyt Rusya Lozanda, Boğazlar yolunda, geniş idealinin özlediği he. rindcn sonra kararını vermiş gibi. 
meselesinin müzakeresinde kayıtsız <.lcfe doğru, hergün daha çok artan dir. Amerika ve bilhassa iktidar 
ve sartsız Turk hakimiyetini ve Bo. bir gayretle yürüyor ve yaklaşıyo- mevkiinde bulunan demokrat par. 
gazların kapahlıgını mudafaa et- ruz. Dünya durdukça her yıl ve hcr,oAtisi ve Cümhurreisi Mister Roose
miştir. Butun devletlere karşı mü- v<'sile ile bizler , b izden olduğun için, velt, Avrupa demokrasilerini kur_ 
dafaa ve kabul ettirilen dava şu. göğsümüz kabararak, bütün medc. tarmak için manen ve maddeten c. 
dur: nıyet dünyasına ve insanlığa ettiğin linden gelen yardımı yapmaktan 

Türk milletinin kayıtsız ve şart- hizmetler için, hayranlık ve takdir çekinmemişlerdir. Fakat Fransa 
sız istiklali...,, hisleriyle, gittikçe daha çok bağla- mağllıp olduktan ve Hitler Avru-

SULH ÜN TARİHÇESİ narak seni anacağız.,, paya hakim olduktan sonra, AmerL 
Rektor bu izahattan sonra Lozan Doçent Yavuz Abadanın nutkun- ka kendi varlığını koruma knygu. 

sulhünun bir tarihcesini yapmı§, don sonra Hukuk Fakültesi mezun suna dlişmüştiir. 
sulh ımzalanıncıya kadar devam e. ve müdavimlerinden de b ir kaç Amerikanın gördüğü manzara şu. 
den çetin safhaları ve muzakeratm genç birer nutukla tarihi günün e- dur: Avrupada bir kıta devleti ku
bazan inkıtaa uğrıyarak murahhas. hemmiyeti üzerinde durmuşlardır. ruluyor. İngiltere Avrupnda de. 
!arın memleketlerine avdet ettikle. İZMİR GAZETELERİNİN mok:asinin son kalesi olarak tek 
rini, ve böyle ümitlerin büsbütün NESRİYATI başına dövü~meyi göze almıştır. Fa_ 
suya duştiıgü dakikaların kaydedil- İzmir, 24 fA~A.) _ Bugünkii ga. kat H~tler Avrupa!a şamil muaz. 
digini söylemiş ve nihayet bu sul- zetcler Lozan sulhüniin yıl dönümü· zam bır kıta devlet~ kura~s~, bunun 
hun beynelmilel münascbattaki aza. nü büyük bir heyecan ve hassasiycL. k~rşısında t~~~?abılme~ ıçın Ame. 
metine işaret etmiş ve sözüne şöy. le kutlulamakta Türk milletinin rıkanın da butun Amerıkan devlet. 
le nihayet vermiştir: kc>ndisine her sahada tam istik lal te. leri içine alan bir kıta halinde hir. 

"- Arkadaşlar, görülüyor ki; ı · "ht" d )\T • min eden Lozan zaferi ile öğünmek. eşmesıne ı .. ıyaç var ır. ı.~ azızm, 
dünyanın bu buhranlı devrelerinde f d f c b A te ne kadar haklı oldu"'unu tebarüz zayı ve mu a aasız cnu ı me. 
lstikliıl Harbinin aziz şehitlcrıni ha 0 "k d l tl · · k J"k d v•ı ettirmektedirler. rı a ev e crını as er ı çe egı se 
tırlamamız lazımdır. Tarih gösteri. b"l ikt d k··a·· b k 
Y

or ki İstiklal ancak onun uğrunda Gazeteler, bu büyük günün y1l. ı e . .ı~a en ~~ u. ur • a ım.ın. 
dönümü münasebetiyle Ebedi Sef dan ıstıla edebılır. Şımalı Amerıka 

oltimc hazır bulunanların malıdır. Atatürkü tiı.zim ile anmakta bu e~e- kendi kapısına dayanan bu tehlike 
İstik~iıl Harbinin aziz şehitleri, size, d k A rin biiyük banisi :Milli Şefe tebrik ve urur en, vrupaya gelip harbe. 
uğrunda öldükleri bu ideali emni- sonsuz minnetini sunmakta bu zafer- demez. Onun ilk vazifesi müdafaa 
''etle bıraktılar .. ,, · · d kuvvetler·n· tt k '"-· A Jerın ıstihsali uğrun a canlarını ı ı ar ırma ve vrupa 

DOÇENT YAVUZUN vermiş olan şehit Ttlrk cocuklarrnı birliği karşisında bir Amerikan 
KONFERANSI -

Bundan sonra Hukuk akültesi Do tebcil eylemcktedirler. birliği vücude getirmektir. 

çentlerinden Yavuz Abadan Lozan ANKAR ADA 
Sulhü münasebetiyle hazırladığı Ankara, 24 (TAN Muhabirin-
konferansını vermiştir. Yavuz Aba. den) - Bugün Ankara Halkevinde 
danın konferansı, "son siyasi hadi- J...ozan sulhünün 17 inci yıldönümü 
scler önünde Lozanın iktisap ettiği büyük merasimle tesit edildi. 
akti.ıel kıymet,, ti. Doçent, Lozan Merasime saat Hl da İstiklal Mar_ 
sulhünün ayrı ayrı ve dört vasfı ih- şı ile boşlandı. Bundan sonra Ulus 
dva ettiğini söyledikten sonra bıı Gazetesi Yazı İşleri Miidürü Müm. 
vasıflardan birinin şekil bakımın- taz Faik Fenik bir hıtabe ile mera. 
dan tamamen müstakil, ikincisinin simi açtı. 
mübadele bakımından hususiyeti, Bundan sonra şair Behcet Kemal 
ücüncüsünün ruh ve manadaki hu- Çağlar güzel bir destan sbyledi ve 
susiyet, dördüncüsüniin de sonradan uzun uzun alkışlanan bu destandan 
hu sulh muahedesinde yapılan dcgi- sonra merasime nihayet verildi, 

İNGİL TEREDE AFRİKADA 
(Ba~ı 1 incide) (Başı 1 incide) 

t"ebede iki Alman avcı tayyaresi dii liği: , 
"ürülmüştür. Bu --suretle bugiin dii· Snrki Akdenizde tahtelbahirleri. 
§Ürülen Alman tayyarelerinin ade- miz bır Avustralya torpido muhri"!:>i 
di altıya hali~ olmuştur. \ile bir tahtelbahiri batırmışlardır. 

iSKOÇYADA Ifava filolımmızdan biri Malta 
Bugün daha erken, İskoçyanm Cc deniz üssünün benzin depolarım 

nubu Şarkisinde bir mıntakaya dn bombardıman etmiştir. Düşmanın 
düşman tnyyareleri bir kaç bombn hava bataryalarının şiddetle hare. 
a:mıştır. Az hasar vardır. Bir kişi kete gecmiş olmasına rağmen bom. 
ngır surette yaralanmıştır.. balar hedeflere isabet etmiştir. Bir 
KAÇj\N ALMAN l'ORPIOOLARI çok yangınlar çıkmıştır. 

Bu akşam neşredilen ikinci bir Şimali Afrikada "Glouccstcr,, ti-
Amirallik tebliği diyor ki: pinde iki düşman avcı tayyaresi bir 

"Bu sabah erken, l\Ianş denizin. hava muharebesinde diişiiriilmüş
de yaptıkları bir keşif esnasında tür. İtalyanlar hiç zayiata uğrama
bir motörlü küçük torpidomuz, düş mışlardır. 
mı;nın altı motörlii küçük torpido
suna rastlamış ve hücum etmiştir. 

Düşman, bütün süratile kaçmış ve 
karanlıkta kaybolmuştur. Diişman 

gemilerinden birinin projekti:ırii 
tahrip edilmiştir. Gemilerdı:?n diğer 
birinde bazı öliilcr olduğu sanıl
maktadır. Bizim motörlü küçiik tor. 
pidolarımıza hiçbir hasar olınıımış
tır.,. 

'l'AHRİP ımiLEN AL:\IAN 
ÜSLERİ 

Hava Nezare t inin tebliği: 
Gotha, Kasscl ve ıNenze.ıdorf da 

tayyare fabrikaları, Hamburg ve 
Gı'lsen'ldrchcn'de benzin depoları, 
demiryollan, istasyonlara, hava 
dafj bataryaları ve on iki tayyare 
mt•ydanı, dün akşam İngiliz tayya. 
rC>lcri tarafından Holandada ve Al. 
mar.yacta hücuma uğrayan he<.lefler 
arasındadır. Bir bombardıman tay
yaremize hücum eden bir düşman 
avcı tayyaresi düşürülmü§tür. Bir 
tayyaremiz kayıptır. 

HÜCUl\IA lJGRA YAN A I,:\IAN 
GEMİSİ 

Amirallik dairesinin tebliği şu. 
dur: 

"Dün aksam, Şimal denizinin 
sark mıntaknsında deniz kuvvetleri 
himayesinde seyreden bir Alman 
muavin gemisi görülmüştür. Bugün 
sabaha karsı, İngiliz deniz hava 
kuvvetlerine mensup Sworfish tipi 
tayv:ırcler 1arafından, bu kuvvete, 
torpillerle hiieumlar yapılmıştır. 
Alman deniz ciizütamlarından bi. 
risi, l<öncgen Luise tipinde bir hi. 
mayC> gemisine bir torpil isabet et. 
mi ir. Tayyarelcrimlzin hepsi üs
lerine dönmüştür." 
cı:nELiT.ı\RtKTA sivtı. AIIALi 

CIK ARILIYO R 

Ccbelitarık, 24 (A.A.) - Ccbeli
ınrıl-'toki sivil ahalinin ikinci defa 
o~~rak çıkarılmasına başlanmıc:::tır. 

Bu hafta nihayetine kadar 15.000 

RO:\IAOA 
26 Temmuz gecesi Gaeta'dan ya

pılan ihbar üzerine vuku bulan bir 
alarm esnasında Roma'nın tayyare 
dafi batarya ları faaliyete gc\erek 
iki kere mania ateşleri açmı~larrlır. 
Bomba atılmamıştır. Patlıyan bom. 
ba parçalarından bir kaç kişi yara
lanmıştır. 

Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetlerine ve Cenubi Afrika üs
lerine mensup bombardıman tayya. 
releri Takabba - Suma yolu üze_ 
rinde bir düşman askeri teşekkülii. 
ne1ıücum ederek, kamyon ve mit. 
rıılyözleri hasara uğratmışlardır. 

HABEŞİSTANDA 
Habeşistanda Diredaova tayyare 

meydanları ve civar binaları üzeri
ne dört akın yapılmıştır. Bir \Ok 
bombalar patlıyarak bir hangarı 
ciddi hasara uğratmı, ve diğer hi
nalar üzerine tam isabetler kavde. 
dilmiştir. Yerde bir tayyare y~kıl. 
mıştır. Düşman avcıları takibe ko
yuldukları halde bütün tayyareleri
miz salimen avdet etmiştir. 

HAİLE SELASİYE'Y F. 

İKAMETGAH VERİLDİ 

Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz hü
kl'ımeti, İmparator Haile S~lfısiye 
emrine Hartum'da ikametgfıh ver
miş bulunmaktadır. 

İmparator, yeniden Habeşistana 
girmesi için hcl\i.iz vaktin gelme
miş olduğunu miidriktir. Fakat 
mfü:ait fırsat zuhurunda milletine 
dcrha! yardım etmek üzere hare. 
kete geçmek için, me.nı,lcketini:ı ci. 
varında bulunmak arzusundadır. 

kişinin şehirden çıkarılacağı tahmin 
edilmektedir. 

Resmen bildirildiğine göre vnpu. 
ra binmek emrine itaat etmekten 
imtinn eden her şahıs, iiç ay hapse 
ve 500 İngiliz lirası para cezasına 
mahkCtm edilecektir. 

B unun üzerine demokrat par. 
tisi şu kararları ve~tir: 

1 - Amerikan milleti. Avrupa. 
daki harbin kendi topraklarına si. 
rayctine müsaade etmiyecektir, 

2 - Amerika, yabancı bir harbe 
karışmak arzusunda değildir. 

3 - Amerika, yabancı ülkelere 
kara, deniz ve hava kuvveti gön. 
dcrmiyecektir. 

4 - Monroe doktrinine sadık ka. 
hnacaktır. 

5 - Amerikan harici siyasetinin 
prensibi memleketin emniyet ve 
müdafaasıdır. 

6 - Tehlike altında bulunan de. 
mokrasilere, askeri kuvvet gönder. 
memek şartile yardım edilebilir. 

Şimali Amerikaya düşen ikinci 
vazife de, bütün Amerika devletle. 
rini hirleştirerek bir kıta birliği le
.sis etmektir. İşte Havanada topla. 
nan Amrikan birliği konferansının 
da gayesi budur. · 
Şu halde Amerika, demokrasi ve 

Hıristiyanlığı müdafaa için bu de. 
fa Avrupa harbine karışmak niye. 
tinde değildir. 

O halde Hıristiyan medeniyetini 
kurtarmak vazifesi münhasıran ve 
tek başına İngilterenin omuzlarına 

yüklenmiştir. Gerek Churchill'in, 
gerek Hariciye Nazırının nutukları, 
İngiltcrenin mfınen çok yükseldiği. 

ni, maddeten de çok hazırlandığını 
göstermektedir. İngiltere, gelecek 
taarruzu emniyetle ve huzurla bek. 
lemektcdir. 

Japonyanın Yeni 
Siyaseti 

( Başı 1 inciclc ) 

An .. ;Jka Birleşik devletleri ve Sov 
yetler Birliği ile münasebetlerin 
yı::niden tanzimidir. 

Başvekil, bilhassa milli müdafa
ayı takviye üzerinde durmuş ve 
bunun temin olunacağını söylcırıış
tir. 

Başvekil radyo ile söylediği nu
tukta, J aponyanın harici siyaseti 
hckkında şunları anlattı: 

"Japon dış siyaseti sadece bu
günkü vaziyete göre taru-: edilme
meli, bu siyasete 10, 20 ve hatta 
;o yıllık bir istikbal derpiş ~dcrek 
muhtar ve yapıcı bir istikamet 
vermelidir. 

Başvekil, J aponyanın ilctısaden 
yabancı memleketlere tfıbi olmcık
tan içtinap etmesi liizumunda ısrar 
etmiş ve şöyle demiştir: 

Bu hususta Japonya ile Çin ve 
M .. nçuko ara:sında teşriki mesai çok 
mühimdir. Japonyanın Cenup de
nh:inr. doğru iktısadi yayılması da 
böyledir. 

İc siyasete gelince, Başvekll, hü. 
kümetin şiddetli bir tasarnıfa ka
rar verdiğini bildirmiş, libeı·nlizm, 

demok.~"i veyahut sosyalizm esas
lcmnn ('ore teşkilatlanmış olan bu
gün).- ü siyasi partileri tenkit ede
rek, bu prensiplerin Japonyamn 
m m siyasetile telif edilcmiveccği
n: lldve etmiştir. 

Bulgar Başvekili ile 

Hariciye Nazırı da 

Almanyaya Çağırlldı 
(Başı 1 incide) 

lere karşı taarruzunu yapmadan ev. 
vel, Avrupanın Cenubu Şarkisinde
ki vaziyeti aydınlatmak istediğini 
ıma etmektedir. 

TRANSİLV ANYANIN 
İSTİKLALİ 

Transilvanyadaki Demir Muha. 
fızlar azası ile bunları takviye eden 
köylü partisi lideri Maniu. Ro
manya yeniden arazi terkettiği tak. 
dirde, Transilvanyanın istiklalini 
ilan edeceğini açıkça beyan etmiş. 

lerdir. Transilvanyanın bu vatan. 
perver elemanlarının, İngilterenin 
bu muhnrebeyi kazanacağı hakkın
daki imanlarını beyan etmeleri çok 
manidar görülmektedir. 

Transilvanyadaki Alman ekalli. 
vetinin lideri Rolh'un, Kral Karol 
ile yaptığı bir mülakatta, Alman e. 
kalliyetinin her tiirlii şeraite rağ. 
men Romanyaya sadık kalacağım 
beyan ettiği bildirilmektedir. 

R UMEN KABİNESİNİN 
DÜNKÜ iÇTİMAI 

Bulı.reş, 24 (A.A.) - Nazırlar 

hC'yeti, bu sabah Başvekil Gigur. 
tunun riyasetinde toplanmrştır. 

Neşredilen bir resmi tebliğe gfüe, 
Ba~vckil, Alman hükumetinin da
vetini kabine azasma bildirmistir. 
BaŞVekil, ayni zamanda gerek ken
disinin, gerek Hariciye Nazırının 
İtalya hükumeti tarafıncfan da da
vet cdilmis olduğunu .söylemiştir. 

Başvekilin ve Hariciye Nazırının 
seyahati esnasında, Başvekfıfote ve 
Hariciye Nezaretine Başvekil mua. 
vini Mihail vekalet edecektir. 

LONDRADA K ANAAT 
Londra, 24 (A.A.) - Reuter: 
Rütenyaya muhtariyet vermek 

icin Macar hükumetinin yaptığı 
tekliften bahseden Reuter'in diplo. 
mati.k muharriri Rütenyanın 1939 
da cebren Macaristcına ilhak edil. 
dl~ini hatırlatmaktadır. 

Rütenyanın, diğer tabirile Cenu
bi Rus Karpatlnrının halkı ekseri. 
yetle Beyaz Rus veya Ukraynalı_ 
lardır ve aralarında bir miktar da 
Yahudi vardır. 

lfozırdnki gibi nazik bir zamanda 
bu halka muhtariyet vermek proje. 
si bazı mahfillerde, Macaristanın • 
Sovyetlerin hoşuna gitmek arzusu-
na atfedilmektedir. Bu tedbirin 
mihver ,memleketleri tarafından iL 
ham coilmiŞ' ôlması ihtimali il'in iç. 
yüzünün anlaşılmasını kolaylaştır. 
maktadır. 

Bilinmesi lazım gelen, buna mu. 
kabil ~facaristanın Transilvanyada 
Romanya aleyhine bazı tavizler alıp 
nlmıyacağıdır. Romanya Başvekili. 
lC'. Hariciye Nazırının yakında Von 
Ribl:>entrop'un misafiri olarak Salz.. 
burg'a yapacaklorı ziyarette bazı 

'letlcelerin elde edilmesi muhtemel. 
dir. 

DORRPCA ::UESF.LESİ OE 
GÖRÜŞÜJ,F.CEKi\T İŞ: 

Romanyn nazırlarını takiben he
men Bulgar Başvekil ve Hariciye 
Nazırlarının da A1manyaya davet 
edilmeleri cok manidardır. Ve Al
manyanın Dohruca meselesini de 
halletmek istediği zannını verme!<. 
tedir. 

Balkanlar hakkındaki bu faaliyet 
gerisinde ihtilatlar çıkmasından 
korkmıyarak bütün kuvvetlerini bir 
cephede harbe devam etmeğe tah. 
ı;is edebilmek için Almanyanın bu 
mıntakada vaziyeti muvakka.ten 
halletmek azminde bulunduğunu 
C!Österir. 
I<:ARPATLARDA VOYVODALIK 

'fESİSİ 

Budapeşte,, 24 (A.A.) - Macar 
Ajansının bildirdiğine göre, Mebu
sa!' Meclisi içtimaında bu sabah 
Bu~vekil 'feleki Aşağı Karpatların 

muctariyetini ve A ağı Karpatlnr
da bir Voyvodalık tesisini iı;tihdaf 
eden bir kanun projesi teklif ct
mıştir. Adliye Nazırı da hissiyatı 
ıniiliyenin daha enerjik bir şekilde 
himayesi hakkında bir kanun ~ro
jcs: teklif etmiştir. 

RU,\IEN SUI,ARINDAKİ 
:\JAYINLim KALDIRlLDI 

Biikreş, 24 (A.A.) - Reut~r: 

Humcn kara sularında seyrüseforin 
mcmnuiyetine müteallik tedbir bu. 
gi.inden itibaren kaldırılmıştır. Kn

r11denizde Köstence ve Surna li
mrmları açıklarına son zamanlarda 
konulmuş olan mayinlcr de kaldı. 
rılmıştır. 

BELGRATTA"F.VLERI 
ARAŞTIRILANLAR 

Belgrat, 24 (A.A.) - Reutcr: 
Resmen bildiri ldiğine göre polis, 

Dclgrat Mason merkezinde ve l\fo. 
sonlarla tem.as halinde bulunan bir 

• 
çok kimselerin evlerincln m·;ıstır

malar yapmıştır. 

Türk· Alman 
Ticaret 

Anlaşması 
(Başı 1 incide) 

baş hayvan derileri, kuru üzüm ve 
incir, zeytinyağı vardır. Bu mad. 
deler yurdun muhtelif piy:;ısaları. 

na göre tevzi edilecektir. 
Tevziatta, başta İstanbul olmak 

üzere İzmir, Mersin, Adana, Sam
sun merkezleri esas tutulmtıştur. 

Ticaret Vekaleti tevziat i~in Mın
taka Ticaret miiditrlüklcrine emir 
vererek, bu merkezlerdeki ihrncat 
tiıccarlarına ayrılacak miktarlı:ırın 

tt-sbitine başlanmasını bildirmiştir. 
Satılacak bir milyon liralık kii. 

çük baş hayvan derileri için İstan
bula 650 bin liralık, İzmire iki yiiz 
bin liralık, Mersine 150 bin liralık 
miktar ayrılmıştır. İzmire ayrılan 
miktarın tüccarlar arasında tevz:::ı. 
tr yapılmı§tır. Anlaşmanın imzası
nı müteakıp, şehrimizdeki ihracat
cılar Ticaret Müdürlüğüne davet 
ea ikcekler ve hisselerine dü~C'n 
miktarlar kendilerine bildirilecek. 
tir. Anlaşmanın en mühim kısmım 
yüzde kırk nisbetinde olmak üzere 
tütün satışı teşkil edec.ektir. Pzy<D
sıılarımızda hazırlıklara başlanmış
tır. Almanyadan getirtilecek mad
deler arasında yarım milyon lira
lık ilac bulunmaktadır. 

T URK VE RU>\fEN TiCARET 
l\IÜZAKERELF.Rİ• VE 

NETİCELERİ 
Ankara, 24 (A.A.) - Biikreştc 

Türk - Rumen heyetleri arasında 
vukubulmuş olan müzak2relerin 
inkrtaa uğradığına ve Türk heye. 
tinin müsbet bir netice alamadan 
avdet etmeğe mecbur kaldığına 
dair son haftalar zarfında bazı ec. 
nebi ajanslar tarafından neşriyat 

yapılmaktadır. 

Bu mesele etrafında yaptığı tet
kiklere istinaden Anadolu Aj;ınsı. ı 
ecnebi A.innslar tarafından ynp:lan 

1 ve bazı Istanbul gazetelerinde yer 

1 
bulmuş olnn bu neşriyatın tama
men asılsız bulunduğunu kayde
derken Türk - Rumen ticnret mii
za1'ereleri ve neticeleri hakkında 
da aşağıdaki izahatı vermeyi yc
rindP görmektedir: 

''Türkiye ile Romanya arasrnda. 
ki ticaret mübadelelcrinin bugi.in
kü şartlara uygun bir şekilde cere. 
yanını temin edecek tedbirleri tcs. 
bit ve mevkii tatbike koymak üze
re Bükreşte yapılan ticaret müza
kereleri, iki memleketin miihrem 
ihtiyaçları gözöni.inde bulunduru
larak. muhtelf safhalarda 3yrı ayrı 
kıs.mlar halinde müzakere ve intac 
edilerek mevkii tatbike konulmuŞ 
bulunmaktadır: 

1 İlk safhada petrol ve müştakları 
mukabilinde yapak ve tiftik tesli
mi. işi halledilmiştir. 

Ikinci safhada, iki memleket oıra. 
srndaki ticaret miibadclelerlııin sev 
rini yakından takip etmek ve lU
zumlu görülecek tedbirleri müste. 
rcken tayin ve tesbit ederek a18,kıı. 
dar hükumetlerin tasvibine arzet
mC>k saliıhiyetile bir muhtelit ko
misyon teşkili meselesi neticelendi
rilmiştir. 

Üçüncii safhada ise, iki memle· 
ket arasındaki ticaret miihadelelc
rinın kolaylıkla cereyan ve inkışa
fındu mühim bir tesir icra eden te
diy&t meselesi göri.işülerek alaka
dnr ihracatçıların ihracatı m:"ıtea. 
k:p derhal paralarını tahsil edebil
meleri imkanı temin edilmtştır. 
Bundan başka zeytinyağı mukabi
linde diğer bazı Rumen emtiasının 
teslimi işi de halledilmiş bulun. 
maktadır. 

YUkarıdaki izahattan anlnşılaca
ğı üzere Türkiye ve Romanya tica
ret müzakereleri iki hcvet ara~ın
da kararlaştırıldığı veçhiİe ehemmi
yet derecsile safha safha halledil
miş ve mevkii tntbikc konulmu~
tur. Hatta bu müzakere safhaları
nın ikinci ve iiçüncüsli, heyetin av. 
delinden sonra intaç edilmiş bu. 
lunmaktadır.,, 

ASKERLiK iŞLERi: 
. 

Şubeye Davet 
Beyo!ilu Yabancı Şubeılnden : 
15 :Eylul 940 dn nçılncak ı;:önüllU yar

dım<'ı hemşireler kursunun ikinci dev
resine isteklilerin kayıt kııbuHinc baş
lnnmıstır. Beyoğlu ve Beşiktaş mıntakn
ııındn bulunan yabnncılardan kursa gire
ceklerin şimdiden şubemize milracant 
C'tmcleri illin olunur. 

• 6cyt'ğlu Yerli Askerlik Şubcalnden: 
1 - 327, 328, 329 dol'lumlu isH\m (Jım

dnrma hariç) ve gayri' islam sağlam ve 
saknt buton ihtiyat crnt askerlik kanu
nunun 58 inci mndclcsine göre talim ve 
terbiye için ııskerc sevkcdilmektedir. 
Bunlardan henüz gelmiycnlcrin şubemi
ze hıi\'iyl't cüzdanları ile çnbuk miiı-acaat 
ctmclcrl. 

2 - Bunlnrdıın İstanbul dısında bu
hınnnların bulundukları yerlerrlckl as
kcrlilc şubelerine mllı-acnat etmeleri iltın 
olunur 
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İçin Bu J{ol1 

Tecrübe f 

nin ihzarı için 20 s ) 
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görülen bu ljaynnı h ) 
kcmmiil, s,ırl Tokalotl i 
man isUmallne rncd. 
de bugünden kullar. 

1 

her sabah daha gcııÇ 

E. SA D i 

Bu gece 

RAŞiD R tZ .A f 
25 Temmuz Perşeıf. il 

Kadıkoy sareY' 
"ONLA R E R MiŞ 1 

Komedi - ' 

ı - Mevcut cvs 
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Ecnebi -1 cene 2800 
6 Kr. 

Ay 1500 " 
S Ay 800 " 
1 Ay 300 " 

Uerarası ta 
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e o b ~an memleketler lı;ln 
6 9 e eli müddet sırasiylc 

' ' 3,5 liradır. Abone be 
Peşindir. Adres de •lştirme~ 
%ştur. Cevap !çın mektup. 
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ilk Türk Petrolü Nasıl Bulundu ? l 1 T ayyarecilikte Gece 
Baskınları Neden 

Daha Müessir Oluvor? 

'-~~~--~~~~----~--·--~----~J 

Ram an Dağındaki 
Petrol Tezahürü YAZAN: A. AHISKAL 

• 

Etrafında Tetkikler 
Gecenin gozıi korduı deı lcr ... Pak at 

tayyarccilık bu görmiyen ı;oz:un 

ı~ıldadıiı devreleri yakalıyarak muvaffa. 
kryetli baskınlar yapmak fırsatını bul. 
maktadır. 

Gece uçuşları gündüz yapılan uçuşlar. 

dan muhakkak ki farklıdır. Gerek meydan 
tertibatında, gerekse tayyare uzcrindcki 
tertibatta bir hazırlık ve fazlalık vardır. 

ıııukaddcı dır. Uçuş yapılan sut bir de 
mevsimle uygun duşcrsc gunduı. uc;uşla. 

rmdaki kolaylık ve sıhhat elde edılebilır .. 
Parlak gok, kuvvetli ay ışıgı, ıncvsimiı1 
musaadcsi, uçuş yapılacak saatin mevsime 
uydurulması, tabii gorüşiı bozmıyacak b"r 
irtıfaın seçilmesi gece baskınlarını hazır. 
lamanın teknik esaslarını teşkil eder. 
Duzgün hesaplar gerek tabiye ve gercl:se 
sevkulceyş noktasından aranılan ve bek. 
lcnilcn hizmetlerin tayyareciler tarafından 
basarılmıısını mumkun kılHr. Hava haki_ 
miycti kurulmamış olsa bile, hakim duş. 

ınan kaqjı&ında muvaffak olunur. Gece 
baskınlarını uçucularının kabilıyetleı ino 
ı:uveııcn taı ııflar yapabılir şeklinde yer. 
ıc~miş bazı yanlış diişünuşler vardır. Ha. 
kikatte gece uçuşları az zarar gorerc!, 
hasmı fazla hırpalamak ve daha ziyada 
maneviyat tızerine yuklenmek ı;:ayelcrini 

(M. T. A. Enstitiisli mecmuasın
da Ramandağ ı>elroliine dair 
dikkate de~cr bir makale inti~ar 
etmiştir. .Makalenin esaslı kı-

sıınlarını bu yazıda okuyucaksı. 
nız.) 

• B eş, altı yıldanberi, azim ve 
sebatta Mardin - Siirt ha. 

valisinde MadcnTetkik ve Aroma 
Enstitiisü tarafından yapılan a
raştırmalar neticesincle, bu sene
nin 23 Nisan Çocuk Bayramı ari
fesinde petrol bulunuşu, bi.Hlin 
memleket ve milleti sevinç içın
de bıraktı. 

Bu vesile ile (Ramandag Petro. 
lü) hakkında efkarı umumiyeyi 
bir parça tenvir etmeyi faydalı 
bulduk. 

1934 yılının yazında mevcudi
yeti ögrenilen Ramandrıgı Antikli
nalinin c•saslı bir surette elüdii ve 
jeolojik tetkikatı 1937 ve 1938 
senelerinin ilkbahar ve yaz ayla
rmda yapılrlı. Bu tetkikat, muhte
lif eşhasın sayü gayrtei ve petro
lit buluşumuz, Enstitliniin beş, 
altı senelik tecrübe emegi mah. 
sulüdür. Yalnız bu hususta derin 
görüş ve vukufu ile tecriibe sa
hibi ve beynelmilel tanınmış pet
rol alimi H. E. Cunninghaın 
Craig'in cesaret verici ve teşvik e
dici fikirlerinin de büyük yardı. 
mını söylemek isteriz. 

Fenni tetkikat ikmal edildikten 
sonra Hl39 ilkb~ılıarınrJn hıı mın

takanın sondajlarla aranmasına 
karar verilerek 19 l\fayısta son
daj yapılacak yer seçildi ve derhal 
beş, altı yüz tonluk sondaj maki
ne, malzeme ve teçhizatının nak
line başlandı. Alet ve edevatın 
taşınması ve makinelerin kurul. 
ması iki ay kadar sürdii. Nih:-,ycl 
24 Temmuz 1939 da sondaj ame
liyesine başlanarak takriben. 9 
ay sonra kuyunun 1048 metre de
rinliğinde Yukarı Kretase fornıas
yonı.:nda petrol bulundu. 

Bizim petrol arama ve çı:ıhşma 
müddetimizi ve bu ugurda hım:a
dıgımız parayı ve bilhassa kullan. 
dağımız makine, teknik vesait adr.
di. di~er milletlerinkine kıyas 
edilecek olursa, bizde, nisbeten as
gari bir zaman zarfında, asgari 
bir masrafla yapılmış oJdu~unu 
burada kaydetmeden geçemiyece. 
ğiz. Zira başka milletler bir mm. 
takayı 10 - 15 sondaj kuyusile 
araştırırlarken biz, ayni vüs'atte
ki mınlakayı bir tek sondajla ım
yorduk. Bu ise, bittabi arama 
müddetimizi uzatıyordu. 

B irçok sebeplerden petroliin 
aranması çok miişkül ve 

bütün bilgilere rağmen, bazan şan 
sa tabi bir keyfiyettir. Umumi
yetle jeolojik bakımdan müsait 
sti.irktürü olan bakir bir arazide 
(100) kuyunun 10 u müsbet, 90 ı 
menfi netice verir. Zamanımızda 
jeofizik usullerin tatbiki ile ve 
petrol sanayiinin ana vatanı olan 
Amerikada bu şans ~o 30 a kadar 
çıkarılabilmi~tir. 

Hulasa, petrol nazlı bir mctağ 

olup, kendini kolay kolay teslim 

etmez. Teslimden evvel çok uğ

raştınr, yorar, emek sarfettirir ve 

hazan hiç ümit edilmiyen bir yer
de ve ümit edilmiyen bir zaman
da kendini göstcı ır. İkinci bir ta
birle petrol aramak demek, tahL 
alile mütemadi mücadele demek-

. tir. Yerin üstünde ve al~ında bü
ti.ın çalışmalar ve uğraşmalar na
mütenahi beklenmedik hadiselerle 
çarpışır ve hey~canl:ı beklenen ne
tice ve muvaffakıyet elde edile
bilmek için çok sebat ve sabır is
ter. Bu mi.işklilala katlanılabili
nirsc, muvaffakıyet şansı artm1ş 
olur. 
Şimdi yukarıda arzedilen se

bepleri gözöni.inde tutarak petrol 
arama işlerimiz tahlil edilecek o
lursa, gerek masraf, gerek zaman 
ve gerek yüzde itibarile muvaffa. 
kıyetli ve talihli bir iş başarıldığı 
k&naatine varılır. 

Filhakika Maden Tetkik ve A
rama Enstitüsü petrol ı?rupunun 

--YAZAN--

Kemal Lokman 

5 - 6 sene zarfında açtığı Müref. 
tedl'ki 100 - 340 metre derinlik
lerde 8 adet sığ, Hoşköyde 50 -
140 metre derinliklerde 4 adet sığ, 
Trakya - Kabahöyiıkte ~184 mPtre 
derinliğinde 1 adet sığ; Van -
Kürzotta 120 - 140 metre derin. 
liginde 2 adet sıg, Ariana - l lo<·a. 
aiide 100 - 320 metre derinliğin. 
de 3 adet sı_ğ ki, ceman 13 küçlık 
ve sığ kuyuları hesaba katmıya. 

rak, yalnız orta derinlikte, yani 

50(} - 1400 metre deriniikI0rdc 
açılan sondaj kuyuları nazarı iti
bara ahnırscı, (Ramandağı ı 6 ıncı 
kuyumuzu tc~kil ctıncktcıl;r. Ev. 
velki bcı;;i menfi netice vcrctigine 
nazaran, Tiırkiycdc petrol bıılma 

şansı altıda bir demektir ki, bu ela 
:ıı üksek bir muvaffakıyet savılabi. 
lir. 

R amandağ Anliklinalinin "'i
mal yatımının şark tarafın. 

da ve Bazivan köyünün 2 kilomet. 
re cenubu garbisindc, ufak çat
laklıklardan çıkarak, Midyat kal. 
kerinin mesameli hücrelerini dol. 
duran yapışkan asfaltlı hir prtrol 
sızıntısı bulunur. Bu tezahiir, hu 
mıntakada yegane petrol tezahü
rüdür. 

de olduğu tesbit edildi. Bu suret
le 8 pusluk boruları:ı içinde dip. 
ten npo metre ylikseklige katlar 

petrolün toplanmış olduğu müşa
hede edildi. Tabii, borular heniiz 

dmentolanmamış olduğunrlan pct. 
rol, boruların arkasındaki hn~lugıı 
da doldurmakta idi. Bu miiddı.:t 

zarfında kuyunun içinde toplamın 
petrolün günde takriben 1 O metre 
mikabı vereceği hesap eclilmiştir. 
Bilahare yapılan miişahedcler ma
yi miktarının giinde 1 O - 30. 
petrol miktarının da :l.5 - 10 
metre mikiıbı olacağını gi:istcrmiş
tır. Petrol sathı arza, getirilecek 
hususi tulumbalarla çıkarılacak
tır. 

Mallım olduğu üzere, kuyuna 
bulduğumuz petrol, <Ham petrol l 
diir. Ham petrol koyu c.smcr ren
gındc, parafin ve asfalt esasından 

olur. ,..~ 5 karlar suyu :htiva ct
mC'kterlir. hafi sıkleti 1fl rlcrı•cei 
hararette O,Rf'O drr. Lüzuciycti !10 
derecei hararette (Viscosim~trc 

Englcr) de 2,92 E. ve hir miktar 
kiikürdü ()O 2,~8) de havidır. 

Bu ham petrol. Enstitlinün ıa. 

boratuarında tahlil edildi. (Uistil
lution Fra{'tionncc) taktir ~ımeli
vcsine tabi tutularak miiştakları. 
~a ayrıldığında aşağıdaki nct:rc. 
lr.r elde edilmiştir: 

Taktir Siki et izııfj kCU• 

Müttııık dereceli C. yiiıtltıl feti 15° C. 
ncnı:iıı 24°-160" % l!'i,6!'i 0,717 
Pl'trol 160-270 15,31 0,7!J5 

J\'l'ntorın 270-305 !J,1)5 0,846 
Dııkiyc 5R,82 
Zayiat 1,17 .. 

100.00 

nunların bulunması da :ıaruridir. 
İniş ve kalkışlarda meydanın ışıklıı 

tahdidi, kuvvetli ışıldaklarla tenviri ve 
tayyare İçindeki motor Ve UÇUŞ kontrol a. 
!etlerinin goruncbilecek şekilde hazırlan. 

rnası, mecburi olarak -lıir aı ıza rlolayı_ 

~iylc- herhangi bir duzluge iııilınesı ha_ 
Jınde tayyarenin kcııdı fenerleri ıle ini'j 
duzlüğünü aydınlatabilmesi için tayyare. 
de bir elektrik dinamosunun lıuluıınıao;ı 

ı:ercklidir. Butun bunlar gece uçuşların.. 
ıia çalışmış ve yetiştirilmiş pilotlnra tc.. güder . 
min edildikten sonra gece baskmlarınırı Ay ışığı, mevsim, uçuş saati ve irtifa 
yapılabileceği tasarlanır.. ı en uygun şekillerde hesaplanı: ~e oku.. 

Y • · b" ·ı t f • 1 k h lürı;e muvaffak olunur, demıştık.. Bq etı~mış ır pı o , cnnı o ara azır. 

lanmış bir tayyare ve techizat ile iş ya_ halleı in neticesi hesaba baı:lıdır, tecrube.. 
pacak kabiliyettedir. Yalnız muvaffakıyet ye dayanır .. Fakat gece bııskınlarınm e_ 

ihtimali fazla olan gece baskınları:ıın vü_ saslı miışküllitını doguran. üzerinde uc;u. 
Jaeak arazınin vaziyetidır. Karanlık bir cut bulması ic;in daha bazı şaı tların ta • 

hakkukuna da ihtiyaç vardır. 

U cuş v_e vazifr. hcrşeyden .evvel ~ö 
rüş ıster. Pılot ve nısıtln s:;oz. 

leri görmeden, aradıkları herlc:fi bulma_ 
dan, atacakları bombanın nişanını alnın. 

ılan vazife yapmaları imkAnsız hir hnle 
ı:elir .. Evvelemirde şu nokta Ü7.erinde d:ı_ 
ralım: "Gece baskınlarını niçin yapma. 
lı? .. Gündüz uçuşlarının bir çok hallerde 
kolaylık göstermesine karşılık hususi ter_ 
t•batın ilavesine ihtiyaç gösteren ve ol. 
<tukca zahmetli olan gece uçuşlarının bir 
avantajı var mıdır?., 

Buna evet diyeceğiz.. Bilhassa, hava 
hakimiyetini kuramamış ve hasım tarnfııı 
cnk müessir hava müdafaa silahları kar. 
ııısında gecenin körlufiindcn istifade ede. 
rek müessir olmak iı;tiycn taraf için a. 
vaııtajrn elde edilmesi bakımından feda. 
kıiı lıga katlanmak clıcıııdır. Guııdu7. UÇU'I. 

larında görüş sahası fazladır. Gerek av. 
cılar ve gereki;e ye(.nıudalıla vasıtaları en 
sıhhatli çalışmaları yapabilirler. O halde, 
dtışman müdafaa vasıtalarının en az: faal 
olabıleceği bir zamanı kollamak kap eder. 
Bu fırsat gece uçuşlarında daha kolaylık. 

havada, uygunsuz bir mevsimde, ve her. 
hangi bir saatte uçuş mecburiyeti kar ı. 
ııında durmak ve duşunmek doğru olmaz 
ve deı-lıal uçu~ yapılır .. Halbuki, dağlık 

ve fazla arızalı kam parçaları uçuşu gUç_ 
leştirir. Bilhassa fazla yüksek dağlarııı 
mevcudiyeti sadece pusula ve hu gibi ü. 
Jetlerine güvenerek hedefe doğru llerliyen 
tayyare için bir manidir. Bu gibi hnllerde 
gece baskınları tesiri de az olur. Ve işte 

pilotların kabiliyetli ve teknik yetişmiş 

olmalarının faydalan boyle zamanlaröa 
meydana çıkar. 

Hugimkii Utılmacıuıırz 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ramanrlı:ığınrJa, mC'zkiır rl:ığı şi. 
mal _ cenup istikame1 inde baştan 
başa kateden hir boğaz hulunıır 
ki, (Maymun Boğazı) diye maruf
tur. Eski bir nehir yatağı olmak 
ıhtimali olan bu boğazın şark ta
rafında ve 715 metre rak:mm~aki 
nokta, sondaj yeri olarak intihap 
edildi. Burası Antiklinal mihvt"ri. 
nin biraz !=imalindcdir. Beşiri ka
za merkezi bu sondaj yerine ku
rulan Kampın 23 kilometre şiına. 
li şarkisfnde, Eluh nahiye merke-

SOLDAN SAGA: 

Bu cetvelde görülen Bakiye la ele geçirilir. Çünkü uçuşun olduğu ka. 
muhtelif madeni yağlann heyeti dar müdafaanın da başta gelen şartı gö. 
umumiycsini ifade eder. Bu da rüştür. Bu giiçltik taarruz eden taraf ic;in 
baska bir taktir ameliyesine tabi daha ehvendir. Yardımcı ışıklardan sar_ 
tutularak muhtelif madeni yağlar frnazar, mevki tayini işinde hemen hemen 
istihsal edilir. hata bulunmıyacak kadar kat'i hesaplarııı 

ı - Yfü: metre murnbbnı - nır m!\s· 
mevcudiyeti yine taarrur: eden tarafa miı. icmlckc _ Bir renk. 2 _ Bir urgu ecta-

zi ise. 19 kilometre şimali garhi. 
sine düşer ki, yapılmakta olan 
Diyarbakır _ Cizre dcıniryolıı E
luh köyünün içinden geçer. 

Sondaj yapılırken kuyunun irc. 
ri~inden geçilen tahakat, sat;lıtan 
itibaren her liç metrede bir ahnan 
Piimunelerin muayenesilc teshit e· 
dilmiştrr. İlk evvel kırmızı kum. 
lu marn ve Midyat kalkerinin 
döküntülcrile karısık 22 metre ke
Iınlığındaki satıh formasyonundan 
gPçilerek Gergi.i~ formasyonuna 
varılmıştır. 70 metre kadar bu 
kırmızı teşekki.ildcn sonra Kl•r
mav formasyonuna girilir. Gri 
ljcy1 ve kalkerli şeyl v"' kumlu 
marndan ibaret olan bu form;ıs. 

yon, 716 metre kalınlığındadır ki, 
aşağı Eosen tabakatını teşkil edf'!r. 
Kuyunun 786 ncı metresi Yukarı 
Krestasenin başlangıcı olan ( Gio
botroncana) mikrofosillerini giis
termiştir. Buradan itibaren gri 
marn ve kireçtaşı. piritli ycsil 
marn ve kırmızı kumlu marn ve 
kalkerli şeylden müteşekkil taba .. 
kat birbirini takip ederek 1050 in. 
ci metreye kadar devam eder. 

Petroli.in bulunduğu 1048 met
redeki taş nümunesi mikroskopla 
muayene edildiğinde Dolomit ol. 
duğu anlaşılmıştır ki, burası, da. 
J:ıa aşağıda bulunan Kretase Mas
sif Kalkerinin üst kısmıdır. 

Satıhtan itibaren 66 ve 111 inci 
metrede tatlı suya ve 145 ı11etre
de gaza ve 151 metrede gaz ve 
suya tesadüf edildi, bunlar d.::ı ku
yunun bariz vasıflarını teşkil eder. 

Maden Tctktk ve Ar:ıma Ens
titiisiiniiıı Ramandağında 

petrolü buluşu, o havalinln bir 
petrol mıntakasına namzet oldu. 
ğunu göstermiştir. Rastlana!'l bu 
petrol tezahürü, Ramandağ stri.ik
türünün ehemmiyetini :ve ümidi

mizi ziyadesile arttırmış olduğun
dan, şimdiki mevcut kuyu derin. 
leştirilecek ve yeniden üç, dört 

sondaj kuyusu açmak suretile is-
t ıhsal miktarı arttırılacak, mın. 

takanın verim kabiliyeti ve vüsa. 

ti tesbit edilecektir. Bu ise, cok 
büyük c;alıı,;ma ve gayretler sarfı-

nı icap ettirecektir. Ramnndağı. 
nın jeolojik bakımdan striiktiirü- 1 
niin müsait olarak kapalı ve ge-

nis olması, petrolü doğuran taş. 

larla, petrolün terakümüne eke. 
rişli taşların ve toplanan pefro· 

lün kaçmaması için lazım gelen 
krslın örtü tabakasının mevcut hu. 
lunmasile beraber, bu tabak:mın 
itikale uğramamı~ bulunması gibi 

birçok mOhim şartlardan başka 

mmtakanın modern nakil vasıta • 

larına ve bol suya yakın bulunu
~u da lehine olan keyfiyctlcrdcn
dir. 

Takriben bir, bir buçuk sene 
sürmesi muhter.-el olan bu yeni 
sondajlardan alınacak neticenin 
beklediğimiz şekilde çıktığı tak
dirde, kömür ve demire malik o
lan Türkiye üc;iinci.i Siyaha (P<'t

rol - Mayi altma) da kavuşmuş 
olacaktır. 

Bu suretle Türkiye pek yakın 

ı 059 metrede 8 pusluk boru. bir atide, Milli Müdafaasına lazım 
lar indirilerek çimento a- gelen unsurların en mühimlerin. 

mC'liyesi yapılmak iizere kuyuda den iiç Siyahı da kendi toprakln
bir sondaj programı tatbik c:iilir- rırıdan lemin eden mesut ınem!c. 
kcn 1048 metreye varıldıkin son. ketler zümresine girmiş olacaktır. 
daj matkabının petrolle hula'jmış --------------
ola.rak çık~ığı görüld~. Ve derhal 1 YENi NEŞRİYAT • 
Baıler demlen hususı kova kuyu. • 
nun dibine kadar indirilerek geri 
çıkarıldığında, kova tamamilc pet İ KTISADİ ESASLAR! M iZ - 17-2-33!} 

rolle dolmuştu. Dört gün sonra tarihinden 4-3-339 tarihine kadar İzmir-

kuyu. ayni kova ile muayene e- de toplııncın ilk Turk iktısat konıtresin
dildiğinde kuyuda petrolün sevi- de kabul olunan esaslar ve lrad olunan 
:vesi, satıhtan itibaren 137 metre- nutuklardan bahseden bir eserdir. 

sait olur. Dernek _oluyor ki saldıran ta. 
raf miıdafaa edenlere ııazaı an daha ıııU. 
essir vaziyettedir. Zayiata uğramak ihti_ 
mali de azdrr. İşte bu muvaffakıyete ere_ 
l 0ilmek ic;in gece ı;orü:;unu çerçeveli yen 
bazı kaidelere uymak mecburiyeti vardır .. 

•ı - Hir ırk - Uzaklık bılda·ir. 4 - Ll\
kırdı - J~ziyct. 5 - Bır nota - nır noli.ı. 

6 - Bir uz,·umuz - Bır not.a. 7 - Bır 

nota - Ezm<'klrn emir. 8 - nir notıı • 
Bır mayi. 9 - Denizde bulunur - ı-; ki 
lılr lmpııratorluk. 

YUKARDAN AŞAGI: 

G ece uçuşlarında bir takım kaidele_ 
ı - Vı.ılldc - Sadakat 2 - Bir nôla • 

re uymak mecburiyeti vardır. Ve Bir nota. 3 _ İçki \ c d;ınc; yerı - Bır 
bu mecburiyeti doğuran hadise ve zamln. nota. 4 _ Bir nota _ Haykırı . 5 - F ı
lar değişiktir. Berrak sema ve ay ışığı o. la. 6 _ Bir nota - Ü tUınuı.c ~lycrıı.. 
lan bir gecede uçucuların hedeflerini ko_ •ı _ Uzu\'l r - Bır çalgı. 8 - Bır hoy
laylıkla görebilmesi imkanları varken, yer van - Bir nota. 9 - Bır hayv.,n - Du,luk, 
müdafaasının yine ışıklariyle çalışmaları uzay. 

L O KM A N H EK 1 M ~ ~ ö G UT L E.R f ~;. 

KIRK BEŞiNDEN SONRA ... 
8az:ılan ellisinden sonra, derler, ba_ 

zrları da kırk üçünden sonra ... Ortalama 
hesapla, ben, kırk beşinden sonra diye 
yazdım. Vaktiyle, askerlik yaşı biraz da_ 
ha geç gelsin duşüncesıylc nüfus tezke. 
reniz doğduğunuzdan bir kaç yıl ı;onr:ı 

çıkartılmış olursa, gözlük takma yaşı. 

nrn kırk beşinden -rahmetli babanı:: 

kaç yıl ihtiyat edcbilmi se- o kadar yıl 
sonra geleceği şüphesizdir. 

Hangi ya~ta olursa olsun, heı halci•·, 

insan yaşlandıkça yakından ı:örebilmek 

için gözlük takmıya mecbur olur. Tabi_ 
atin bir cilvesi: İnsan okuduğunu tam 
da anlıyabileceii yaşa gelince okumak 
istediğini göremez olur... Buna bayan. 
lar çok defa isyan ederler. Geçen ı;u:ı 

bir lokantada gbrduğüm, hayatının en 
tatlı zamanına yani sonbahar mevsimine 

criımiş kibar bir bayan, lokanta garso. 
nunun kendisine takdım ettlci yem,.k 
listesini -&özliiksıir:- okuyamayınca: 

- Tahammül edilmez hu hayata ... 
Diye listeyi fırlaııp atını tı... Hayat. 

ta okuıflak yalnız Jokaııtalard.1ki liııtclı:_ 

ri okud1ak lç.n lazım olsaydı, ı:özluktcn 
vaz&eçcrek garson liııteyl getirdiği vakit 
okumasını emretmek, yahut daha iyisi, 
yemeklerini kapının yanında teşhir eden 
lokantalara gidip orndıı bei:cndigini ne. 
çerek geçinmek mümkün olurdu. Fakat 
okumak bu hayatta daha pek tok şeyler 
için hizumludur: Her sabah gazete oku_ 
mak için, bu yazıları okumak istemese_ 
niz bile, radyo dinlerken ajans haberle.. 
rine parazitler daha ziyade musallat oL 

duklarından o haberleri cazeteni:ııde oku~ 
mak zaruridir. 

Onun için kırk beşinden onra yıı'kın. 

dan gbsteren bir côzluk edinmek mutla_ 
ka lazımdır. İlk zamanlarda insan oku. 
mak istedigi şeyi côzlcrinln 6nunde u_ 
zaklaştırarak gözluk derdindep kurtuh. 
cağını sanır. Faydasız diışiınce, "çün:C:.ı 

siz gazetenizi, kitabınızı gözlerinızılcn 

uzaklaştırdıkça gözleriniz de corcbilecc.:i 
şeyleri daha uzaklara gotururler. 

Ya5landıkça gözliik takmak mccbu. 
riyetinden kurtulanlar için bu hal pek le 

sevindirecek bir şey deiildir. Çünkıı 

yaşlandığı vakit yakından göstcrec<'k 
gozlük takmıyan kimse zaten miy.,p de. 
mcktir. Yaşlandıkça miyopluk azalır 1.ıı 

ondan dolayı yakından görebilir .. Yahut 
gözlerinin adcscleri katılıışıyor demek. 
tir, o da sevindirmekten ziyade can :ıı. 

kacak bir şey olur. 

Razıları da kırk be'jinden çok once, 
kırk, hatta otuz beş yastntl ı y.ıkıııd ıı 

corebilmck İçin cözluk tak ıuya melbtır 
olurlar. Onlar da yaşlanınazdan on .. c ıa. 
ten yakından iyi goreıniycıı İpennctrop 
yahut -daha çok defa- gozlcrinin ku_ 
turları lıiribirledne müsavi olmıvan d'I. 

tigmat kimseler demektir. Gôzl<'rin hu 
türlü arızaları ayrıca tashih edilmek ıt. 

zımdır. 

Ondan dolayı insan yaş1Andı4-ı v:ıım 

gozluklerini kendi kcndıne seçmek doğ_ 
ru olmaz. Göz hekimine muayene ettire. 
rek onun reçetesiyle gözlük almak clbı:t.. 
te tercih olunur. 



~========:=:..;;:::::::::=:=:=::. TAN 

İstanbul Levazım Amirliği . ., ,---·-------~---=:::-, Askeri Fabrikalar Satınalma .Komisyonu 

Satınalma Komisyonu İlanları 

Orijinal kaplar içinde .::>ocony, ~ell 
marka 7000 kılo ince makine yagı alına
caktır. Pazarlıkla ~siltmesi 30-7-940 
Salı ıunü saat 16 da Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda yapı-

' Tüz adet ısterlızator alınacaktır. Pa
tarlıkla eksiltmesi 26-i-940 Cuma ıünü 
aaat 15 de Tophanede Lv. Amirllii satın 
alma Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
3000 lira, ilk teminııtı 225 liradır. fs
teklilerın belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(125) (6140) 
. lacaktır. İsteklılerin teminaUarilc belli 

saatte komisyona gelmeleri. (172) (6515) 

• !1000 takım tahta cebire alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 26-7-940 Cuma 
J:ijnü saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alma Ko.da yapılacaktır. Tah
min bedcll 3000 lira, ilk teminatı 450 
liradır. Nümuneleri Ko.da göru!Or. İs
teklilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. 

(126) (6141) 

• «I. !. 2, 3 No.lı katküUerden 15 bin 
adet alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
26-7-940 Cuma gunil saat J4.30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 6437 li
ra. kail temlnatı 965 lira 55 kuruştur. 
Şartnamesi Ko.da gorlıHır. İsteklilerin 
kanunt vesikalarile belli saatte Ko.na 
selmeleri. (129) (6144) 

• • 
' 1252 ton s&mikok kömürü alınacak-
tır. Pazarlıkla e'<siltmesi 26-7-940 Cu
nı.a g{inu saat 15.30 da Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli Yirmi se
kiz bin yüz yetmiş lira ilk teminatı 2112 
!ıra 75 kuruştur. Şartnamesi komisyon
da görillur. İsteklilerin belli saatte ko
m!ı;yona gelmeleri. (144) (6236) 

1 • 
Yüz on ton sadeyağı alınacaktır. Kapalı 

tarlla eksiltmesi 6 - 8 - 940 Salı gunu 
caat 15 de Tophanede İstanbul Lv. Amir
liği satın alma Ko.da yapılacaktır. Tah
min bedeli yuz otuz: yedi bin beş yüz: lira, 
Ukte.onlnatı 8125 liradır.Şartnamesi Ko.da 
görülür. İsteklilerin teklif vıektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evvel Ko.na 
vermeleri. (136) (6195) 

~ . 
' 3000 adet mamul tevhid semeri alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 30-7-940 Sa
lı günil saat 15 de Tophanede İsl Lv. A
mirliği sabn alma komisyonunda yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli yüz yir
mi dokuz bin altı yüz: lira, ilk teminatı 
'7730 liradır. Şartname ve numunesi ko
misyonda görulür. İsteklilerin kanuni 
vesıkalarlle bellj saatte komisyona gel
meleri. ' (148) (6337) 

• • Bir milyon doksan beş bin altı yüz 
kılo saman alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 30-7-940 Salı günü saat 14.30 da 
Tophanede İst. Lv. Amirlifi satın alma 
komisyonunda yapılacakhr. Tahmin be
deli otuz sekiz bin üç yüz kırk altı lira, 
ille teminatı 2875 Ura 95 kuruştur. Şart
namesi komisyonda görülur. İsteklilerin 
kanunt vesikalarlle belli saatte komisyo
na a:elmelerl. (149) (6339) 

• ' 918.000 kilo fınn odunu alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 30-7-940 Salı günü 
saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma klmisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 13,311 lira, ilk teminatı 998 Ura n 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lur. İsteklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(154) (6340) 

• 
8000 adet dmlir yarım yuvarlak halka 

müteahhit nam ve hesabına alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 30-7-940 Salı günü 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirfütı sa-
1Jn alma komisyonunda yapılacaktır. 

T\lhmin bedeli 340 lira, kaU teminatı 51 
liradır. Nümunesi komisyonda görü
Iar. İsteklilerin belli saatte komisyo
na iclmeleri. ( 153) ( 6344) 

• S kfio Klorldrat dö Papaverin alına-
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31-7-940 
Çarşamba gunG şaat 14.30 da Tophanede 
Lv. Amirliji satın alma komlsyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2375 lira, 
kat1 teminatı 356 lira 25 kunıştur. istek
lilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(150) (4341) 

• 
S0.000 adet boş kalay tüp alınacaktır. 

J"azarlıkla eksiltmesi 31-7-940 Çarşam
ba giln!l saat 15 de Tophanede Lv. Amir
lıgi satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 2600 lira, ilk temi
natı 195 liradır. Şartnamesi komisyonda 
gorülür. f steklılcnn belli saatte komis
yona gelmeleri. (151) (4342) 

• 
Komp. Permanganat 

" Boraks. 
• .. 
• 
• 

Pot. Klorat. 
Bcnz:oat do sul 
Dover. 
Dopyum. 

Kilo 

0,25 100 
0,50 100 
0,25 500 
0,25 500 
0,25 500 
0,03 5 

Yukarıda yazılı altı kalem komprime
nln p:ızarlıkla eksiltmesi 31-7-940 Car
samba $:Ün0 saat 14 ele Tophanede Lv. 
Amiri ği satın alına komisyonunda ya
pılııraktır. Hep inin tahmin bedeli 8735 
lıra, ilk teminatı 655 lira 12 kuruştur. 

İs ekMcr!n bellı saatte komisyona gel
rr.elcri. '152) (6343) 

• 
Üsküdar At pazarında Pıyade ve atış \ 

okuluna aıt on baş hay\•an satılacaktır. 
P·zarlığı 26-i-940 Cuma gunU saat 10 da 
j apılacağından isteklilcrın mezkür saatte 
ı;ııtı memuruna müracaatları. 

(158) (6427) 

• !O T n s de yağı alınacaktır. .Pazar-
ı! m('l;İ 26-7-0.\0 Cuma si.mu saat 

tf. dıı Tnohan,.de Lv. Amırlılo'(i satın al
rr.R komi )onunda yapılacaktır. lstekll
k'rın ıc l'l n tlarllc beraber belli saal c 
Jt .. n elmelcrl. (161) (6457) 

• 95 ton kadar kuru ot alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksıltmcsı 29-7-940 Pazartesi 
r;rı.inil saat 16 da Tophanede Lv. Amirliğı 
SP.tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Evsa! ve şartları komisyonda gorilltir. İs
teklilerin belli saatte komisyona gelme
leri. (168 - 6511) 

• 50 ton kadar saman alınacaktır. Pazar-
lıkla eksiltmesı 29-7-940 Pazartesi gilnü 
saat 15.45 de Tophanede Lv. Amirli;::! sa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. Ev
saf ve şartları komısyonda görulür. İs
teklilerin bellı saatte komisyona gelme
leri. (169 - 6512) 

• 50 adet kadar ma sıkke tavla halatı 

alınacaktır. Pauırlıkla eksiltmesi 29-7-
040 Pazartesi günü saat 13.30 da Top
hanede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Bu halatlar beğe
nilerek alınacağından isteklilerin mev
cut numunelerile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (17 l - 6514) 

• 200 Üretan alınacaktır. Pazarlıkla ek- 1 

siltmesl 6-8-940 Salı günu saat 14.30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedelı 
950 lira, kati teminatı 142 lira 50 ku
ruştur. İsteklılerin beli! saatte komsiyo
na gelmeleri. (169 - 6507) 

• 
250 gramlık beher kutusuna 60 kuruş 

!iat teklif edılen beş yiı:ı: bin kutu et 
konservesi alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 7-8-940 Çarşamba gunU saat 14 de 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
on altı bin iki yı.iz elli liradır. Şartnamesi 
komisyonda göruHır. İsteklılerln kanuni 
vesikalarılc belll saatte komisyona gel
meleri. (173 - 6516) 

• 
12.000 metre kolanlık şerit alınacaktır. 

Pazarlkla eksiltmesi 2-8-940 Cuma gu

nu saat 14.30 da Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 4200 lira, ilk teminatı 315 
liradır. Nümune i komisyonda gbru!Gr . 
İsteklilerin kanuni \'esikalarile belli sa
atte komisyona gelmeleri. (l 70 - 6513) 

Kilo 

7,375 Piliç eti 
23 1100 Tavuk " 
15,900 Hindi " 

• 

Yukarıda yazılı etler 2-8-940 Cuma 
gunQ saat 15 de Tophanede İst. Lv. A
mirlik! sabn alma komlşyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 24,383 lira, ilk teminatı 1828 lira 
72 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
riılur. İsteklilerin kanuni ,•csikalarılc 

belli saatte komisyona ı:elmelerı 
(174 - 6517) 

• 
1500 adet serum Glikoz % 30 250 C. C. 
1000 " • Jelatın % 10 50 C. C. 
1000 " .. " % 10 100 c. c. 
!'iOOO " " % 10 20 C. C. 
Yukarıda yazılı dört kalem eczanın 

pazarlıkla eksiltmesi 6-8-940 Salı güniı 
saat 14 de Tophanede Lv. Amırliğl satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 6625 hra, ilk teminatı 496 lira 
R7 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülur. isteklllcrın belli saatte komisyona 
gelıneleri. (165 - 6508) 

• Kilo 

1000 Flör dö tilol 
500 Gllserın 

5 Arenal 
Yukarıda yazılı üç kalem ~ıanın rıa

zarlıkla eksiltmesi 5-8-940 Pazartesi g\l
nu saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1680 lıra. kati teminatı 
252 liradır. Şartn;ımcsi komisyonda go
rulur. 1.steklılcrın belli saatte> komısyona 
ı;clmeleri. ( 166 - 650!>) 

• Kilo 

250 Asit salisilik 
200 Bızmut karbonat 
200 Salol 
Yukarıda yazılı üç kıılem ecza alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesı 5-8-940 Pa
zartesi ı;ünu saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirllg1 salın alma komisyonunda ya
pılac;ıktır. Tahmin bedeli 4500 lira, kati 
teminatı 675 liradır. İsteklılerın bellı sa
atte komisyona gelmeleri. ( 167 - 6510) , 

GAZOZLU 
•• • 

PURGOLIN 
MÜSHİL LİMONAllSI 

Piyasaya çıkmıştır. 
Her eczanede bıdunur. 

KAY 1 P : İstanbul Emniyet Mudurlu
(:ıınden aldıgım ikamet t~zkereınl kay
betum. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hOkmu yoktur. - Be9lkt•f Valide Fırını 
No. 36 da Yugoılavya tebaaaındın Hilmi 
İbrahımovlç 

Kitap Merakhlarına: 
Müzayede İle Fevkalade Sahş 

Şeyhulmuharririn Merhum Ahmet Mithat Efendinin kiıtuphanesinde mev. 
cut olan butün kıymetli eserler 26 Temmuz 940 tarihine müsadif Cuma gunü sa. 
at ondan itibaren muzayede ıle Ankara caddesi Tan gazetesi sırasında 94 numa. 
ralı dtlkkanda satılacaktır. 

Türkçe ve Fransızca bilfımum tarih, edebiyat, lfıgat, 
eski ve yeni Türk tarihine ait e~crler, müteaddit 

ansiklopediler. 
_____ , 

~ ...................... l!m; .. m!SBm~·-------·, 

Devlet Denizyolları 
İşletmesi 

• A 

ilanları 
15 Temmuz 940 tarihinde satın almacaı::ı ga:ıeteleı le ılıın olunan aşağıda 

yazılı dort kalem eşya 5 Agustos 940 Pazartesi günu saat 10,30 da ayrı ayrı u. 
tın alınacaktır 

Eıya cinsi 

'\ile hassesi "Patıska" 
El havlusu 
Yemek peçete i 
Tire yorgan 

M lktarı 

2500 metre 
3000 adet 
2500 
1000 " 

Muh.ammen bedclı 

1175 
2100 
1125 
3:.!50 

Muvakkat teminat 

R!! 13 
157. ıO 
84 38 

24315 

İsteklilerin şartname gormek için !ıer gun ve açık eksiltmeye iştirak ıçın 
2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle yazılı gıın ve saatte komisyona gelmeleri. 

"6312 .• 
......................................... w 

1 

1 

, ..._iiiiiiiiiiii __ iiiiiiim __ ;m __ .-;;;;;;mm..---.,. 
Şoför ve İşçi Aranıyor. j 

Balıkesir Etibank Garp Linyit İşlctıncsinclcn : 
İşletmemizin Soma ve Değirmisa:ı: Subclerindeki ıhtiyacımız ıçın re. 

simden anlar tesvıyeci, tornacı ve kazmacıya ve Kamyon nakliyatında c;alış. 

mak u.!cre 3 Şoföre ihtiyaç vardır. Taliplerin İşletme Merkezine müracaatları 
rica olunur . 

193,600 metre mıkiı.bı 1000 adet 5,50 X O,Zl X 0,16 M. eb 
çam ağacı. 

25,200 metre mikabı 150 adet 7,50 X O, 16 X O, 14 M •• to 
çam agacı, 

17,1875 metre mikabı 125 adet 2,20 X O, 25 X 0,25 M. eb 
c;am agacı. 

282,750 metre mikabı 4350 adet 4,00 X O, 25 X 0,065 :M. e 
çam ağacı, 

11.760 metre mikabı 300 adet 2,00 X o, 14 X O, 14 M. eb 
veya meşe aıacı 

2,000 metr~ mikabı 200 adet 1,00 X O, 10 X 0.10 M. eb' 
veya meşe aiacı. 

Tahmin edilen bedeli "35.833,. lira olan cins, eb'ad ve mikt 
altı tcalem kereste askeri fabrikalar unıum mudurlugu merkez 
yonund::ı. 9 S/940 Cuma guı1ü saat 16 da kapalı zarfla ıhale edıl 
"l,. lıra "80, kuruş mukabilinde komısyonda verılır, Taliplcnn 
olan "2687,. lira "48 .. kuruşu havi teklıf mektuplarını mezkur ı;u 
dar k•)misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kan 
deJ.,.rindeki vcsaıkle komisyoncu olmadıklarına ve bı işle al~k 
dııklarına dair Ticaret O<lası vesikasile mezkür 
caatlaı ı. "6391., 

* * 1500 Takım Kı,lık Erat Elbisesi kat teminat olıın 
Yaptırılacak vl tcklıf mektupların 

Tahmin edilen bedeli l !l 125 lira ol:ın t 14 de kndar kom 
1500 takım kı~lık erat clbı esi a kcri e~dllerınin de 2490 
f,1brıkıılar Umum Mudurlu •ı.i Merkez ? ..,e 3 cü m ddeler 
salın alma komı yonunca 5-8-!J40 Pa- mi ;ı.oncu olmadıklıı ı 

zaı1e ı gunu saat 15 ele k palı z:. rfl ıha- ı k dıı · tuccardan oldU 
le edılecektır. Ş ı·tnamı> p ra ız ol, rak , da ı ve iko ılc ınc 
krııni•yondan vcrılir. Taliplerin muv, k- om· vnna muıacaatl 

Devlet Havayolları Umu 
Müdürlü" 

i - Elazığ Tayyare Meyrlanı plankotclleri ılc pist inşaatı 1~ 
den ve kaııalı zaı f usulılc eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - a) s;stcminin muhammen bedeli 312.883 lira 17 kuruŞ 
teminat 16.266 liradır. 

b) si5teminin muhammen bedeli 264,244 lira olup muvakkat 

..••••••••••••-••••••im•••••••••ıl ı liradır. 

T. IS BANKASI 
KÜÇÜK 1940 

CARi HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANJ 

1940 İKRAMİYELERİ: -
1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 

3 " 1000 " = 3000.- " 
6 

12 
40 
75 

210 

• .. .. .. 
• 

500 
250 
100 

50 
25 

.. .. .. .. .. 

= 3000.- .. 
= 3000.- .. 
= 4000.- .. 
= 3750.- .. 
= 5250.- .. 

Keşldeler: 1 şubat, 1 mayıs 

1 ağustos. 1 lkınclteırln tarlhlerlnde 

Devlet Oemiryolları ve Limanları ~şlet.me idaresi ılanlan 
Eskişehir Deposuna bır ı;ene zarfında gelecek olan takriben 30.000 ton 

Kömiırun vagonlardan ye,,. boşaltılması ve aynı miktar komurun yerden m'I. 
kine ve icabında vaı;on?ııra yükle'.Tle ı~i kapalı zarf usuiıyle 6.8,940 tarih ne 
musadif Salı günü saat JS te fi, Paşa gar binası dahilınde ı. inci İı;letnıc ko_ 
misy.,nu tarafından ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen hedcl: Bir ton komürün vagondan yere indırilmesi 10 l(u_ 
ruştur. Bir ton komürü:" yerden makine veya var.ona yukletilmcsi için idare 
elle mute!ıarrik vinc; tah .. is l"ttigi takdirde 15, elektrıkle muteharrik vinç ver_ 
diii zaman 10 ve tahmil için idaremi, hiç bir vesait vermediği takdirde ~ 
kuruştur. 

Eksiltmeye cirmck istıycnler kanunun tayin ettigi vesaik ve 675 liralık 
muvakkat tem'natlariyle b;r:ıkte ıhc:lc gunu teklıf mektuplarını saat 14 :: ka_ 
dar komisyona vermelrrı laıııncln·. 

Bu ir.e ait şartname v<: mukavelename projeleri komisyon ve Eskişrhır 
deposu tararından parac;ı:: olarak venlır. "6117., 

Ticaret ve Zahire Borsasr 
İntihap Heyetinden : 
Evvelce de ilan edildiği veçhile idare Hey'eti intihabatı 26 Temmuz 940 Cu. 

ma giirııi saat 10 dan 13 çe kadar Borsada icra ed lcceginden hakkı ıntihabı haiz 
olanlarm reylerini istimal etmeleri ilan olunur. 

Devlet Limanları İşletme Umum l\liidiirlüğiinden : 
Atelye ihtiyacı ic;in kapalı zarf usulile "20., ton katranlı ustubü satın alına • 

caktır. Muhammen bedeli "6600,. lira muvakkat teminatı "495, liradır. ihalesi 
12 8/940 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat "15., de Galata Rıhtımındaki 
umum mııchirluk bınasında toplanacak olan satın alma komisyoııunda yapılacaktır. 
Şartname<ıi hergun ııoziı geçen komisyonda g(irülcbilir, 

İlteklılerin teklif mektuplarını bild:rılen vakitten en geç bir saat evveline ka.. 
dar komiııyon reisligine tcvdı etmeleri lazımdır. "6480 .. 

3 - Eksiltme 5/8/1940 Pazartesi gunü saat 11 de Hava Yol 
kain umum mudurluk binasında toplanacak komisyon tarafından 

4 - Bu işe ait fenni ve hususi şartnııınelcrle mukavele proJ' 
Lira mukabilinde Devlet Hava Yolları Tayyare meydanında k5.in 
liık binuında bulunan Alını satım komisyonundan temin edılır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Munakaliit Vekaletine ihale ta 
sekiz gün evvel istida ile muracaat ederek ehliyet vesikası aımalll 

İstıdalarla buna benzer işleri yaptıklarına dair işi yaptıran!• 
vesikaları raptedeceklerdir. Zamanında miıra1.:aat 
almıyanlar giremezler. 

6 - Taliplerın teklif mektuplarını en gcc; ihale tarihinden b r 
siltme koıııisyonuna makbuz mukabılinde vermelerı ve haııgı sı 
tenziHitla kabul et.tiklerini sarahaten gostcı meleıi lazm1dır. ' 6 

İktısat Vekaletinden~ 
l - İktısat Vekaleti Merkez ve vılayetlerdeki teşkilatındıı 1 

liraya kadar aylık ucretli vazifelere aşağıdaki şartları haız olan! 
cektır. 

A - Yiıksek tahsili bulunmak "Hukuk ve İktısat FakUlteterıl 
y .. hut Y:iksek lktısat ve Ticaret Mekteplerinden mezun olanlar te 

B - Yaşı 50 den fazla olmamak. 

C - Resmi daire veya miıcsese nezdınde çalışıyorsa alil<• 
infikikinc musaade ed lmek. 

2 - Bu şartları haiz olup ta Vekalete intisap etmek istiyeııl 
!HO Cumartesi gunu saat 12 ye kadaı kendi el yazılarile yazılmıs 
müra\Alat ederek buna halen başka yerde çalıştıkları takd·rde alrtı• 
ları maaş veya iıcreti ve bunu ne zamandanberi almakta oldukların' 
adreslı-rini dereceler ve tahsil ve aile vaziyetlerile hizmet hayati 
kısa bir hal tercümesini ve son sene zarfında çıkarılmış ufak birer 
bağlarlar. 

3 - Talipler şahısları ve kabiliyetleri hakkında Vekaletçe icr' 
kikat ve tahkikat neticesine ve ic:ıbmda açılacak imtihanda gostcre 
fakıyete ve 3656 sayılı kanun hiıkumlcrine gore tesbit edilecek uc 
yeriere tavin edileceklerdir. ''6400/3964,. 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir Amirliği 
1 - Devlet Orman İşletmesi Çoruh reviri Borçka Balıklı boII 

dan sahil': yirmı kilometre mesafede Çifte Kopru mevkiinde istifte 
mikap 463 desimetre mikap muad 1i 2996 adet kabuklu kızıl ağaç 
arttırma ilf' satılacaktır. 

2 - Arttırma 5/8/940 Pazartesi ıiınu Borçka Orman İşletıneS 
taktır. 

3 - Beher metre mikabın muhammen bedeli 14 lira 66 kuruştol 
4 - Muvakkat teminatı 1147 lira 29 kuruştur, 
5 - İsteklilerin muayyen gundc. saat 14 de hazır bulunmaları. 

Mühendislik Kursları Duhul İmtihanın& 
Girecek Fen l\lemurlarma : 

Teknik Okulu Mudurlıigiınden: 
5 ve 6 Agu:.tos tarihlerinde okulumuzda yapılması mukarrer 

kursları duhul imtihanına lstanbulda cireceklerin yuksek Vekaletı 
vaki tehi iı: yazısı ve ispatı hüviyetlerine medar olacak ve aik ve ilc1f" 
torya eb'aclında fotoirafları ile birlikte nihayet ıki Ağustos 940 ak 
okula muracaatla imtihana kabul karneleri almaları !Azım geldıgi ve 
mıyanların imtihana kabul edılmiyeceklcri ehemmiyetle ilan olunur· 

Islahiye Askeri Satınalma Ko. elan : 
İslahiyedcki garnizonun elektrik motoründe istıhdam editnıelc 

60 lira ıırı etle bır elektrıkçi alınac;aktır. Ücret talimatnamesi mucıb rı'' 
zimeyi haiz bulunanların 31/7 940 tarihinde ehi yetnafnc ve dığer ka11~ 
riyle .birlikte 1slahiyede askeri satın alnıa komisyonuna muracaııtıarı. 

nya 
Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Miidiirlliğünde~ le 
1 - Doğrudan dogruya Donanmaya se\ k ve ı;edıkll erbaş oıına1' hare 

okul mezunlarından tensipedilen m'ktarda talebe alınacaktır. 
2 - Yaş haddi 15 den buyuk ve 19 dan kuçuk olmak lazımdır. 
3 - Müracaatlar nihayet Agustos sonuna kadar Kasımpaşada V 

Okulu M iidurhiğiıne yapılmalıdır. 
4 - İleıde Turk donanmasında Gedikli erbaş ol rak denizlerde 

retile hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatını mukemınelcl1 
mek istiyen orta okul mezunu gurbıız "e kuv\ etli Turk gençlerinııı tı 
kadromuz dolmadan okula muracaat crJ,.rek kayıt olunmaları ve d ı:er 
renmcleri ehemmiyetle ilan olunur. "6493,. 

11 inci Tüm Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu 

1 - Tıimen birlikleri ihtiyacı ıçın aşaı:ıda cins miktar, ılk terTl1 

;ı:arlrk cun ve saatleri yazılı 30 ton arpa le "15,. bin kilo sadeyağı satıtl 
2 - İsteklilerin hizalarında gösıerıleıı gun ve saatte tiımen satıl 

misyonunda bulunmaları ilan olunur. "6492,, 
Cinsi 

ı\rpn 

s. deynğı 

Sahip 

Miktarı 

300 bin kilo 

15 bin kılo 

Teminatları 

2100 

2462,ri 

Tarih ve gü11 

27 - 7 - !J40 
it ,. " 

ve NclirİYat Muduru Emin UZMAN - Gazetecilik 
T. L. $. - TAN MATBAASI 


