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Ulua B-.snnevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: ~S Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı tıleri Müdürü 1061 
Milesseae Müdürü 114-4 
Yazı hlerl 1062 
İdaro 1064 

Cümhuriyet Bayramı 
~ , • t •• ..... ••• t ., ••• • ••••••• 

Başvekilin radyoda 
bir nuf ku la acllacak ı 

Ankara'ya gelen izciler dün 

abideye çelenk koydular 
CUmhuriyetin 17 inci yıldönÜmÜnÜn, ehemiyetİ ile mütenasip bir COt' 

kunlukla bütün yurtta hararetle kutlanması ls;in alakadar daire ve müeaııe
seler hazırlıklarına devam etmektedirJer. Haber aldığımıza göre, C.H.P. 
Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve bütün vilayetlere tamim edilen 
umumi kutlama talimatı dairesinde yapılacak işler tertiplenmiştir. 

Manavgat ıelôlelerinden güzel bir görünüı 

Güzel bir eser 
Öğrendiğimize göre, 29 Birinciteş

' rin salı günü Cümhuriyet Halk Par
tisi tarafından, her yıl olduğu gibi, 
Ankara Palas ve Ankara Halkevi sa
lonlarında iki suare verilecektir. 

Ankara radyosu da cümhuriyet bay
ramı için hususi bir program hazır
lamıştır. Bu program, büyük bir mu
vaffakiyet kazanan sayım günü neşri· 
yatına nazaran daha geniş ve özlüdür. 

Antalya -Manavgat 
Akseki -Konya yolu 

izci kız.larımızdan bir grup 

Cümhuriyet bayramının resmen baş· 
lıyacağı 28 Birinciteşrin pazartesi gü
nü muhterem Başvekilimiz, C. H. P. 
Genelbaşkan VekıJi Dr. Refik Say -
dam saat tam 13 te, çalınacak bir is
tiklal marşını müteakip radyodan 
bütiin memlekete hitap edecek ve 
cümhuriyet bayramını açacaktır. 

Radyomuz o gün saat 13 den 16.30 a 
kadar neşriyatına devam edecek ve bu 
arada Ankara'da Ulus meydanından 
bayram tezahüratını nakledecektir. 

29 Birinciteşrin günü de saat 12.15 
de BUylik Millet Meclisinden Cüm -

Yolun 

candan 

açı 1 ması büyük ve 
yapddı tezahürlerle 

CUmhurlyet hUkUmetlnln millete hedlyo 
ettiği bu btlyUk nafıa eseri karıısında bu 
mıntaka halkının gösterdiği ıUkran teza
htlrlerl :Mruınvgat'ta bir kat daha arttı. 

Bu clvar kazalardo.n gelen mUmesslller de 
burada heyete iltihak ettiler. 

---------. hurreisimizin tebrikatı kabulleri ve 

Antalya, 23 (Husus! Muhabirimiz bil
diriyor) - Orta Anadolu')'U Akdeniz'e 
be.ğlıyan btl:>1lk Antalya - Manavgat -
Akseki - Konya yolunun açılı§ törenini 
yapmak Uzere vnllmlz B. Hn§lm İ§can'ın 
reisliğinde Mebusumuz B. Re.ıılh Kapll\Il, 
nafıa ve diğer daireler mUdUrleriyle da
vetlilerden mürekkep bllyUk bir heyet An· 
talya'dnn hareket etmişlerdir. Yol gUzer
kft.lıındıı. toplanan halk, bu bUyUk hA.dlse
nln bayram ıenllğlnl yapıyor ve heyecan
lı te:r:ahUrlerde bulunuyordu. İlk kaza o
lan Sertk'de civar köylerin binlerce halkı 
toplanmııtı. Yollar atlslenmlı, yer yer 
taklar kunılmuıtu. 

Yolun l\fanıwgat - Akeekl kısmı, dtln
yanın cennet köıesl denmlye !Ayık çok 
güzel bir gUzerglıh takip etmektedir. Yo
lun iki tarafı, genlgllğlnln hududu olmı
ye.n meyveli ve meyveıılz ağaçlarla stt.sın
dUr. Yer yer yolun tkl tarafını kaplıyan 
çam ormanlan göklere ytlkııelmektedir. 

Ferııln mevktlnde, valinin relt!llğtndeld he
yete civar köy ve ka.sabalardan bUhuaa Yugoslavya 

ve 

Yunanistan 
Falih Rtlkı ATAY 

Mağnevi tazyık, Yugoslavya ile 
Yunanistan üzerinde tel&süf etmit
tir. Bugünlerde alman nazırlarının 
ziyaretini kabul eden, ve onlarla ye
ni bir ticaret mukavelesi imza eden 
Yugoslavya, İtalyan ve bulgar gaze
teleri tarafından, yeni nizama uy· 
mamak ve mihverin zaferine henüz 
inanmamakla itham olunmaktadlt'. 

lgte bir devlet, ki geçen eylülden• 
beri, hatta biraz da mihver devlet· 
leri lehine, bitaraflığı muhafaza et
tnİ§tir. Yunanistan ve Romanya gİ· 
bi, İngiliz garantisi altına da girıni§ 
değildir. Cıda ve mağden namına 
memlekette ne yeti§iyor ve İ§leni· 
yorsa, mihver devletlerinin emrine 
hazır tutmugtur. Fakat ne çare ki 
bütün Yugoslavya'da, henüz, İngi
lizler mağlUp olmaz fikrinde olan
lar vannı§; mihver zaferine itikat 
besliyenler bir avuç gençten ibaret
miş. 

Harbin bir safhasına kadar mih
vercilerin küçük denen devletler· 
den istediği §ey, bitaraf kalmaktı. 
Şimdi, ne esasları, ne teferrüatı ma
lüın olmıyan, coğrafi tadilleri pefin 
kabul ederek, mihvercilerle beraber 
İngiltere aleyhine mücadeleye ka
tılmaktır. Dalmaçya'nrn İtalyan da
vası için nasıl bir hedef teşkil ettiği 
kimseye meçhul değildir. Mare Nos· 
trum, Akdeniz'den çok eve), Ad
riyatik denizinin adıdır. Sonra 
Fiyume'nin hemen kenarında bir 
yugoslav limanı vardır ki Alman
ya'yı Adriyatik denizine bağlıya
bilir; ve limanın arkasındaki Slo
venya, asırlarca Avusturya'nrn ma· 
lı olmu§tUr ve Yu.,.oslavya onu A· 
vusturya terekesinden almr§tır. Ha· 
lis İslav olmakla beraber, Slovenya 
alman kültürünün derin tesiri al
tındadır. Yugoslavya'nın macarlar
la davası da pek ehemiyetsiz telak
ki edilemez. Bulgaristan ise, ebedi 
dostluk misakına rağmen, büyük bir 
iştahla şimdiden iskata hazırlan
mı<ttır: onun da Yugoslavya ile Ma
kedonya, Yunanistnn'la Makedonya 
ve Dedenğaç, hatta bir nazırın son 
bir nutkuna göre, Selanik meselesi 
vardır. Yugoslavya, bu suretle coğ
rafi tadillere uğradıktan sonra, ge
riye kalan toprakları Üzerinde, bir
kaç İşgal kıtasını besliyebilecek ka· 
dar da mısır ve et tedarik edebilir. 

Yunanistan tazyıkına, İtalya kı
ralının Arnıı.vutiuk tacı hesabına 
ba~lanr:uştır. Bununla beraber, Yu· 
nanistan'ın denize doğru ilerliyen 

(SOM 5. inci sayfada) 

saat 14.45 de de Ankara ipodromun • 
dan geçit töreni yine radyo ile neır~ 
lunacaktır. 
0~ ._,...._ silnüncle -ı.t.Uf Vekl

let, umum mUdUrlUk ve milıt mUe••• -
ıeler adına konferanslar verilecektir. 
Bu arada pazartesi günü ııa.at 18.30 da 
Adliye VeHleti adına, ceza işleri u • 
mum müdürlilğü baJ muavini Dr. Bur
han Köni, aaat 21.15 de Kızılay adına, 
umumt merkez reisi A~ mebusu Dr. 
Hüsamettin Kural, salı gUnU 9.20 de 
Cümhuriyet Merkez Bankası adına; 
banka müdürlerinden Sonavber Tan -

( Sonu 5 inci Hyfada ) 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 

Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 
idare Heyeti; dün mutat haftalık 
toplantısını yapmt§, Parti'yi alaka
dar eden mevzular üzerinde müza
kerelerde bulunmu§tur. 

DUnyanın bu çok buhranlı günlerinde 

Antonesko 
Roma' ya 

·gidecek 
Roma, 23 a.a. - Stefani ıjanımdan 
Roma.nya'run yeni hilkümet reisi ıen~ 

ral Antoneako'nun yakında Roma'ya ya -

pacıfr ziyaret milnasebetiyle bu seyahatin 
önümüzdeki ikinoit~rin aynını ilk on ıB.
nll zarfında yapılacağı ve reemt mahiyet
te olacair burada ıa.lihiyettar mahafitde 
tasrih edilmektedir. 

Yapılacak mülakatta ıöril.şülecelı: 
mevzular hakkında ıimdiden bir ıey ileri 
ıürülemeru de Viya.na hakem kararının 
ve Balkınlardt ingill• nüfusunun lıalffi
nln bahiı mevzuu olacatı tahmin edilmek
tedir. 

NÜFUSUMUZ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dün akşama kadar 
59 vilôyetten netice geldi 

İstatistik Umum Müdürlüğü dün de sabahtan akşama kadar, muhtelif 
yerlerden gelen sayım neticelerini tasnif etmekle meşgul olmuştur. Türki· 
yenin umumi nüfusunu dün akşam da kati olarak öğrenmek mümkün ola
mamıgtır. Bunun sebebi, dünkü sayımızda da kaydettiğimiz gibi sayım gü
nü bazı vilayetlerimizde şiddetli yağmurlar yağmış, seller hasıl olmuştur. 
Seller gerek sayım memurlarının çalışmasını ve gerek merkeze dönüşleri
ni çok güçleştirmiştir. Dün akşama kadar 59 vilayetimizden telgraflar gel· 
miş bulunuyordu. 

On şehrimizin kati nüfus neticeleri dün akşam üzeri öğrenilebilmiş
tir. Bu şehirlerimizin, 1940 nüfuslarını, 1935 sayımı neticeleriyle mukaye
se ederek ve farklarını da ayrıca kaydederek veriyoruz: 

1935 1 1940 Artıf ---- -
İzmir 170.959 184.362 13.403 
Adana 76.473 89.990 13.517 
Antal)a 22.993 28.127 5.134 
Sıvo.s 33.890 41.247 7.357 
Kastamonu 13.661 13.760 99 
Konya 52.093 56.580 4.487 
Eskiıehir 47.045 . 60.614 • 13.569 
Balıkesir 26.699 29.059 2.360 
Mersin 27.620 30.193 2.571 
Gazhlntep 50.965 57.314 6.349 

(Soııu 5. inci sayfada) 

Paris görüpnesi etrafında 

SIZAN MUHTELİF HABERLER 

FİLOYA 

DAİR 

ŞAYİALAR 
Boudoin Fransız - Alman 
anlaımasından bahsediyor 

Londna, 2.5 ı.a. - Atman ndy09'1, B. 
Hitler'in diln Pıris'e ıiderek fran.sız Bat
vek!l muavini B. Laval'i lı:abul ettiğini bil
dirmiıtir. B. Von Ribbentrop'un dı ya
kında Vichy'ye gideceği söylenmektedir. 

Londra'daki düşüncelere göre, bu ıörüJ
melerin hedefini, kati mütareke ıartlarmm 
tespiti te5kit eylemektedir. Fransa, mih
"Yer devletlerine Alsas - Loren'i, Niı'i, Tıı· 
nua'u ve Cibuti'yl vermeği teklif eylemek
te ve mihver devletleri de Fra.nsa'ntn 1n
ıiltere'ye karıı harbe ıirmesi ıartiyle b1l 
teklifi kabul etmektedir. 

Buna intizaren, fransrz hüktlmetlniıı Al· 
manyaya mütemayil azası, Fransa ile Al· 
manya e.raıındı bir yakınlaınu. lehinde taY 
siyelerde bulunmaktadır. 

Ndtekim franıız hariciye nazın B. Bau
douin, dün Amerikan ıazeteeilerine yap -
tığı beyanatta ezcümle demiıtir ki: 

Fransa, Almanye.'ya karıı tam bir dll
rilstlük göstermeğe borçludur. Fransa ile 
Almanya arasmmds bir yaklasma vukua 
celmelidir. İki memleket arasrnda böyle 
bir yakla:şmayı ve samimi lebirliiini arzu 
etmemek, ıninasız ve ıülilnç bir ıeydir. 

Gazeteciler, B. Baudouin'den Frınsa'nın 
Alsaı-Loren'i Almanyaya verip vermiyece
ğini sormuşlardır. 

Verdiği cevapta B. Baudouin, "Alman 

( Sonu 5 inci sayfada ) 
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Büyük Millet Meclisi 

T Ü R K iradesinin 

Yarın 19 Mayıs stadyomunda 
saat 15 de ·başlıyacaktır 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğüne gelen malCimata nazaran, blitüıı 
vilayetlerimizde açılan gençlik kulüplerinde Beden Terbiyesi mükellefiye
tine tabi gençlerimiz hazırlanan programlara göre çalışmaktadırlar. Bilin· 
diği üzere, bu kulüplerden ekserisinin 30 ağustos zafer bayramı gününde 
açılma törenleri yapılmıştı. Vilayetlerinin genişliği, mükelleflerinin çok
luğu ve diğer bazı zaruri sebeplerle o tarihte hazırlıklannı tamamlıyamı
yan vilayetlerimiz de gençlik kulüplerinin cümhuriyet bayramı günlerinde 

açılma merasimlerini yapacaklardır. rsonu 5 ıncı çavladaJ 

111111111111 

Baıvekil im izin 
atletlerimizi 

takdir ve tebrikleri 
Başvekilimiz 1'r· Refik Saydam, Beden 

Terblyeal Genel Dlrektl:lrlUğü.ııe gl:lnderdlği 
blr mektupla, bu ayın 5 ve 6 sında htan
bul'da yapılan Balkan atletizm oyunların
da muvattaklyet gl:leteren atleUerlml:ıi ve 
onları çalııtıranlan tebrik etmlıtlr. 

Milli takımımıza dahil atletlerimizi se
vindiren ve daha c;ok çalıımağa teJVik e- Beden Terbiye•i Genel Direktörl 
den bu mektubu ne§Tedlyonız: General Cemil Taner 

Btden Terbiyesi Genel Direktörlülüne; 

5 ve 6 Birincitesrin 1940 tariblerinde ls-1 k • ı . 
tanbul'da yapılın XI inci Bılhn oyunfa- Fran o Hıt er 
rında atletlerimizin gösterdikleri muvaffa- • 
kiyetten dolayı kepdilerini ve onları çalış-
tıranları tebrik tder ve ilerisi için dıba ı k 
üstün bas arılar belltdillmin J:.eııdilerine m Ü a atı 
teblilini rica ederim. 

11. 10. 94() 

Bqvdı1 

Dr. R. SAYDAM 

Beden Terbiyesi Genel DlrekU!rlill11. bn 
m'ktubu bölgeler vaaıt.uiyte milU takıma 
dahil aUeUerlmlze teblll etmı~. 

• 

Laval 
Hitler'le görüJf ükten sonra 
Vişi'ye geldi 
Petain'le konuştu 

Tekrar · 

P . ' arıs e 
-------
döndü 

Vlchy, 23 a.a. - Hava.s bildiriyor: Sel!
hlyettar mahfiller, B. Von Rlbbentrop'un 
hazır bulunduğu HiUer • Laval mülA.katı
nın mahiyetine ıearet etmenin 1Uzumııtl% 

oldufu kanaatindedirler. Bahis mevzuu o
lan Fraıua'nııı istikbalidir ve bu mUlA.kat 
mütarekeden ıonra cereyan eden hA.dlse
lerlıı en mUhimmldlr. 

Laval tekrar Pariı' e Jöndü 
Vichy, 23 a.a. - Havaa aj&.lllı bildiriyor: 

B. Lave.l, B. Hltlerle görllıtUkteıı sonra 
buraya dönmUı ve Mareıal Petaln ile gö
rllşmllatllr. Lava! derhal gene Parfa'e ha-
r('ket etmiştir. 

Madrit; 23. a.a. - Alman rad • 
yosu, Hitler'le general Franco·nun 
ispanyol • fransız hududunda mü • 
laki olacaklarını bildirmektedir. Dev 
let rei!lcrine BB. von Ribbentrop 
ve Suner refakat edecektir. 

Fransız - Alman sulhü 

Bir İsviçre gazetesine göre 

SULH 

ŞARTLARI 

NEDİR ? 
• 

Laval'e rağmen Petain 
şartları kabul etmemiş 

Zürih, 23 a.a. - Volnrecht ıazetesine 
Bern'den blldirildiğine göre mihver deY
letlerf Vichy hükümetine aıağıdaki telı: • 
lifleri yapmıştır: 

1 - Als111 - Loren'in Almanya'ya, Ni• 
in do İtalya'ya terki. 

2 - Tunus Fransa ile İtalya arasında 
taksim edilecek, Cezair Fransa'ya kalacak
tır. 

! - Fas'm ı!mal knmmın İ5panya'ya 

ter Jel. 
4 - Afrika'daki fransız müatemlelı:el• 

rlnden rerl kalan kısım Fransa, Alman
ya ve İtalya tarafından birlikte idare edi
lecektir. 

5 - Hindiçinl Japonya'ya terkedilecelı:
tir. 

6 - Akdenlz'dekl fransız tllosu il• 
:şimal Afrikasrnda bulunan fransız tay-ya.. 
releri İngiltere'ye karşı kullanılmalı: ü:r .. 
re mihverin emrine terkedilecektir. 

Bu ıartlar kabul edildiği takdirde, Al· 
manya işgali altındaki Fransa'dan Manı 
limanları ve İsviçre hududundan dcnlze ka
dar uzanan genıu bir oerlt mUste.ma olmak 
Uzere bUyUk bir kısmı boşaltacaktır. 

Volksrscht gazetesi mı.ve ediyor: 
Bu teklıtler Vlchy kabinesinin husttl!t 

bir toplantısında tetkik edllmlş ve Le.vat, 
Baudoln ve Amiral Darlnn'a rağmen hara
retli bir mUzakereden Ronra Mareşal Pe
taln'in ısrarı Uzerlne kabfn('nfn ('luıerlyetı 

tarafından reddEfdllmlı:;tlr. Mareşal Petatn, 
müstemleke imparatorluğunun bu tekltfle· 
r1nl kabul etmlyerek derhal General de 
Ge.ulle'un dnvdsına iltihak edeceği kanaa.
tinl izhar c~fıemlştlr. 

lngütcre'yc harp ilanı bahiı 
mevzuu değil 

Londre., 23 a.e.. - Dally Telegraph ga
zetesi, B. Le.val'ln Pıırls'e Fransa tarafın
dan İngllterc'ye harp lh'l.nı meselesini mU

Vlchy, 23 a.a. - Nazırlar meclisi saat 

1 
zakere etmek Uzcrc gittiği hakkındaki ha-
berin alman propagandası tarafından ya.yıl 

<•oaa 5. iaoi N7fada) dıtnıı koydeylemlıtır. 

Nazırlar mecli•inde ba;ka :~ler 
görüıülmüş 
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Fin ticaret heyeti 
ıehrimize geliyor 

u ~ u s 24 -10 -1 
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Sulh şartlan ve işbirliği Uzak-Doğu' da 
iktısadi 

sevkülceyş 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Finlandiya 
dı, ticaret dairesi reisi Bay Tauno Ja -
lanti'nin riyaseti altında bir fln ticaret 
heyeti Pfre'den İstanbul'a •elmiş ve bu
gün Ankara'ya hareket etmiı:ıt!r. 

Almanların işgali altında bulunan 
Paris'te, bir taraftan Hitler - Laval 
görüşmesf yapılırken, Vichy hüküme
tinin hariciye nazırı B. Baudouin 
Fransa ile Almanya'nın aralarında bir 
işbirliğini milmkün kılacak olan lıir • 

Bayramında 

halk kürsüleri 

İmtiyazlar devrinin son 
mirası da ortadan kalkıyor 

Hüıeyin SAMI 
Urfa Mebusu 

III 

Sanayi erbabına mensup r.evattan mü. 
rekkep olan heyet Ankara'da Finlandiya 
bilyük elı;iııi Bay Yrjö • Koskinen ile bir
likte mevcut türle - fin ticaret ve tediye 
anlaımaııı ilzerinde cörilşmek için tlirık ti
caret makamlan ile temasa ceçecektir. 

sulhün lüzumunu tebarüz ettiriyor. 
İnsan bu görUşmeleri ve bu İ§birliği 

sözünü işidince, elinde olmadan hay
ret ediyor ama, doğrusu hiç hayret et

Hazım Atıf KUYUC l\I Cümhuriyet Halk Partisi An -
kara Vilayet ldare Heyeti Riya
setinden : • Maliye Vekaleti dün neşrettiği bir Meclisi'ne vurduğu ilk darbe b 

tebliğde " eski Osmanlı imparatorlu - Türkiye Cümhuriyeti hudutların 
ğunun taksime uğrıyan Düyunuumu- çıkarmak ve Osmanlı imparatorluğ 
miye hamillerini temsil eden DUyunu- da haiz olduğu varidat tahsili sel · 
umumiye Meclisi'nin bugünkü şartlar yetlerini tamamen elinden almak o 
içinde vazife görmesine ve hflmilleri muştu. Bundan ıonra meclis Pari 
temsil etmesine imkan kalmamış ol - çalışıyor ve yegane vazifesi O!lma 

En J,üyük bayram günümUzUı, 
biltiln yurtta§lara verdiği yüksek 
heyecanın, gilniln mftna ve kud
siyetine yaratır bir tezahür gös
termesini ıağlamak ve bu güzel 
vesile ile uyanık ve aydın yurt
taıların telkin ve irıat vazi le
rmı yapmalarına önayak olmak • 
için geçen bayramlarc!A olduğu 

,gibi bu defa da Ulus meydanın
da bir halk kürsüsü açılacaktır. 

Japonya ile Amerika aruında, harta U
zerinde bile "enginlik,, mt'fhumunu ha
yalde canlandıran Büyük Okyanos'ta, ben
zin. kömUr, eu, cephane, erzak... tedarik 
ed!lebllecek biricik deniz UssU, Havai 'a
dalan, Blrleıı tk Devletlerin elindedir. 

"Pearl Harbnur.. harp limanına yıllar-
danbert earfedllen para ve emek her hal· 
de Puitik hakJmlyctınin azameti Ue ya
kı§ıklıdır. 6 temmuz 1898 de ilhak kara· 
nnı vermiş olan kongre acaba bugUnU dil
§llneblldl mi f Amcrika'nın Pn.-ıltlk kıyıları
nı koruyacak uzgören bir slyaaet icabı ola
rak mı vaktiyle bu tcşebbl18e glrlııtı T Ha
vo.ı; bu engin deniz CebelUttarık'ı ı .. Ter· 
eanelerf, nhtımları, dokları, fabrikaları, 
tayyare meydanları, telsiz istasyonları ile 
amerikan .anayllnln Adeta utıık bir ter
kibidir. Daha ileride, Guam ve nihayet 
Flllpln adaları vardır. Amerikalılar, U
zak • Doğu'dakl lktısadl scvkUlceyılerfn
de, FUlpln adalarını gentıı Çin Ulkelerlnde 
ole.nı biteni, Çin pnzarlarındakl alışverlıı· 
ri kolhyan gözcü, öneli bir tarassut mev
kii, aynı zamanda önemli bir "satııı ve 
mUbayaa merkezi,, haline getlrmlıılerdlr. 
Buradan kalkıp San • Franalko'ya knvu
ıabllmek için çetin ve zorlu denizler üa
tünde her ne kadar SO gUn çalkalan
mak, oyalanmak l&.Eım ise de bu "lktıeadl 
merkeı:,. öyle te11kllAtlandınlm111tır ki (u
zak) lığın mahzurları fmkAn ölçUsUnde 
giderllmtııtır. Çeşitli malları ihtiva eden 
huaue! ve bUyük antrpolar, muayyen ihra
cat ıubelertnde lhtlııaa yapmıı olan ban
kalar, elgorta şirketleri gibi rakabet ve 
muvaffakJyet sllAhlarlyle teçhiz edllmlı· 

tir. Emniyet bakımından, Flllpln, defli A· 
mertka'ya hattA Havai adalarına bile u
zak dUşer. Fakat (IIong • Kong) a ve bll
husa bugUnkU etrateJlk durumda büsbü
tün ehemlyet kazıınmıı olan (Slngapur) a 
ııtsbeten yakındır. 

Sınırları henUı: belli olmıyan "Japon 
büyük hayat sahası,, k&r§ıemdakl mühim 
amerikan me\'zllcrtnl çabucnk ge:ı:mlı ol
duk. Şimdi, mevzuumıı:ı:un esıtsına gele
lim. Acaba, bu fkl bUyUk millet ne isti
yorlar T İhtllll!lannın eaası nedir 1 BUyUk 
Okyanoıı hPgemonyruıı!.. Gerçekten, çok 
ıUmullu bir dUnya meselesi .. A kde.nh:, ıt
mal ve M8.DI denizleri, Paıılflk! .. Be§er1-
yet mukadderatının belli olacağı bu mU
cadele meydanlarının buglin. yarın, göste· 
r-eceği cll\'elerf dikkatle gözllyellm, aynı 
zamanda da tAhllllmlze devam edelim: 

Francola fiyatları 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Francala 

yarından itibaren 17,5 kuru~a aatrlacalı:tır. 
Hububat fiyatlarında yükselme vardır. 

Yeni a(ılan kız ensfifü ve 
akıam kız sanal mektepleri 

Maarif vekrıletl, Ugak'ta bir ak§o.m kı:ı: 

sanat okulu, KUtahya'da bir kız eruıtıtlleU 
ile bir ak§am kız sanat o~ulu açmııtır. 
Her Uç okulun açılı§ töreni CUmhuriyet 
bayramında yapılacaktır. 

(ocuk Esirgeme Kurumunun 
mektep kit~plar1 

gönderenlere teıekkürü 

Okum.ağa hevesli ve yeni yılda ki • 
tap alamıyacak arkada§larına okuduk
ları kitapları gönderen ; 

Ankara Altındağ, Mermer ~eşme 420 
numarada B. Remzi Ebrc, Cebeci Ba
yındırlık sokak 12 numarada Bn. Su
zan Yazıcı 6 adet ilk okul kitabı ve 1 
önlük, Kayseri İktisat müfettişi B. 
Mustafa 28 muhtelif orta okul kitabı 
ve 47 adet bok!! kitabı, B. Fuat Tan 
oğlu Nihat Tan 17 adet muhtelif lise 
kitabı, Cebeci Balkeris bağları No. 
102 de Mahmut usta oğlu İsmet Şiş -
bacak io §det muhtelif orta okul ki • 
tabı, Binbaşı İzzeddin Yurder 22 adet 
muhtelif orta okul kitabı, Ankara bi
rinci orta okul S. 2-4 de 905 Sami Ut
ku 3 orta ve 5 muhtelif orta okul ki
tabı, Ankara mebusu Mehmet Demirel 
100 kurşun kalem ve 100 defter, Çan -
kaya caddesi Tura Ap. No. 1 de Bn. 
Necmiye Fer 5 rop, 1 yün kazak, 3 
gömlek, 1 ceket, 2 yelek, 3 iç pantalon, 
Kırklareli mebusu Dr. Fuat Umay oğ
lu Tunç Umay 2 ilk okul, 4 orta okut, 
8 lise kitabı. 

nıemeli. 

Belki hatırınızdan çıkmıştır : 
Bundan birkaç yıl evel İtalya'nın 

Habeşistan'ı istilaya kalktığı gilnler
de, B. Mussolini ile görü§melere baş
lıyan, kırk küsur millet böyle bir isti
layı hem zorlaştırmak ve hem de pro
testo etmek maksadiyle zecri tedbir -
lere bat vururken, Paris borsasında 1-
talya'ya bet milyar kredi bulan, bat -
vekil Laval, İ§te bu Bay Laval idi. 

Bugün Vichy hükümetinin başvekil • 
muavinliğini yapan o zamanki B. La
val'in İtalya'ya verdirdiği franıız 
franklarının sesleri, bir müddet sonra, 
Roma'dan, Venedik ve Milano'dan, 
Tunus t; Korsika ! ; Cibuti 1 diye Fran
ıa'ya aksetmişti. 

Deniyor ki, Almanya ile Fransa ara
ıında yapılacak sulhda, Alsas - Lorcn, • 
Tunus, Nis, Karsika ve daha birç,ık 

toprak ve haklar mihver devletlerine 
devredildikten sonra, Fransa'nın, ya -
ni Vichy Fransasının tngiltere'ye kar. 
fi barba girmesi de şart koşulmuştur. 

Vichy Fransasının barba tekrar ka
tılmış olması bir mesele değildir. ÇUn
kü bu r.iriş ne harbın bugünkü cereya
nına ve ne de onun nihai neticesine 
tesir edecek bir hadise olacaktır. An
cak böyle bir hadisenin asıl ehemi -
yetli ve insan olanları hayrete düşii -
ren cihet, isterse Vichy Fransası ol -
sun, Fransa ve fransız hüviyetini taşı: 
yanların 1914-18 Cihan harbiyle bu '>C
seferki cihan harbinde mukadrlerat 
birliği yapmış oldukları bir millet~ 

Bizi en kara günlerden en ay -
dınlık günlere çıkaran ve en gU
zel geleceklere hazırlıyan Cüm -
huriyet rejimine candan bağlılı
ğımır.ı belirtmenin her duygulu 
ve bilgili Türk'e vazife olduğunu 
düşünerek kürsliyü inkı tabımıza 
içten bağlı bütün yurttaşlara a
çık bulunduruyoruz. 

Kürsü, bayramın ba,langıcı o
lan 28. 10. 940 günü saat 13 de a
çılacak ve meydana ı:elenk koy
ma merasimi için verilecek fası
ladan sonra saat 17 ye kaclar de
vam edecektir. 

30. 10. 940 çarşanba günü kür
sü saat 10 dan 12 ye l(adar ve 13 
t:n 17 ye kadar açık bulunacak -
tır. 

duğundan ,. bahsetmekte ve " Hükü - imparatorluğundan bize m üdevver 
metin bu meclise mevdu vazifele~i rici borçların kuponlarını ödemek iç 
mevcut anlaşmalardaki esaslar dahi - verdiğimiz paraları htimillere tevzi e 
linde ifaya karar verdiğini ve hamil - )emekten ibaret bulunuyordu. 
ler in hukukunu teminen lazım gelen Malumdur ki, eski Osmanlı impa 
her türlU tedbirlerin alınmış bulundu- torluğundan kalan borç senetleri 191 
ğunu ve mali servisin yine ayni mü- anlaşmasiyle Türk borcu tahvilleriy 
essescler marifet iy le ayni suretle icra değ iştirilmiştir. Beheri (500) frank 
edileceğini ,, ilfin eylemektedir. lık olan bu tahvillerden bugün 1 m' 

Bu tebliğ mali tarihimizde milhi:n yon 839,453 adedi tedavülde bulun 
• bir mevki işgal edecek olan bir hadi- maktadır. Bu mikdardan 854,394 

sedir . Çünkü bununla 1881 denberi Fransız, İngiliz, Belçikalı, Holland 
m evcut olup Osmanlı imparatorluğun- ve İsviçreli dayinler elinde ve 29,821 
dan Türkiye Cümhuriyeti'ne miras de Alman dfiyinler elindedir. Geri k~ 
kalan ve imtiyazlar devrini hatırlatan landan 865,692 si Türk ddyinler eli 
son bir müessese ortadan kalkmıı bu- dedir ve 89,545 i de yedi senedir de 
lunmaktndı r. ğiştirilmemig olup üç sene 11onra de 

MalCtmclur ki, Osmanlı imparator - Jet lehine müruru zamana uğrıyaca1<1 
tuğu 1854 de lıaşlıyan ve 1874 de kadar tır. Bu suretle borcun yarı11ından faz, 
devam eden hesapsız istikraz devrinin lası dahile intikal etmlt olmakta ve b'! 
onunda borçları muntazaman ödemek borç Adeta dahilt bir borç mahiyetin! 
imkfinını bulamnmıt ve hfimillerle ya- iktisap eylemektedir. 
~ılan anla mıya !'1listen.it 1881 Muh.ar- GöriilUyor ki vazifesi esasen basi~ 

Kadın ve erkek her yurttaş kür- • 
sürie söz söyliyebilir. 

em ~ararnamesıyle DUyunu~mum.ıye lıir tevzi i~inden ibaret bulunan Dil 
Mec~ısi kurulıpuştu. Ecnebı tahvılat yunuumumiye Meclial memleket bari· 
Mmı.llerinin mümcssill:rinden müte - cinde umum borcun ancak yarııınd 
ek.kıl bulunan bu meclısln esaı vazi - az bir kısmı için faaliyette bulunmak 

fesı ecn~bi alacaklarına tahsis edilmit ta idi. Halbuki bugUnkU tartlar içinde 
olııı; varıdatı toplamak ve kuponları bu vazifesini bile hakkiyle ifa etme • 
tedıye etmekten ibaretti. Fakat pek sine ve hfimillere muntazaman tevziat 
kısa bl: zaman zarfında meclis, Os - yaparak bunların hukukunu muhafaTa 
manlı ım~a:atorluğunun bütün zaaf - eylemesine imk!n kalmamııtır. HükU-

Söz ıöylemek için bayramdan 
önce Yenişehir Emniyet abide~i 
yanında C. H. P. Vilayet İdare 
Heyeti Riyasetine ( telefon 5888) 
bayram günlerinde, kürsü başın
daki komıteye bat vurulması rica 
olunur. 

karşı, o milletin varlığına göz dikmiş '"'1 1111111111111111111111111111111111111,r hlarındlian1li ıstıfl~de ~·kol~ndui öğreruni~ ve met bu vazifeyi bizzat ifa eylemekle 
er t r ma ı ve ı tısa teşebbüsler- hem htimillere kartı taahhütlerini da

de Avrupa sermayedarlarının hamisi ha kolaylıkla yerine geti k i ka • 
ve. ~ümessili olmak istidadını göster- nını bulacak hem de tediy~~ır:fla • 
mıştı. rında milhlm bir tasarruf temin eyli • 

ve kendilerinin ele daha düne kadar 
hemen hemen bütün tarih boyunca 
dü§manı olan bir milletle ÜJbirliği yap
mağa kalkmalarıdır. 

Yalnız alman milletiyle fransız mil

letinin değil, bütün milletlerin sulh 

içinde ya~amaları, çalışmaları, iyi 

komşuluk milnasebetleri teala etme -

leri ve biribirilerinln eksikliklerini ta-

mamlamaları medeni dünyanın ve in
sanlığın şiarı olduğuna şüphe edile -

Denizli'de pasif 
korunma tecrübesi 

Japonya hemen hemen bUtun Aaya'yı, 
mU.nhaaıran bilyUk japon panayllne mah
ıu.a bUyllk bir hayat sahruıı olarak tanıyor. 
Limanlarında, hudutlarında japon donan
ma Ta ordulnrı bekllyen muazzam ''kapa-

Duygulu yurt yavrularına Çocuk mez. Ancak, bugün bakim vaziyete sır 

Denizli, 23 a.a. - Vilayet merkezinde 
dün ıaat ZO de ııık söndürme ve ıece ta
arruzlarına karşı pasif korunma tatbikatı 
ya.pılmııtır. Verilen alirm ipreti üzerine 
bütün ıuıklar sönmüı ve üç dakikada halk 
ıükQnet ve itidalle sığına.klarrna ı;i rmiı, 

cadde ıokak ve meydanlar boınlmıı ve 
e.vler zifiri bir karanlık içinde kalmıu bu
lunuyordu. Tecrübe 45 dakika sürmtiı ve 
korunma işlerinde vazife almış bulunan 
ekipler kendilerine düıen ödevleri mü -
kemmel bir ıurette yapmıılardır. 

" Osmanlı imparatorluğunda Avru - yecektir. ÇünkU meclise bu basit tev;d 
pa mali kontrolü ,. adlı eserinde bir vazifesi için ıenede 29,450 Tilrk altı
enıcrikalı muharrir, D. C. Blaisdell, nına baliğ bir mikdar ödenmekte idi 
Düyunuumumiye Meclisi'nin oynadı- ki bu mikdar hariçte ödenen ıenevt 
ğı rollerden bahsederken meclis için taksitlerin dörtte birini buluyor yani 
tıı tabirleri kullanmaktadır : " Avru- hariçte 100 liralık bir borç ödenmek t
pa kapitalizminin ileri karakolu ,, ; çin 25 liralık bir masraf yapmak icabe
" Bir emperyalizm aleti .. ; " Avrupa diyordu. Alınan kararın asıl mUhim 
devletlerinin vekili ,.. Bu t~lıirler la- ciheti, tediyede int~~anı ve ma3 arlfte 
alettayin bir politikacının nutuklarına tasarruf temininden ziyade bu suretle 
giren avamfirip terkipler değil tarihi eski imtiyazlar devrinin ıon müessese
hndiselerin bütün betağatiyle isbat et- sinin de ortadan kalkmı~ olmasıdır. 
tiği hakikatlerin veciz ifadeleridir. İşte asıl bu bakımdandır ki hükümetl• 

lı bir to pazar., telAkkJ ediyor. Japonya, 
hemen hemen bUtUn Aııyn'nın kömUr, de
mir ve diğer madcnlerlnt', yetıetırcbllece
tı her tilr!U ham maddelerine el atarak 
Japon ııanayi!nln lhtlyaçlnnm "bu bUyUk 
fç paur mallkAneslnden.. temin etmetl 
dUuUnUyor. 

18 ııtaan 193• te Tokyo hUkilmetı "Aa
ya Monroe,. ılnl 111\n ederken bu amaçla
rı güdUyordu. Bugün de, aynı emellerin 
UçUzlU yolcuaudur .. O vakit ıu atız kulla
nılmııtı: 

"Bundan böyle, Çin'e yardım etmek 
makaadlyle her hangi araıulusal bir pro
jenin tatbik mevkllne konulmasına Ja
ponya. huauaı durumu ve Uzak - Doğu'

dakl misyonu icabı mrını olacaktır. BB§lan
gıçta, ııadece teknik ve malt mahiyette de 
olea, bundan böyle Çln'dc nllfuz b6lgelert 
vücude getfrtlmealnç ve yahut "bcynelmt· 
lel kontrollar .. teala edllmeıılne milsaade 
etmlyecektlr!.,, 

Esirgeme Kurumu teşekkürlerini bil
dirir. 

'Kinin Ü%erinde 

sahtekôrhk 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Kızılayın kl

nlnlerl sahte etiketle eatın alınar&k plyer 
saya eUrUldU#U zabıtaya ihbar edllmlı ve 
Tahtaknle'de Sabuncu hanında ~af adın
da biri Kızılay klnlnlerlne Roterdam eti
ketleri yapıetınrken suç UetU y&kalanmıı
tır. 

Bir motör battı 

İstanbul, 23 (Telefonla) - eııe limanı 

açıklarında 28 tonluk bir mot6r balını§, 

mürettebatı kurtarılmııştır. 

Karıımı yaralryan adam 
Asya, Asyalıların olduğu için mi T İstanbul, 23 (Telefonla) - Fatlh'te Mu
Hayır, Aeya, Japonya'nın olduğu için!" harrem adında bir adam karısı Flrdeai bı
Çln'I hattA Asya'nın mtlhlm bir kısmını ça.kla ağır yaralamıııtır. 

lııUlA etmlıı olmakla japon içtimai bllnyc-

Azgın bir boia 
İetanbul, 23 (Telefonla) - Kı\fıthane 

k6ytinde bir bo~a ahırdan ke.çmıı Muıtafa 
ve Ahmet adında lkJ ki§! lle iki beygiri a
ğıl surette yaralamıııtır. BoQ'a ırureunla 

öldUrUlmtişttir. 

kulmak istenilen zihniyetlerle, ideo -

lojilerle, tarz ve vasıtalarla değil. 

ÇUnkü, son yıllarda türeyen zihni -

yetler, milletleri, bir bonmarşe malı 

gibi, tasnife t!bi tutmakta, onları ta
mamen izafi olan kendi ölçüleriyle 

ölçmekte, ve ondan ıonra da dilnyada 

devamlı bir ııulh kurmak iddiasında -
dır. 

Bunun için, itıtenildiği kadar işbir
liğinden, devamlı ıulhtan bahsedilsin, 
zihniyetlerde aykmlık, dünyayı gö -
rU~ tarzında nisbet kabul etmez fark
lar olduğu müddetçe, hepsi de, haki
kat değil, ancak bir hayalden başka 
bir§ey olamaz ve olmıyacaktır. 

Hi . Tu 

Ankara Halkevinde 
koro dersleri 

, 
Ankara Halkevtnde .Ahmet Adnan'ın ne

zareti altında koro dersleri verilecektir. 
Bu derelere devam etmek ıcın musiki btl· 
mek ıart değildir. Sadece öğrenme arzu
eunun olmaeı kAfidlr. Derslere 16 İklncl
teorln 1940 ta b~le.nacağındıuı tetıyenle

rln bu tarihe kadar halkcvlne müracaat e· 
derek kayıt olunmalan lAzımdır. 

Eskiıehir Köy Enstitüsü 
f alebesinin f elkikleri 

Sivas, 23 s.a. - Tatbikat i~in memleket 
iı;inde ıeyahate çıkan Eskişehir köy enı
titüıii talebelerinden 20 kiıillk kafile Sam
ıun, Havza ve Amuya'da etildler yaptık -
tan eonra ıe.iırimize ııelmlılerdir. Dün Si
vu'ın tariht eserlerini ve fabrikalarını 
ıe:ren ve buJU.n de tetkiklerine devam e • 
den talebeler bu ııecekl trenle Kayaeri'ye 
ıideceltlerdir. 

Güzel sanatlar mimari ıubesi 

talimat namesinde değiJikllk 
Maddt yardım clSrmek ıuretlyle g{izel 

sanatlar akademisi mimari ~ubesine devam 
eden talebeler için evelce ha:ırrlanmıı bu
lunan talimatnamenin on üçüncü maddeıi 
dcğiotirllmiıtir. Yeni maddeye cöre tale
be)er uzun ıüren haıtahk ıibi maz.eret -
!erden başka hiç bir aebeple ıınıfta kala
mıyacaklar. Sı.nıfta kalan talebelere ya -
pılan yardım otomatik olarak kesilecektir. 
İki aydan fazla silrmiyen hastalrklar ıı • 
nıfta kalmak için mazeret olaark ileri ııli
rülemiyecektir. Hastalıklar ancak resmt 
ve ııhi bir heyet re.periyle lıbat edilecek
tir. 

Milli kalkınmanın Dilyunuumumiye miz tebrik ve takdire !Ayıktır. 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Türk Hava Kurumuna yapılan yar • 
dımlar etrafında dlin aldığımn: haberler, 
Samıun'da demir tüccarından Baki Öner 
Merzifon kuruma 282, Kanı'ta Abzer Ye
nal, Harun Göky.i ğit, Kerim Taşdemir ve 
Hüseyin Denizli yfü~er Ura, Sinan Yenal, 
Şamil Agdaş, Ziya Çanakçı, Mehmet Gö
dekli ellişer, Halil Baykal 35, Raif Mum
cu, Gaffar Da~. Mnmil Karslı otu:ı:ar, Ve
li Doster, Murad Yıldız, Naki GUzeldere, 
Sadık Ece, Mcvlut Yazıcı, Mehmet Ku -
lu, Saffet Tiryaki, Hamza Karadağ, Mu
rat Kaya, Mehmet Efendicjlu, Mustafa 
Curen, Mecit Cebeci yirmi beşer lira ver
mlı:ılerdir. 

Gene Karsta iki vatandaş da araların
da topladıkları «-O lirayı Hava Kurumuna 
tevdi eylemiılerdir. 

Diğer taraftan İskenderun'da Kadri Nu-

1 
Belediye Meclisi . 

toplantıla ra başlıyor 

Belediye Relılltlndcn ı 

Belediye Mecliıl lcanunt toplantısım 
4/teırinisani/940 tarihine tesa.düf eden 
pazartesi g{inü aaat 17.!0 da yapacağından 
meıkQr •ünde azftların belediye meclisi 
salonwıa teşrifleri llln olunur. 

Ruzname: 
1 - Reiı vekllleri ve enciimenler lntl· 

babı, 

2 - Yol lnııo.11 için hazineden verilen 
250000 liranın 940 biitçeslne lllveıl hak
kında encümen kararı. 

3 - Otomobil plikalıı.rı hakkında encil
men kararı. 

4 - İtfaiye için Uç adet Fort karoıeri 
yapılması hakkında daim! encilmen K. 

5 - 159 ~ift otomobil plAkaaı hakkında 
encümen kararı. 

6 - 1939 heıabı kat! cetvelleri, 
7 - Bütçeye munzam tahıisat illve.l 

H. 
ri Göksal ve eşi , AH Riıa Emekli ve e,1, 
Muhsil Günsal ve eşi, Zonguldak'ta terzi 

8 - Bahçeler için mübayaa oluna.n &iat 
Hüseyin Ali Tilzün, Rifat Ayyıldız, ev - ve fidan teahhüdatrnın 940 mali yılına sari 
lenme yilzilklerini kuruma terkeylemiı - olmaaı H. encümen kararı. 

lerdir. 

!lnl kemiren hastalık tedavi edllmlı ola· 
cak mı T Gayri tabllllk, muvazenesizlik 
ortadan knlkacak mı T :Mltsul, l\lltsuhlıl 
g1bl birkaç nüfuzlu ailenin elinde topla
nan "mlllt &'ellr,, 1 hattA birkaç nılall ar
tırmış olmakla Japonya içtimaı dertlerin· 
den kurtulabilecek mi? BUtUn bu askert 
ieUlA hareketleri, japon milli gelirinin da
ha adl!Ane, dııha mıı.ntıkt, daha ln1ant bir 
tarzda taksimine zemin hazırlıyabllecek 

mlf 
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Kazım Nami Duru'nun lzmit'te 

verdiği konferans 

Karat taraf ne istiyor f 
Amerikalılar ıu tezi mUdato.a ediyorlar, 

ınuıt Çin hUkümetl, uzun bir barıı ve dlr
llk içinde, ıömendöterlerlnl, yollarını in
kişaf ettirsin, verimli lktısadl teşebbl18le· 
re slrtııerck mUnakAle vaaıtalıırına zengin 
bir trafik yaratsın, milli parasının letlkra
nnı temin ederek ticari mUnasebetlerl ls
tlkraraızlıktan, BJ>ekUltuıyon illetinden 
kurtarsın.. Bu gayretlerinde, kendisine 
teknik ve mali yardımlarda bulunalım. 

Memleketin lstıh.stı.11, dolayıelyle ihracatı 

arttın .. Bu suretle, "lııllro kudretini,, haiz 
olan 500 mllyonltık çok genlıı bir pazar 
vücude gelsin.. Bu pazarda mU11alt ııart· 
lar dahilinde, meıırQ bir rakabet çerçevesi 
içinde mal alıp, mal satılsuı .. 

Japonya, böyle bir rakabetten neden çe
kiniyor? Ucuz lıçlllk, maliyet dU1Uk1UğU 
kendi cepheelndc.. ihracat limanları, Çin 
eahlllerlne çok yakın .. Nakliye ve ılgorta 
masrafları kıyruı g6tilrmlyecek derecede 
nz.. İhracat işleri merkezt bir eleteme, eı

k bir mllll disipline tAbl ... Neden Çin Ul· 
kelerlnde ııçıkkapı politikasını takibe ya- j 
n8.§mıyor? Neden mutlak bir inhisar !eti· 
yor f Hangi düşünce ile, l'enlı mtkyaata, 
tertipli bir kaçakçılığa göz yumarak milli 
Çin hUkUmctlnln yegA.ne mühim varidat 
kaynağı olan gtlmrUklerlnt baltalıyor ? 

(Sonu 4. üncü uy/ada) 

Milli marşlar 

Biz ilk mektepte iken, son .5min 
alayları oluyor, mekteplerde 

son ilahiler okunuyordu. Rüştüyeye 
marşlarla birlikte girmiş sayıl~rı~. 
Gerek rüştüyede, gerek sultanının 
birkaç sınıfında öğrendiğimiz, ba
ğıra bağıra bir ağızdan söylediği
miz marşların, mektep şarkılarının 
sayısını bir araya getirirseniz ol
dukça yüklü bir yeklln tutar. B un
ların birçoğunda gül te değersiz, 
beste melez, acemi ve yahut diyezi 
ve bemolü ile Avrupa havalarından 
kopye idi. Hatta o kadar ki bir mu
siki muallimi, Ziya Gökalp'ın gayet 
ağır başlı olan bir güftesine o za
man bir lransız kabare havasının, 
"Karolina" nın notasını tatbik et
tirivermişti. lğri, doğru; kör, topal: 
yalan, yanlış Şt'ylerdi belki bunlar; 
fakat bizi bir ağızdan haykırtabili-
yordu. Yalnız işlerinde, - güfte
leri mahwrlu olmamak şartiyle -
bugün bile söylenecek, çalınabile
cekler de yok değildi. 

Geçenlerde bir musiki heyetinin 
§eflni konuşurken dinledim : bu sa-

'#AN l~l IL~R 
natkir, idaresindeki heyetin marş
lardan mürekkep bir konser verme
sini rica edenlere: 

- Tam bir konseri .. dolduracak 
kadar mi111 mar1ımı% yok/ diyordu. 

Acaba niçin yoktur? Bizim ço
cukluğumuzda, yani vatanımızda 
bir "yerinde sayma" rejimi hüküm 
sürerken şöyle veya böyle, fakat 
ne de olsa bir ağızdan söyliyebildi
ğimiz bir sürü havalarımız, marşla

rımız varken bugün milletçe yürü
yü~ haFndeyiz de neden milli maq
larımı?! bu kadar azdır. 

Geçenlerde Halkevinde bir "Ha
maset şiirleri gecesi" tertip ettiği
miz bir akşam dikkat ettim, cümbu
riyet devrinde yazılmıf vatan ~iir
leri umduğumuz kadar çok değildi. 

Şiirin de, musikinin de birçok, 
ama birçok nevileri olabilir. Fakat 
milli maq, fakat vatan :ıiiri niçin 
yok ve yahut neden pek az? 

M öıyö l aval I 

l§gal altındaki Fransa'dan Vişi 
Fransasına ve Peten Fransasından 
alman Fransasıns gitmenin de gel
menin dı ya!Jak olduğunu gazeteler
de okuyoruz. Galiba bu yasak, yal
nız bir kişi için cari değildir ki 
beyaz kıravatlı Mösyö Lava/ "çat 
burada, çat kapı arasında" sık sık. 
Paris'e gidiyor. Fransa'nın bu dik
tatöroidi eve/ki gün gene Paris'e 
gitti ve alman devlet reisi ile konuş
tu. 

Birisine sordum: 
- Bu fevkalAde milsaadenin se

bebi ne olsa gerek~ 
- Yakasında o beyaz kıravatı, bir 

teslim bayrağı gibi, taşıdıktan sonra 
onu ne diye daim1 bir "müHleme 
memuru" saymasınlar? 
cıvabını aldllll. 

Kitap okum.ağa dair I 

Merak bu ya; okurlarımdan biri
s;i bana şöyle bir sual soruyor: 

"Size birçok kitaplar gönderir
ler; siz de bir sürü kitap alırsınız. 
Elinize iğreti olarak bir takım eser
ler geçer. Bütün bunları okur mu
sunuz? Hepsini okumağa vakit bu
labilir misinizi"' 

Bu okuruma me~hpr İngiliz mü
tefekkiri Sir Franci.<; Bacon'un ki
taplar hakkında yazdığı şu sözleri 
tercüme ederek cevap vereyim: 
"Bazı kı"taplar tadına bakılmak, 

bazıları yutulmak ve pek azı da çiğ-
nenip hazmedilmek içindir. Yani 
bazı kitapların muayyen parçaları 

okunabilir; ötekileri bütUn bir me
rak ve a/§ka gösterilmeksizin göz
den geçirilir. Bunların içinde pek 
azı da alaka, dikkat ve ehemiyetle 
başından sonuna kadar okunabilir.'' 

Meşhur mütefekkirin bu sözü, ü
zerinden Uç buçuk asır geçtiği hal
de, bugün de tekrarlanabilir. Oku
ruma cevabımı onun için bu tercü
me ile veriyorum. 

T. t. 

İzmit, 23 a.a. - Buraya •elen Manlu 
mobuılarrndan Klzım Nami Duru, dün 
akıam, halkevi aalonunda kalabalık bir 
dinleyici kütleıi önünde dilnyanın bugün
kü durumu kar31sında Tiirkiye mevıııha 
bir konferans vermit ve büyük bir aliıka 
ile takip edilmiutir. 

Kız enıtitiilerinde askerlik dersi 
Maarif Veklleti yeni bir kararla kız 

en!ltitületi ilçüncli sınıflarında da. haftada 
bir saat askerlik dersi röıterilmeaini ka
bul etmiıtir. 

Muallim mekteplerinde yabancı 
dil dersleri 

· Mua11im mekteplerinin meslek! birinci 
ve ikinci sınıflarında, devlet yabancı dil 
kitapla.rından lise birinci sınıfa mahsuı o-. 
!anların okutulması kararlaıımııtır. 

MevlUdü şerif 
Nafıa VekAletl tnoaat dairesinde Cak

cı oğlu Tevfik Özkan'ın halıı.sı Hallme'nln 
ruhu için Koyunpazarı camllnde Hafız 

Necmi Rlza ve kıymetli arkadtı§ları tara. 
tından cuma namazını mUtenklp mevHldtl 
§erit oJrun'.l.Cağından akraba ve dosttnrının 
teorlflert rlr 'lunıır. 4'256 
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Siyam'ın dôvası 
~Afrika kıtasının büyük devletler 
hı ahında paylatılmaamda istiklalini 
k ~ daza edebilen tek bir t!~vlet 
A~ ~rştı: Habetiıtan. Bu müstakil 
h rıka devleti de ltalya'nın iıtila 
kırsına kurban gitti. Bugün Afrika 
drta.sında müstakil denebilecek bir 

evlet kalmamıthr. 
- Asya kıtasının büyük devletler 
l rasında paylaşılmasında da - bat
J·?a.~ına bir kıta olan Çin iıtisna e· 
t 1 ecek olursa - bir siyam kalmı§t· Haritaya bakılacak oluraa bu 
f evletin de neden istiklalini muha· tz.a edebildiği anlatılır. Siyam 
ransız ve İngiliz nüfuz mıntakala· 

AMERİKA 

Pasifik Okyanosunda ı 
Munzam üsler 

tesis ediyor 

Bahriye Naı1rı: 'Nerelere kadar 
üsler tesis edeceğimizi 

hadiselerin inki11f ı tayin 
edecektir, diyor 

u u u s 

Taymis gazetesine göre 

Bulgar politikasının 

inkiıal ıekli 

Bulgar ordusu alman 

malzemesine rağmen 
fena techiz edilmiştir 
Londra, 23 a.a. - Tlmes gazeteslnln 

HARBE 
DAİR 

Mübarek 
Ramazan 
ve Sap denizi 
Afrika harbi 
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pnı~ temas ettiği noktalardır. Ve 
ngıltere ile Fransa, on dokuzuncu 
dsrın sonlarında Asya kıtası üzerin
b~lti nüfuz ıahalarmı tayin ve tes· 
b~t. ederken, iki nüfuz mıntakasmı 
r'rı?irinden ayırmak için bu devle· 
ın ıstiklaline dokunmamıya karar 

Nevyor, 23 a. a. - " Nevyoı:ık He • 
rald Tribune " gazetesinin tertip et • 
mit olduğu bir toplantıda, bahriye na· 
zırı B. Knox, Birleşik Amerika'nın 
Pa~ifik okyanosunda munzam üsler a-
lacağını beyan etmiş ve : 

Sofya'daki muhabiri yazıyor: Bulgs.r kıra
lı birkaç gün evel Von Tvardovski'yi ka
bul etmiştir. Kıral bu suretle iki gUn zar· 
fında iki alman ııahıı!yeııini kabul etmiıı o
luyor. Saraya yapılan bu mtltemadt kabul 
isteklerinin arkasında, hükümdarı ananevi 
bitaraflık siyasetinden vaz gcçmeğe ikna 
için ruh! bir ta.zyık teşebbUııU mevcuttur. 
Bulgar milleti şerefll bir sulhu sevinçle ka· 
but edecektir. Zire. halen sergUzeııte atıl
mak tarafdarı değildir. Bulgar ordusu al
man malzemesine rağmen fena teçhiz edil· 
mlştlr. Bu malzemenin Bulgarlara göre de
ğil, alman ordusuna göre yapıldığı görül
mektedir. Bulgaristan resmen bltaraflığım 
idame eylemekte ise de bu siyasetin umu
mt ve ananevt temeli, Almauya'nın ~agı 
Tuna'ya kadar inmesi He ve Sovyctler Bir
Utinin bütün BRlkan meselelerinde gö!!ter
diği ihtiyat )dlzllnden ortadan kalkmıştır. 
Bununla beraber, Romanya'nın işgaline ait 
bazı vakıalar mıılOmdur. Harbiye, bahri· 
ye ve hava nezaretleri ortadan kalkarak 
yerlerine ordu, donnma, hava ve iaşe mUs
te§s.rlart kaim olmuştur. 

A frika'daki harekat mola ver
mektedir. İtalyanların Seydi 

Barrani civarındaki yegane itleri 
timdi kuyu kazmak ve yol yap
maktır. Fakat bu kuyular saye· 
sinde Mısır'ın kuyusunun kazıla· 
cağına dair de ortalıkta hiç bir 
alamet yoktur. İtalyanlar, kendi 
ifadelerine göre bir hazırlık dev• 
resindedir1er. Çünkü timdiden 
müslüman memleketlerine hü· 
cum edemezler. Çünkü ramazan 
ayındayız. Çünkü İtalyanlar, müs
lümanların bu en mübarek ayla· 
rmda onlara kartı bir fenalık yap
mayı akıllanndan bile geçirmez· 
ler. Halbuki İngilizler ramazan 
bayram, Şevval demeden, müte
madiyen müslüman memleketleri
ni bombardıman etmektedirler. 
Çünkü onalrın müslümanlara hiç 
ehemiyet verdikleri yoktur! 

Amerika'nın Londra büyük elçi&I 
Kennecly 

;eıınitlerdi. Siyam, Hindiçini'deki 
• t'a.nsız topraklarını Birmanya'daki 
lll.giljz topraklarından ayırmakta• 
~rr. Siyam'ın şimalinde Çin vardır. 
~llubunda da Singapm'a kadar u
lanan Malay yarım adası. 

Siyam'm Aıya kıtaaında kendisi· he kom§U olan devletlerle ve bil
U aııa bu devletler arasında Fransa 
lJ e eski bir hesabı vardır. Fransa, 
.:z.ak-ıarktaki müstemlekelerini ge· 

~!letirken 1893 senesinde Siyam'-

- Nerelere kadar üsler tesi6 edece
ğimizi, had1ııelerin inkitafı tayin ede
cektir ,. demiştir . 

Yeni munzam üslerin tesi~i ıçın 
devletin yaptığı müzakeraıt veya ter -
tip ettiği planlardan bahsetmeksizin, 
nazır şunları ilAve etmiştir : 

- Pasifik denizinde üslere malik 
bulunmaktayız. Bunların en büyüğü 
ve e ı kuvvetlisi Havay adalarındaki 
Pearl Harbour'dur. Fakat daha başka 
üslere de ihtiyacımız vardır ve bun • 
ları elde edeceğiz. ,, 

Yunanistan başvekili M etakıcu 

Mihver tazyiki 
ve Yunanistan 

Yunanlılar her taarruza 
karşı şiddetle 

Münak~lat nezareti, Turnuseverin'den 
İbran ve Galaç'a kadar büyük bir yol in
ıası için italyanla.rla bir mukavele imzala
mıştır. Yol Yerköy, Bükre§ ve Vacan'dan 
geçecektir. 

Bütün bu iddiaları İtalyan rad· 
yolarının türkçe ve arapça neıri· 
yatından dinlemek kabildir! 

an toprak almıştır. Fakat eğer 
tranıa bugünkü vaziyete dütmemit 
olsaydı, Siyam bu e•ki heaabı araı· 
trrınak cesaretini kendisinde göre• 
jUYecekti. Müıtemleke imparator• 
... uğunun muhafazaaı, imparatorlu
~un dayandığı müeyyide olan aske· 
tş'· kuvetin muhafazaıına bağlıdır. 
Utıdi bu kuvet zayıfladığından Si

Ya.nı da eıki defterlerini karııtıra· 
tak 1893 ıeneıinde kendisinden 
Cebren alman topraklan geri iste
bıektedir. 

Atlanntik okyanosunda ingilizlerin 
Uslere sahip olmaları, bu denizdeki 
kuvvettmizi bilyilk mikyasta arttır -
maktadır. Bu Usler bir çok gemilere 
muadil buluntnaktadır. Bu kuvvet 
mevcut gemilere inziman ederek At· 
lantikteki topraklarımızı zaptedile • 
mez bir hale getirmektedir. 

mukavemet edecekler Bir BUkreş gazetesi, yiyecek maddeleri 
fiyatının yUzde yllz arttığını ve bu artışın 
et ve fasulye için yüzde 400 olduğunu yaz
mıştır. Bu vaziyet bugUnkü Romanya hak· 
kında bir fikir vermektedir. Bulgaristen'da 
da aynı hAdiaeler ba.o göstermektedir. Bul
garistan'da fiyatlar 1939 yılının bagından
beri yüzde 40, Yugoslavya'da ise yUzde 100 
artmıştır. 

Oru~ ayı 

Fakat Avrupa'da Almanya yeni 
bizam kurmıya teşebbüs ettikten 
:~ııra vaziyet değiştiği gibi, Asya 
ııutasmda da Japonya yeni nizam 
lcurmak tetebbüsüne giriştikten son· 
ra. vaziyet değişmiş bulunuyor. Ja· 
Slonya Hindiçini yoliy]e Çin'e asker 
töndereceğini bahane ederek Fran
ıa'yı tazyık etmit ve bu müstemle· 
lte'de yerleşmek üzeredir. Japonya• 
llınh Hindiçini'den çıkacağı çok şÜp· 

Birleşik Amerika süratle vaziyet a
larak deniz yollarına haklın olabilir. 
Bu hakimiyet belki lUzumu kadar 
kuvvetli olmaz. Bunu takviye etme-k 
için çok zaman kaybettik, fakat kay
bedilen zamanı telafi etmek için eli -
mizden gelen her şeyi yapmalıyız. 

Nevyork, 23 a.a. - Bahriye nazırı Knox 
bugUn söylediği bir nutukta demi9tir kıi: 

İnglltere'ye ve Çin'e, Hitler'ln ve Mu • 
ıoı.ini'nin bu hususta ne düşündüğünü he
saba katmade.n yırdtınıı. devam edecefiz. 
Sillh yığacağız. Ve her kim oluna olsun 
yatıştırmaya çalıftlltYacıfız. 

İngiliz gazetelerinde balkan 
vaziyetine dair tefsirler 

Londra, 23 a.a. - Times gazetesi 
yazıyor: 

Atina'daki alman ve italyan sefir
lerinin general Metaksas'ı ziyaret e· 
dcrek bir silrü isteklerde bulunduk· 
ları hakkındaki haberlerin mihverin 
faydalanabileceği bir telaş havası çı
karmak arzuımnda bulunan mahfiller· 
den çıktığı zannedilmektedir. 

Alman maarif na%ırı B. Rust 
Solya'dan hareket etti 

i talyanlar §İmdi, kendi silah-
larını, kendi cesaretlerini 

hesaba katmaktan ziyade çok 
fa:otla bir din gayretine dü~mÜJ· 
lerdir. Müslümanları bu din gay• 
retiyle avlamak, onları kendileri
ne bendetmek sevdasındadırlar. 
Çünkü Musolini islamın kılıcını 
eline almıştır. Bu kıhç mübarek 
r,,- azanı-mağfiretni§an'da nasıl 
çt.~tilir? ..• 

İnsan bütün bunlara baktığı 
zaman, harpte ne gibi silahlar 
kullanıldığını unutuyor da, alenen 
nakzı-siyam ettiğini bile bir tara
fa bırakıp kendi kendisine "aca· 
ba, Mareşal Graziani oruç mu 
tutuyor?" diye soruyor. 

elidir. Şimdi de Fransa ile Siyam 
t.l'asmdaki ihtilaftan istifade ede· 
tek, bu devleti, Franaa'ya karşı tah
rik etmektedir. Görülüyor ki Japon
l'a, Uzak-şark'ta tıpkı Almanya'nm 
Avrupa'daki politika tabiyesini ta• 
lcip etmektedir. Bu da devletleri bi· 
ribirine düıürerek hepsini ayrı ay• 
n avlamak formülü ile hulasa edile
bilir. 

Mihverle İspanya arasındaki müzake • 
relerin Afrikı'ya yolu açmak için bir te
ıebbüı olduiunu tahmin eden bahriye na
zırı bu te11ebbüs muvaffak olduğu takdir
de Amerika için muazzam bir ehemiyeti 
ha.iz olacağını, zira bundan böyle Brezil-
7• karıısında nasiler bir hava Üaali tenıin 
etmiı olacaiını ka)"deylemlıt.ir. 

Yunanistan hadiseleri hakkında da
ima iyi malO.mat alan türk mahfilleri 
böyle bir ziyaretin vuku bulmadığı 
kanaatindedirler. Bununla beraber 
mihver başka Balkan memleketleri 
Ü.terine daima tazyıkte bulunmuştur. 
Türkiye'deki kanaat bu tazyıkın şim
di arttırılacağı merkezindedir. Fakat 
bugünkil askeri vaziyet ve mihverin 
harbe Balkanlarda başlamamak husu· 
ıundaki arzusu sebebiyle Yunanistan 
mukavemetine devam edebilir. 

Safya, 23 a. a. - D. N. B. : Alman 
nıaarH nazırı B. Rust, ye..:: gün Bul
garistanpa kaldıktan sonra dün Sof
ya'dan hareket etmiştir. İstasyonda 
kendisini teşyi edenler arasında baş
vekil profesör Filoff, hemen bütün 
bulgar hükümeti erkanı kıral mümes
silleri, alman elçiliği yüksek memur
ları, italyan, japon ve macar elçileri 
ve Slovakya maslahatgüzarı bulun • 
makta idi. 

İslam şehirlerine bomba 

Hakikatte Siyam'ın en büyük 
dütmanı, kendisinden yarım asır e· 
\re], bir parça toprak koparan Fran
sa değil, yeni nizam kuracağını bil
diren Japonya'dır. Çünkü böyle bir 
nizam içinde müstakil bir Siyam'a 
hiç yer yoktur. 

Bununla beraber, birçok Avrupa 
devletleri gibi, Siyam da bugün için 
bunu dütünmemektedir. İstiklalini 
koruyacağı yerde birkaç kilometre 
daha toprak elde ettikten ıonra, 
böyle büyümüt bir vaziyette Japon· 
Ya'ya teslim olmayı tercih eder gibi 
görünmektedir. 

Siyam Fransa ile ara.ımdaki ihti
lafı halletmek için muharebeyi bi
le göze aldığını, başvekilinin selahi
Yetli ağziyle evelki gün dünyaya 
ilan etmittir. Belki de Fransa'run 
bugünkü vaziyetinde bunu yapabi
lecek bir vaziyettedir. Çünkü ana· 
vatan ile bağları keıilmit olan Hin
diçini'deki fransız kuvetleri harp 
Yapabilecek bir vaziyette değildir. 
Uzak-ıark'ta statükonun devamına 
taraftar olan lngiltere ve Amerika 
Fransa'ya yardım etmezler. Diğer 
taraftan Japonya, kendisine mahsus 
sebeplerle bu davada mihverin hi
nıayesine ıığınan Fransa'ya değil, 
Siyam'a yardım etmektedir. Eğer 
Siyam baıvekilinin de söylediği gibi, 
hakikaten Hindiçini'ye kartı hare· 
kete geçecek olurıa, yeni açılan Bir
ınanya yoluna yakınlığı ve Hindiçi· 
ni'de japon aıkerlerinin bulunması 
dolayısiyle esasen nazik olan bu 
ııuntakanm vaziyeti daha ziyade 
ııazikleıecektir. Ve bu karışık vazi· 
yetten istifade edecek olan Siyam 
değil, Japonya olacaktrr . . 

A. Ş. ESMER 

Belçika hükümeti 
Londra'da kuruluyor 

Londra, 23 a.a. - Royter ajansının dip· 
lomatik muharririnin öğrendiğine göre, 
Belçika ba§veklll B. Pieriot lle hariciye 
nazın B. Spaak Londra'ya gelmişlerdir. 

B. Plerlot lle B. Spaak, arkadB.§lariyle 
mutabık olarak Belçika hUkUmetinln mer
kezini Londra'da tesis etmiş olan maliye 
nazırı B. Vleschuvver He müstemleke na
zırı B. Gutt'e iltihak eylemişlerdir. 

Nazırlar Belçika hükUmeti hesabına 1· 
dare işlerini görecek ve İngiltere'nin ya. 
nı başında Betçika'nın kurtuluşu için mü
cadeleye devam edeceklerdir. 

Gestapo reisi Barselon' a gitti 
Madrid, 23 a.a. - D.N.B. ajansının hu

IU!l mah11biri bildiriyor: Alman polisi ıe
fi B. Hinımler maiyetiyle birlikte bu sa -
bah tayyare ile Baraelon'a hareket etıniş
~ir. 

Hamburg'a 
yapılan 

hücumlar 

Harp gemileri feıgihlarmı 
tonlarca bombalar ahldı 

Londrı, · 23 a.ı. - Hava nezaretl hıtih
bara.t bürosu, ingiliz bombardıman tayya
relerinin r.alı ıecesi Hamburg'a karşı yıı.p-

tıkları hücum hakkında ı;u tafsilatı ver • 
mektedir: 

Blohm ve Voas tezılhlarında i.noa edil
mekte olan düşman harp ıemilerl clddt 
bir hücuma uiramııtır. Bir aaatten f&zla 
süren hücum esnasında yiiksek lnfillk 
kudretinde tonlarca bomba ve intaat tez
ıa!hlariyle civar havuzlara bin tane yan
gın bomba11 atılmıştır. 

Ruhr havzasında ağır bombardıman 
tayyareleri Dusseldorf civarında Reiaholz 
petrol tasfiye fabrikasına karşı yıldırım 
gibi hücumlar yapmışlardır. Hücuma saat 
19,30 da başlanmıştır. On dakika içinde 
yüksek infilak kudretinde bombalarla yan
gın bombaları yaimur hallnde tasfiye 
fabrikası üzerine düşmÜ!i ve 14 yanım 
çıkmılihr. Dusseldorf marıandiz garında 
da bir çok yangınlar çıkmıı infill!klar VU• 

kubulmuatur. 

Bükreı'te sabaha 
karıı bir tehlike 
iıareti lecrijbesl 

Bükreş, Z3 a.a. - Stefani ajansından: 
Dün gece Bükreş'ten payıtahtın müdafaa 
tertibatının ne suretle i:ılemekte olduiu
nu ve düşman tayyareleri taarfından bii • 
cum vukuunda halkın ne suretle sevk ve 
idare edileceğini kontrol etmek için bir 
tehlike işareti verilmiııtir. Alert, saat 3.35 
ten 4.20 ye kadar devam etmiıttir. 

Eksperler, teıadüf edilen mahzurle.rı 
izale için muktezi tedbirleri ter.bit etmiş
lerdir. 

lüksemburg meclisi dağıhldı 

Bulgarların hattı hareketi gazete
lerde tefsir mevzuu teşkil etmekte· 
dir. Fakat türkler bu hususta bütiln 
bUtUn ümitsiz değillerdir. Romanya 
hidieelerinden ders alan Bulgarista· 
nın kendisinin de tıpkı diğer Balkan 
memleketleri gibi mihver lehine ola
rak istiklalini kaybetmek tehlikesine 
m~ruz bulunduğuna vakıf olduğu ka· 
naati mevcuttur. 
Yunanistan, lngiltere ve mihver 

Londra, 23 a.a. - Daily Telegraph 
gazetesinin Atina'daki hususi muha
biri yazıyor: 

İtalyan kaynaklarından çıktığı zan
nedilen ve Amerika'dan gelen haber· 
ler Yunanistan'ın Arnavutluk budu· 
dundaki köprtileri berhava ettiğini 
bildirmektedir. Bu haberler doğru de· 
ğildir. İtalyan, arnavut ve bulgarla
rın on aydır devam eden telaş verici 
faaliyeti ve tehditleri, Yunanistan ef
k~ıumumiyesinde memleketin bütün· 
lliğüne karşı vukubulacak taarruzlara 
mukavemet kararından hiç bir şey de· 
ğiıtirmemiştir. Bütün memleket ge· 
neral Metaksas'la mutabıktır. 

Mihverin Yunanistan'a yaptığı taz· 
yıkten bahseden ve mihver Yunanis· 
tan'ı işgal ettiği takdirde ingilizlerin 
de yunan adalarını işgal P~"ı:ekJerini 
ve bu adaların Romanya'nın b~mbar· 
dıman edilmesi için mükemmel birer 
üs olduğunu tebarliz ettiren bir ma· 
kale, Yunanistan'da çok iyi karşılan· 
mıştır. 

Atina'da iyi malumat alan mahfil
lerin fikrine göre, mihver bu bölgede 
bir kış harbine atılmaktan ziyade 
şimdiye kadar elde ettiği kazançları 
takviye edecektir. 

l yon' da tevkifler 
Cenevre, 23 a.a. - D .N.B. ajansının öğ· 

rendiğlne göre, Lyon belediye reisi B. Nl
cod ve mesai arkadB.§larından bir çoğu fh
tna.ıcı hareketlerinden dolayı tevkif edil· 
ml§lerdlr. D.N.B.'ye gelen haberlere naza
ran Lyon'da bUyük bir tasfiye hareketi ya
pılacaktır. 

İngiltere' de yeniden 
askere cağnlanlar 

LUksemburg, 23 La. - D.N.B. ajansı 

bildiriyor: alman vali 22 te,rlnievet 1940 
tarihli bir kararname ile LllkBemburg me
bwıa.n meclielni ve devlet konaeytııl dağtt
mııtır. 

Londra, Z3 a.a. - İş ve milli hizmet ne
zareti, 3~ yaşındaki erkekleri 9 ve 16 teş
rini.anide ukerlik için kaydolunmaya de
vet etmiştir. 

Bunlar, bir müddet evel neşredilen ka
rarname ile daveti derpiş edilen sınıfa da
hl!Al,.1er 

İngiliz -Amerikan 
iıbirliği esasları 

Bir Amerikan ga%etecisi 
bunu izah ediyor 

Nevyork, 23 a.a. - Tass: Scirpps 
Howard gazeteleri Trust'un Vaşing
ton muhabiri B. Denny demiştir ki: 

İngiliz - Amerikan işbirliği, iki 
memleket deniz kurmaylarının müşte
rek hareketlerini, mahrem mahiyette 
askeri istihbaratın mübadelesini ve 
aynı zamanda iktıaadi ve siyasi saha· 
larda sıkı bir işbirliğini ihtiva etmek
tedir. 

B. Denny'ye göre, kongre baları 
ingiliz - amerikan ittifak şartlarının 
teferruatını bilmemektedirler. 

B. Denny'nin tahmin ettiğine göre, 
iyi haber alan bazı kimseler, Amerika 
hükümetinin bitaraflık kanunu ile 
Jobnson kanununu 18.gvetmeği malı -
rem olarak İngiltere'ye vadettiği ka
naatindedirler. Bu suretle Amerika 
İngiltere'ye krediler açabilecek ve !n
giltere'ye halihazırda ordu . ~ donan -
rna hizmetinde bulunan harp tayyare 
ve gemileri ile sair harp levazımı ve
rebilecektir. 

KanaJ.a umumi valisi Jöndü 

Ottawa; 23. a.a. - Hafta tatilini B. 
Ruzvelt'le geçiren Kanada umumi va
lisi lort Athlone, dün, Amerika'dan 
Ottawa'ya dönmüş ve Kanada başve · 
kili B. Mackenzie King tarafından 

karşılanmıştır. U;numi valilerin be -
yanatta bulunması usulden değildir. 
Fakat ziyaretin her bakımdan memnu
niyet verici olduğu zannedilmektedir. 

Çörcil'in nutku beyannameler 
halinde Fransa'ya dağılllacak 

Londra, 23 e..a. - Gazetelerin aldığı ha
berlere göre B. Çörçil'in Fransa'ya karşı 
söylediği hitabeyi bir !;Ok kimseler bek
lemekte idi. Almanlar birinci neşriyatı 
karııtrrmıya teşebbüı etmi§ler1e de İngi

liz radyosu muhtelif dalga uzunluklarında 
neşriyatı tekrar etmiştir. 

Daily Telegraph gazetesine nazaran 
neşriyat iyi dinlenmemiştir. Gazete, nut
kun beyannameler atılması suretiyle Fran
sa'nm iHal altında bulunan ve işgal al • 
tında bulunmıyan kısnnlarma dağıtılma • 
sı için 19.zımgelen tedbirlerin alınacağrnı 
yazmaktadr1'. 

F akat italyanlarm bu ramazan 
hikaşesi bir bahaneden iba

rettir. Bu 9ııyede belki Afrika'da
ki sükunetin sebebi, cihana. karşı 
izah edilmek istenmiştir. Netekim 
italyan bombardıman tayyareleri, 
daha ramazan çıkmadan Port· 
sa.id'i, lskenderiye'yi ve Kahire ci
varını bombardıman etmiılerdir. 
Bir tarafh\n ramazan hakkında 
propaganda yapılırken, diğer ta
raftan, İtalyan tebliğinde bu müs
lüman memleketlerinin bombar· 
dımanından bahsedilmesi hakika· 
ten dikkate §ayandır. Bu da ispat 
eder ki, İtalyanlar, ıimdiye kadar 
ıükUtlarınm sebebini izah etmek 
mecburiyetini duymuılardır. Fa
kat eğer bu sükunet birkaç ay 
evetinden başlamı• olsaydı, o za
man da belki müslümanlar üç ay
ları tutuyorlar, onun için bombar
dıman etmiyoruz diye tefsir ede
bilirlerdi. 

~ap denizi harbi 

Ş
imdi §İmali Afrika'daki umu
mi vaziyeti hem maddi hem 

psikolojik cephelerinde bu suret
le hulasa ettikten sonra, geçen 
gün Şapdenizi'nde yapılan deniz 
harekatma geçelim: bu hususta 
neşredilen İtalyan tebliği ile, İn
giliz tebliği arasında gene esaslı 
bir nolctai nazar farkı müşahede 
edilmektedir. İtalyanlara göre, 
Şapdenizi'nin cenup mıntakaam· 
da cereyan eden deniz harbi es
nasında İngiliz harp gemilerinin 
himaye ettikleri 6 nakliye gemİ· 
ıi batrrılmı§, Sydney tipinde bir 
İngiliz kruvazörüne ciddi isabet
ler vaki olmuş, ve kruvazör ancak 
ağır yolla geri çekilebilmiıtir. 
Bütün bu harekat esnasında bir 
İtalyan torpidosuna mermiler isa
bet etmİ§, torpido sahil batarya
larınrn himayesine iltica edebil
mi§tir. 

Kim batmıı ! 
. H albuki, İngiliz tebliğine göre 

vaziyet başkadır: bu tebli
ğe göre, mesela 6 İngiliz nakliye 
gemisi değil, bunlardan bir tane
si bile batmamıştır. Batan bir ge· 
mi varsa, o da italyanlann Fran· 
cesco - Nullo torpidosucİur. Bu 
gemi filhakika İtalyanların da 
itiraf ettikleri gibi ağır hasara 
uğrıyarak sahile iltica etmit, fa
kat sonra sahilde bir torpil ye· 
dikten sonra. berha•.ra olmuştur. 
Francesco • N ullo italyanlarm 

İngillere'ye yapılan 

bombardımanlar 

Kağıt üzerinde görüldüğü 

kada~ dddi değil 
Londra, 23 a.a. - Amerika bUytik elçisi 

B. Joseph Kelllledy, Amertka'ya gitmek 
üzere dUn Londrıı.'dan e.yrılmıı:tır. 

DaUy Express gazetesi bUy1.1.k elçl hare
ket etmeden evel kendisiyle görüşen rnu
habirlnln bir yazısını neşretmektedlr. 

İnglllz mllletlnin bugünkU §artlar için· 
deki vaziyetinden bahseden B. KennedY 
demiştir ki: 

!ng-lllz milleti mUkemmel bir millet. 
GördUklerimi Aınerika'da anlata.cağım. 

Alman bombardımanlarının yaptığı ha
sar hakkında büyük elçi şunları aöylemit
tir: 

- !naa.n bu basan bizzat görUnce bun· 
ların kAğıt üstünde ı;örUndüğU kıı.dar cid
di olmadığını anlıyor. Bunu gördüm ve bl· 
liyorum. 

Hindiçiniye günlük 
muhtariyeti 

• 
Bern, 23 a.a. - Stefani a;ansmdan 

Vichy'den bildirildiğine göre Fran•a, 
Hindiç.iniye gU\:nrük muhtariyeti vermek 
tasavvurundadır. 

İran'da pamuk mahsulü 
Tahran, 23 a..a.. - D .N.B. ajansının hu

susi muhabiri bildiriyor: Şiraz mıntaka • 
sının pamuk mahsulüne ait ilk raporlar 
neşredilmiştir. Raporlara göre, bu sene 
mahsulü mükemmehiir. Ve &;eçen sene 
mahsulüne nazaran çok fazladır. Elyafın 

bilhassa iyi cinsten olduğu söylenmekte
dir. Mahsulün mikdarı henüz malUm de • 

lğildi~ ~------------------~--
1058 tonluk dört muhriplerinden 
biridir. Saatte 37 mil yapabilecek 
kabiliyettedir. 4 tane 120 lik to
pu, 4 tane 37 lik hava dafi topu, 
2 tane 13 lük hava dafi mitralyö
zü, 6 tane de torpido kovanı var
dır. 

Kimberley mi, · Sydney mi ! 

D iğer taraftan italyanlar, Syd. 
ney tipinde bir kruvazöre 

isabetler vaki olduğunu, ve bu 
kruvazörün, aüratini tenkis et
mek mecburiyetinde kalarak ağır 
ağır uzaklaştığını, haıka gemile
rin bunun imdadına koştuklarını 
bildirmektedirler. Halbuki İngi
liz tebliğine göre, Sydney diye 
bir kruvazör ortada yoktur. Bü
tün bu harekatı Kimberley torpi· 
dosu yapmııtn-. Filhakika Kim
berley de muharebenin sonunda, 
o da sali 1 muhafaza bataryaları 
tarafından atılan bir mermi ile 
yaralanmııtır. Fakat bu yara yal
nız buhar borularında olduğu için 
süratini tenkıse mecbur kalmıştır. 
Bu esnada Kimberley üç sahil 
muhafız topundan ikisini sustur. 
muştur. 

Aradaki fark 
İtalyanların Kimberley gibi 

1650 tonluk bir torpidoyıa 
Sydney sınıfından bir kruvazör 
zannetmelerini ica bettirecek ne 
sebep vardır? Çünkü Sydney 
6.830 tonluk bir kruvazördür. Kü
çük bir torpido ile bu kruvazör 
arasında bir defa muazzam bir 
tonaj farkı mevcuttur. Nihayet 
İtalyanlar Sydney tipini çok i~ 
tanırlar. Çünkü Sydney bundan 
bir müddet evel de Akdeniz'de 
3.248 tonluk Bartolomeo Colleoni 
ismindeki İtalyan kruvazörünü 
batırmıştı. O zamandan bir hatı· 
ra olması lazımdı. Fakat acaba 
İtalyanlar, Sydney tipinde bir 
kruvazöre isabet vaki olduğunu 
söylerken, işi izam etmekten da
ha ziyade, bir intikam arzusunu, 
velev hayalen dahi olsa, tatmin 
mi etmek istemişlerdir?. 

Mümtaz Faik FENiK 
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iktısadi 
Kim daha çok üşürse ... 

sevkulceyş Evlerde de, umumi yerlerde de 
adet odur. Evde birisi herke•ten da· 
ha çok Ü§Ürse oda onun istediğine 
göre ısıtılır. Mektepte öğretmen ço
cuklardan di\ha çok ü~ür, ııntf ona 
göre ısıtılır. Daha az üıüyenler ken .. 
dileri için fazla gelen sıcaklığa ta· 
hammül etıneğe n1ecbur olurlar. 
Bir yerde çokluğun azlığa kaqı fe
dakarlık gÖ•terme•i ahlakça belki 
takdir edilecek bir hareket ıayıhr, 
fakat sağlık bakımından bu feda· 
karlık iki taraf için de zararlıdır. 

Bir kere çok üşüyen için, çok üşü
mek, hastalık sayrlE' masa bile, has
l;a hkla sa,;lık e.rasında sayılacak bir 
halin, çok defa karaciğer kifayet
ıizliğinin neticesidir. Çok uşuyen 
kimıenin bu halini düzelttirmeğe 
çalı~ması, buna muvaffak olamazsa 
herkesten d~ha fa~la giyinerek baş
kalarına yetiıecf'k sıcaklık derece
sine !ten:iisini ahştırması kendisi 
için daha faydalı olur. Çok üşüyen 
insan yii1uek sıcaklıkta oturmakt"n 
hoşlanır ve öyle bir yerden ıoğuğa 
çıkm3.ktaki teh:ik~yi bildiği için çok 
aıcak yerden birdenbire soğuk yere 
çıkmaktan •akınır. Fakat en dik· 
katli insanların bile ~akınamıyacak
ları bir zaman bulunurt o vakit çok 
üşüyen soğuk almak tehlike•ine dü. 
ter. 

Halbuki onun k:ıdar çok iitümi
yenler bu türlü sakınmıya hiç dik· 
kat etmezler. Kendilerinden daha 
çok ü~üyenin hatırı için katlandık
ları fazla sıcak yerden doğrudan 
doğruya soğuk bir yere geçmekte 
tereddüt etmezler. Bundan dolayı 
onlar soğuk almak tehlikesine da
ha çok düıerler. Birdenbire soğuk
tan sıcağa yahut sıcaktan soğuğa 
geçmenin nefes boruları hastalıkla
rına yol açtığını zaten pek e•kiden· 
beri herkes bildiği gibi yakın za· 
manlarda laboratuvar tecrübeleriy4 

le de sabit olmuttur. 
Bir evde çok ÜfÜyenin - çok de

fa evin en büyüğünün - hatırı için 
yüksek hararete katlananların, bir
denbire sıcaktan soğuğa çıkmamı -
ya dikkat ettiklerini farzederek on
ların soğuk almak tehlikesini hesa
ba katmamak mümkündür. Fakat 
bir yerde fazla şıcaklığın zararı 
bnunla bitmez. 

Fazla sıcakhğın en büyük zararı 
büyüyecek çocuklar -Üzerinedir. 
Kundağında yahut beşiğinde hare
ketsiz yatan pek küçük çocuklar 

, müstesna. Zaten onların bile fazla 
sıcaklıktan gördükleri zarar, ıo· 
ğuktan gördükleri zarardan daha 
büyüktür. Bütün gün ko~mıya ha
reket etmiye mecbur olan daha bü
yükleri fazla sıcaktan pek çok mü
teessir olurlar. Fazla sıcak bir mu· 
hit içinde çocuk layıkiyle büyüye
mez. Bu da liboratuvar tecrübele
riyle sabit olmuttur. Tabii, çocuk -
lar laboratuvarlarda tutularak faz
la sıcağa yahut soğuk muhite mil· 
ruz bulundurmakla değil, hayvan 
yavruları sıcakta veya soğukta tu
tularak. insan yavrusunu hayvan 
yavrusuna benzetmek çirkin de ol
sa hayat ilminde mukayese zaruri· 
dir: aynı cinsten bir hayvanın ya.v· 
ruları soğuk bir muhitte büyütül· 
dükleri vakit, sıcak muhitte büyü
tüldükleri vakitten iki kat daha en· 
Ii, fakat sıcakta büyüyenler biraz 
daha uzun olurlar. insanla~ da da
hil olduğu halde, canlı bir vücudun 
uzunca olmasından ziyade enli ol· 

ması, dayanıklılık bakımından, da
ha makbuldür. Mesela, insanlar a
rasında, verem hastalığına tutulduk 
!arı vakit hastalıkları çabuk ilerli· 
yenler en ziyade ensiz, ince ve uzun 
olanlardır. Fazla sıcak odalarda tu. 
tulan çoC.uk uzunc·a boylu olsa da 
vücudu enli, geniş olamaz. Böyle ol
mak da layıkiyle büyümüt •ayıla-
maz ... 

Bir yerde hararetin sıcak ve aynı 
derecede devamlı olması çah~mak 
için de zararlıdır. Amerikada fahri· 
kalarda yapılan tecrübelerin netice· 
sine göre, hararet yüksek olur ve 
aynı derecede kalırsa fabrikanın 
mahsulü azalır. Çalışmak için en iyi 
•ıcnklık 17 ile 13 ara•ında ve her 
gün üç dört derece farklı olandır. 

Fikirle çalışmanın mahsulünü 
ölçmek pek güç bir iş olmakla bera
ber, bir üniversitede matematik 
derslerine çalı~an talebenin, sıcak· 
lık derece•i az olduğu ve günde iki, 
üç derece arasında değiştiği vakit 
daha iyi mahsul verdiklerine dikkat 
edilmiştir. 

Sıcaklık derece•i 17 ile 13 ara•ın· 
da değişen bir muhit içinde yaşıyan 
insan daha iyi çalışır ve vücudunu 
soğuğun tesirine kartı daha iyi mÜ· 
dafaa eder. G. A. 

Weygand Cezair'de 
Fas, Z3 a.a. - Havas: General Weya:and 

dün sabah tayyare ile Fas'tan 
&etmiştir. 

Cezayir'e 

Fransız Hindi(inisi delegeleriyle 
Japonlar arasında bir 
anlaıma yapılacak 

(Baş1 2. inci sayfada) 

KörUkledlğl, her baktnldan bealedlğl lhtl
IAl, ve isyan har~ketlcriyle ticaretin ilk 
ş:ırtı olan asayi~ ve emniyeti niçin lhlıll 

ettiriyor? Amertka'nın şll<Ayetleri bura
da bitnılş olmuyor. ÇUnkU Japonya, yalnız 
Çin'de değil bütün Asya'da, bilhassa. Fe
lemenk Hlndlstanında Amerikan ticareti
ne karşı amail.!!ız bir rakiptir. 

Bu geniş tktı~adt bölgelerde elde ettlğt 
n1uvatfakiyetlerlo iktifa etmlyerek dııı: tl
cnretln1 ]ılekslka'ya, cenubt Amerika mem· 
leketlerlne de gereği gibi yaymak azmin
dedir. Şurası nıuhakkak ki, adına ne dent
ltrae, densin emperyalist iktısat yeni is
miyle "blok ekonomisi,. hiç bir zaman 
dünya ticaretinden elini ayağını çekemez. 
Bu emperyaltet projeler, hep, dünya tica
retinden daha mUhlm bir pay koparmak 
içindir. DUnya mUcadeleslni daha müessir 
siltı.hlarla başarmak maksadiyledlr. Çün
kU her hangi bir blok ekonomisinin ve
rimli, kArlı olabllmesl, "istismarcı efen
di devletin,. patantası altına giren "uşak 
n1emlekctler11 halkında tediye kablliyetl-
nl haiz bir mU~terl takalı bulunmasına 

ba~lıdır. Eline arsıulusal öd~me va.ıntwn 

grçlremiyen bir müstemlekeye, bir himaye 
ülkf"sine sntıiıtbllecek mal cins ve nevi ba
kımındrı.n mahduttur.. Bununla beraber, 
eA:rr Çın ve diğt·r Asya pazarıan amerl
knn lic1rl tine japon ail:\hı ile kapanırsa, 

At!lcrikn kt'ndlsl için çok mlihlm addetti
.ti mahreçleri ko.ybctnılş olnıakla kalmı

racnk, Çin'in ve hemen hemf'n hlitlln A.s
ya·nın tabJt 7.CnfotlnllklerJne daynnaC'ak o
lan bir jııpon sıın:'lyil karşısında diğt>r dUn
ya pazarlarında da UUsbUtUn tutunamaz 
bir hale gelecek .. 

GörlilUyor ki basit bir alış veriş tekl~
meal gibi görfinen bu zıddiyet 1'ölllm - di
rim,, mevzundur. Amerika halkının yüksek 
hayat seviyesini muhafaza edip edemlye
ce~l, lt:tlmat binanın konforlu, havadar Ust 
katıarından boduruma lnmeğe razı olup 

Cenevre, 23 a. a. - D. N B.: Vi4 olmıyaca.gı meselesidir. 

chy'den bildirildiğine göre, teşrinisa ~ Amerika., dUnya ticaretini, bir dalgın
nide Tokyoda Fransız Hindiçinisi de4 Iık sırruunda ihmal etmiş olmanın cezası
legelerile japon hükümeti arasşnda bir nı çok a.cı blr tarzda çekmişti. 1930 da tat
iktisadi anlaşma imzalanacaktır. blk mevkilne konulmuş olan 1929 tarihli 

Amerika donanması 
5 yolcu vapurunu 

müsadere etti 

aşırı himayeci gümrük tar1feslntn zarar
larını, menfi lnlkblarını tamır etmek için 
h1ösyö Ruzvc1t ve değerli emek arkadaşı 
Jtföayö Cordel Hun az mı ç&lıı,tıJar .. Ba
sit ntsbet hesaplannı, istatistik rakamlan
nın umumt vasatllerlnl tncelemeğe, haki
ki hayattaki mA.oatarlyle karı,ıla.ştırmağa 

lUzum görmeden acele hUkümler çıkarma
ğı itiyat edlnmifJ olan bazı kimseler, A-

Vatina:ton, 23 a.a. - Sanfranıisko'dan merlka ihracatının bu memleketin umumt 
hııber verildiğine &öre, dün Birleşik Ame· ısttluıallne na,-;aran yüzde 8 - yüzde 10 a
rika donanması Panama Pasifi.c Line Kum4 raa1nda dalgalandı&ını görünce mevzuun 
panyasına mensup bes yolcu ve nakliye ge- taıt bir ehen1iyeti olduğ'una karar verdl
misine vazıyet etmiştir. Bu gemilerin do- Jer. Uzun va.deli veresiye satışlara tmkA.n 
nanma nakliyatı veya küçük tayyare gemi4 bah,edt>cek olan bir kredi iptızall ile gay
si olarak kullanılacakları zannedilmekte- retlerini mUnha.'Jlran iç pazara c:evtrdiler. 
dir. Dış pazarın da, iç pazarın da haya.ti bi

Çin sularında japon donanması -
nın yeni başkumandanı 

Tokyo, 23 a.a. - D.N.B.: Japon bahri
yesi umumi karargihının bildirdiğine göre 
S4 yaşında olan Amiral Yorio Sauamoto, 
cenubi Cin sularındaki japon fllosuna baş· 
kumandan tayin edilmiştir. Bu filonun ku
mandanı Amir lll Takasu deni:l kurmayına 
ıhnmıştır. B. Sauamoto deniı mektebi mü
dürlü&ünde bulunmakta idi. 

ltalya nazırlar meclisi 
Roma, 23 a.a. - Stefani ajansından 

Nazırlar meclisi, 3 ikinciteşrin cumarte
si eünü için içtimaa davet edilmiıstir. 

rer önemi olduğunu ihmal ettiler. 

Yalnız "pamuk" ihracatının cenup böl
&elerindeki iktısadi ve içtimar iniklslarını 
biran düşünmek bile, aşırı ve marazi bir 
himayecilikten vaz&eçmek için kifi gelir

di. Bundan başka, Amerika her ne kadar, 
"sanayi ilk maddeleri" bakımından dün • 

yanın en zen&in kayna\}farına sahip bulu
nuy<>nıa da, onun da, hariçten tedarik et

miye mecbur bulunduğu cins ve neviler 
vardır. Meseli, yalnız kauçuk ithali ıçın 

vasati olarak senede yüz milyon doJar ö
denmektedir. Kalay, manganez, nikel, 
tungsten gibi madenleri ve burada sayıl 4 

mast uzun sürecek bir çok maddeleri dı

ısardan mübayaa etmiye mecburdur. Bu 

niz. Böyle israf ederken yalnız kendi istikbalimi ten· 
likeye koymakla kalmıyorum, burada çalışan yüzlerce 
insanın hayat ve yuvalarını da mahvolmak tehlikesine 
maruz b~rakıyorum. Ne geniş, ne güzel düşünceleriniz 

var 1 Fakat, herşeye rağmen, bu müessese günün bi · 

rinde yalnız benim olacaktır. 
Gizella'nın bu sözlerden canı sıkıldı. Evrakları ka -

rıştırıp, muhavereye nihayet vermek istedi. Karol biı 
müddet sustu. Genç kadının cevap vermediğini görün 
ce dayanamadı. Sordu : 

iktıu.di durumu büyük bir ihata ile kav
ra.m11 olan Ciimhurreiıi Mister Ruzvelt. 
kongrenin 30 mart 1934 tarihli kanun ile 
kendisine v.ermiş olduiu ticari müzakere 
Ye eümrük tadi11tı ha.kkındaki salihiyeti 
daima vukufla kullanmı!Jtır. "Müşteri k&
ı:anmak için", icabında. karşılıklı tlvizden 
çekinmemiştir. Her ıeydcn önce. "iktısadi 
bir medeniyet" olan Amerika, Japonya ile 
ikrtısadi vo ticari: alanlarda anıa,mak te • 
ma.yülünü a-östermiştir, Birkaç misal ve
relim: 

2 nisan 1937 anlaşması - japan doku4 

macılar birliği ile amerikan tuhafiye bir
liği ar&Sındaki UY&Unluk üzerine, ienede 
bir buçuk milyon düzine japon ço-rabınm 
Amerik.a'ya ithaline müsaade edihni1tir. 

22 ikirtcikinun 1937 anıa,ması .. Ame -
rikan mensucat birliii ile jaPon dokuma 
fabrikaları birliği arasındaki mutabakat 
üzerine 1938 yılında Amerika'ya 255 mil
yon yarda murabbaı, Filipin adalarına da 
45 milyon metre murabbaı japon doku -
masınırr ithaline izin verilmiıtir. Unutma
malı ki, Amerika 0 pamuk'' memleketidir. 
Pamuklu mensucat saanyii de memleket 
ihtiyaçlarını karşılamaktan iciz değildir. 

Amerika Japonya'nın diğer sanayi ma -
mullerini de daha yüksek nisbetlerde mü
bayaadan çekinmemiştir. Bir an gelmiştir 
ki, bisiklet, ayakkabı haitl kibrit, balık 
konservesi gibi mallar da bol, bol sokul
muştur. 

"Birleşik Devletler", merkezi ve bil
hassa cenubi Amerika memleketlerindeki 
japon rekabeti karşısında daha titiz bir 
hassasiyet göstermiştir denilebilir.. Bu 
rekabet sahasında, "~irleşik Devletler" 
"iktısadi silih" tan ziyade "para silahını" 
kullanmışlardır. 

Cenubi Amerika memleketleriyle gi -
riştikleri ikraz muamelelerinde, "iktısadi 
tiviz" elde etmeyi düşünmüşlerdir. Bir mi
sal olarak, ıs temınuz 1937 tarihli Bre -
zilya - Amerika mali anla!fmasını hatırla
tabiliriz. Brezilya hükümeti Amerika'dan 
60 milyon dolarlık bir istikraz akdediyor. 
Bununla milU parasına altın karşılık te

sisini düşünüyor. Kambiyo marşesinıi tan
zim edebilmesi için kendisine ayrıca N ev
york'ta dolar kredisi de açılıyor .. Bu ko • 
!aylıklara mukabil de, Brezilya pazarla
rında amerikan malları için müsait mua -
mele talebediliyor. 

Uzak doi;udaki ikttsadi sevkulceyşte 

şurasını &özönünde tutmalı ki Japonya 
için Amerika, coğrafi vaziyet bakımından 
istenildiği zaman vaz geçilebilir, yerine 
başkaları ikame olunabilir bir müşteri de
ğildir. Dünya ticaretine arzediJen ipek 
stokunun % 70 ini Amerika alır. Halkı 4 

nın yüksek hayat seviyesi, iştiri. kudreti, 
"tabit ipek" kullanmak: zevkini elin bahş
etmektedir. 

Amerika'nın, j.apon dış ticaretinde tut
tuğu mevki cidden mühimdir. Birkaç yıl
lık nisbetleri Milletler Cemiyeti neşriya
tından çıkaralım: 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

tıha!Jı 
27,7 
3S.6 
32,4 
33,7 
32,8 

İhracai 
37,1 
3ı,6 

26,4 
18,4 
21,4 

f Türk milletin7~'gö
0

~;:~:;~,,;~~~''1! ( R A O y Q J 
j Hava Kurumu'na yaptığı yar • i 

1 
dnn, onun müstakil ya§amak ı 
azminin en parlak bir ölçüsü - i T O R K t y E 
dür. i (Radyo Difüzyon Postaları) 

'-----·-" TOR KİYE ANKAR 

ek.imine elverişli bilytik arazi mübayaa 
ettirir ... Habeışistan'da, 1933 denberıi Mit1 

sui firması pamuk ziraatine müsait büyük 
toprakları ele &eçimıckle me$guldilr. 
Mançuri'de zirai tecrübelerde bulunur. 
Tatvan adasındaki pamuk ekimini her ıe-
ne genişletir ... 

Bu program tamamiyle tahakkuk edin-
ceye kadar da, Meksika'dan, Brezilya'dan, 
Peru'dan Hindistan'dan hatti. yakın şark 
memleketlerinden manifatura takası ile 
pamuk satın alm1ya uğraşır, Çin pamuğu
nun tamamını kapatmıya teşebbüs eder. 

Japanya.. 27 
1
ikincikinun 1938 tarihin

de kabul ettiği yeni bir ıanayi pl.inına 

göre, metalürji, maden ve makine sana
yiini, gemi in$aatını, demiryolu malzeme
si imalitını takviyeye karar vermiş idi. 
Fakat harp bu pliıun t4mamlanmasına im
kin bırakmadı. 

Japon • alman elbirliği, bilha&sa terki· 
bi kauçuk fabrikalarının kurulmasında, 

maden kömüründen petrol çıkartma te 
şebbüslerinde kendisini göstermiştir. 

Mitsui rrupu ile Ruhrchemie arasın 
daki bir anlaşma neticesinde vücude geti
rilmiş olan tesisatın yıllık kapasitesi 
100.000 yüz bin tondan ibarettir. 11Showa" 
şirketi nisan 1938 denberi soya küsbesin
den suni yün imaline başlamış bulunuyor. 
Fakat şümullü fenni tecrübelerin henüz 
ilk adımı mahiyetinde olan bu kısır neti
celer Japonya'nxn ihtiyacını karşılamaktan 
çok uzaktır. Henüz, birer deneme hudu
dunu geçemez . 

Formoz adasında da alman emekbir -
liği ile bir alüminyom işletme tesisatı ku
rulmuştur. Son senelerdeki bu mahdut 
münasebetler, Amerikıa ile olan teşriki -
mesai hacmi ile mukayese edilirse vaziyet 
d:ıha vıtzıh olarak tecelli eder. 

Uzak - doğuda takip ettiği iktııadi 
sevkulceyşte, Amerika, dünyanın en ieniş 
tabii servetlerine, ham madde kaynakla _ 
rına dayanıyor; 

Radyosu Radyos 
- Da.Jıra Uzunluğu -

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T A. 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T. A. 

PERŞEMBE : 24 'IO.'U40 

8.00 Program ve memleket saat ayarı. 
8.03 Müzik : liafif program (Pl.) 
8.15 Ajans haberleri 
8.30 Milzik: Programın devamı (PI.) 
8.50 9.00 Ev kadını - konuşma (Ç.,c:uk 

ları mektebe küçük mil göndermeli?) 
12.30 Program ve memleket sa:ıt ayarı. 

12.33 Müzik: Mi.işterek şarkılar. 
12.50 Ajans haberleri 
13.0S Müzik: 1. Abdi efendi 4 mahQr şar 
kı: (Gülşeni ezhar açdı). 2. Arif Bey .. 
MahOr şarkı: (Zahiri hale bakıp). 3. Ra 
kım - Hüzzam şarkı: (Aşkın bana bir giı;. 
li elem oldu). 4. Süreyya - bilzzam $8.rktı 
(Sen sanki baharın gülüsün.) 
13.20/14 00 Müzik: Karışık pro~ram (Pi.) 
18.00 Progra:n1 ve memleket aaat ayan 
18.03 Müzik: Radyo caz orkestrası (İbra.
him Özgür idaresinde), 
18.40 ~1üzik: Fasıl heyeti. 
19.15 Müzik: iki piyanodan caz parçala " 
rı (Pi.) 
19.30 Memleket aaat ayart ve ajans ha • 
berleri. 
19.45 Müzik: Radyo saz heyeti (saz eser
leri .) 
20.15 Ra.rdo yazetesi 
20.45 Müzik: keman solo 4 Enver KapeJ,.o 
man. 

21.00 Müzik : dinleyici istekleri, 
21.30 Konuşma (Srhat san.ti). 
2'1.45 Müzik: Radyo orkestrası (Şef: H. 
Ferit Alnar) 1. L. Cherubini: Leııı deua 
journees operasından uvertür. 2. A. Lort
zing: Zar und Zimmermann operasından 

uvertür. 3. V. A. Moz:art: Senfoni de ma
jör (Jupiter). 

2'2.30 Memleket saat ayarı, ajans ha.bert ... 
ri; ziraat, esham 4 tahvilat, kambiyo • nu.
kut borsası (Fiyat). 
22.45 Mii•ik: Cazband (P!.) 

İki Okyanos arasında idetl iktısadi 23.25/23.30 Yarınki program ve kapanIJ. 
muhteşem bir taht kurmuş olan fevkal.i-
de müsait coğrafi vaziyetine istİnf\t edi-
yorj 

P3nama kanalına ve nakil vasıtaları 4 

nın her gün artan ticari süratine bel bağ
lıyor, 

Memleketin tabi? zenginlikleriyle mil· 
tenasip olan muazuı.m, müterakki ve 
ahenkli bir sanayi manzume•ine güveni 4 

yor; 

Kendisiyle boy ölçii,ülebilecelr: 
çoktan aşmış olan mali kudretine 
ediyor .. 

haddi 
itimat 

Son haftalar içinde "Nevyork ithal!t ve 
ihracai bankası" vasıtasiyle millt Cin hü
kümetine yeniden 25 milyon dolar ikraz~ 
etti. Rakam ehemiyetsizdir, Fakat son se
neler içinde tevali eden avanslar gözönün
de tutulursa iki hükilmet arasında bir cari 

J BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Amerika'nın en güzel §arkıcı· 
larını bir araya toplıyarak, ne
şeden bir dünya, ihtişamdan 
bir ilem, caz ve zevkten bir 
zafer &.bidesi yaratan 

F ra·nsızca sözlü 

HOLİVUT 
OTELİ 

Japonya.. endüstrisi için hayati ehemİ· 
yeti haiz o1an bazı mühim maddeleri de, hesap olduğu anlaşılır. Arkası 1"elecektir. 
demir ve çelik gibi, Amerika'dan tedarik Diıier taraftan. Birmanya yolu açıldrı. 

Filminin bat rolünü güzel sesli 

DlCK POWELL 
ve müziğini de dünya caz kıralı 

eder. Petrol ve benzin ihtiyacını ora.dan Ambare:o kararnameleri iıe biribirini 
karsılar .. İnce makine sanayii numullerlni takip ediyor. Benzin, demir, çelik, bakır, 
elde edebilmek için de gene Amerika ıa- nihayet buiday .. 
nayiine müracaatten geri kalmaz. Buğda
yını da kısmen oradan alır. 

Fakat, rerek iktısadi mü~akerelerde, 
gerek siyasi temaslarda Japonya tazyik 
etmek istedii:i zaman 11 pamuğun" Amerika 
için ne mühim bir içtima! rol oynadığını 
gözönünde tuiarak müşteri olmaktan ç.14 

kar .. Her halde, büyük ve esaslı bir (pa -
muk pllnmın) tatbik:ı ile de uğraştığı 
muhakkaktır. Mebika'daki japon göçmen.
terine pamuk tarlaları ıatın alabilmek için 
ıeniı mikyasta, uzun vadeli ave.nslar ve
rir ... Brezilya.'da Japon ıtrk:etlerinc pamuk 

Süveyş, ve Panama'yı elinde tutan An
glosaxon iktrsadi sevkulceyş plbıınıo uzak 
doğudaki an.a hatları teressüm etmiştir. 
Japonya uysal davranacak mı? Yoksa i 4 

kinci cihan harbinin içine atılarak silthh 
mücadeleyi göze alacak mı? Şimdiye ka4 

dar inkıia nedir, e:erileme, sukut nedir? 
bilmiyen mil1i ierakki ve inkişaf münhani
ıinde kendi elceiiz.iyle bir kıvrım çizmiye 
&önlü ve dimağı razı olacak mıl Cevabı 

hidiselerin inkişafından bekliyeliml .. 

H. SAMI 
Urfa Mebusu 

BENNY GOODMAN 
idare ediyor 

Bu filmde seksen kişilik bir mil
ziğin çaldığı siyah gözler herke

si mestedecektir. 

Ayrıca : lngiltere'den tay
yare ile gelen en son harp 

dünya havadisleri 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
ve 21 de 

Yerlerin izi evelden kapatınız 
Tel : 6294 

- Niçin susuyorsunuz ? Yaz.an : MIHALY FOLDJ 
- Öyle garip şeyler söylüyorsunuz ki; ağzımı aç • 

fürhçeye çeviren : F. ZAHiR TôRUMKUNEY - 135-

ıoğluna almak isterken, şimdi kendi aşkından bahsedi· 
,yord u. Sonra, bu adam ondan ne istiyordu ? OnbcJ 
sene eve! babasiyle aralarında hususi bir şekilde geçen 
bir muhavereyi, bu akşam, ona ne diye anlatıyordu ? 
Böyle gözlerini dikip bakmaktan maksadı neydi ? Ba· 
şını kaldırdı. Bir an bakışları buluştu. Erkeğin dudak· 
lan aralanmı~, gözleri gayri tabii bir parlaklıkla yanı
'yor, burun delikleri kabarıp, iniyor, alnındaki damar· 
.!ar kabarıyor, nefesi gittikçe sıklaşıyordu. Kuruyan 
ıdudaklarını, ikide birde yalıyordu. Genç kadın, erlce
ğin bu halini görünce, onun bu saniyede aklından ne~ 
!er geçtiğini sezdi. Bütün benliğini garip bir korku 
sardı. İliklerine kadar örperdiğini duydu. Titriyen diz. 
!erinin üzerinde zorlukla ayağa kalktı. 

mağı bile manasız buluyorum ... 

- Neden garip buluyorsunuz ? Yoksa, yine bana 
çıkışmak mı istiyorsunuz ? 

- Rica ederim Mösyö Karo!, ben size ne hakla çıkı
pbilirim ? Fakat, babanızın ölümüyle bu kadar fazla 
meşgul olmanız garibime gidiyor. Bunları düşüneceği· 
nize, evinizdeki israfın ve intizamsızhğın önüne geçse

niz daha iyi olur zannediyorum. 
- Bunu söylemek kolaydır, Madam. Fakat, tatbik 

etmek çok güçtür. Hayatta iki büyük halt ettim. Bun
lardan birini babamın sözünü dinlememekle, diğerini 

ile onu dinlemekle yaptım. Bu kadınla evlenmeme razı 
olmadığı halde evlendim. Bu müthiş bir hata oldu. Son· 
ra, onu yetiştirmemi, bir hanım yapmamı tavsiye etti. 

Bu sözünü harfiyen yerine getirdim. İşte, asıl eşekli
ğin büyüğünü bu suretle yaptım. Ümit edilmiyen bir 
süratle, kibar sosyete kadınlarının bütün hatalarını öğ· 
rendi ve benimsedi. Onlardan, daha şık giyiniyor, daha 
güzel dansediyor, delikanlılarla daha mükemmel kur 
yapmasını beceriyor, sabaha karşı yatıyor, akşamlara 
kadar uyuyor, para sarfetmekten, israftan yana hepsi
ne taş çıkartıyor, normal aile hayatından nefret etmek, 

vazife ve mesuliyetlerine karşı kayıtsizlik göstermek 
hususunda hepsini gölgede bırakıyor. Etrafında dönen 
erkeklerin haddi hesabı yok. Belki de ihanet bile edi
yor. Her hareketini dikkatle takip ediyorum. Ah, bir 

yakat.ıaam 1 •• 

Yumruklarını sıktı. Gözleri döndü. 
Gizella, ciddi ve kısa bir tavsiyede bulundu 
- Ayrılın 1 

- Ben, daha makul bir tavsiyede bulunacağınızı s~n-
mıştım. Pek ala ayrıl~lım. Fakat, nasıl ? Bunun da 
yolunu gösterin. Bu adi, bu çirkin ruhlu mahlukun ko
lay kolay benim yakamı bırakacağını sanıyorsanız, al
danıyorsunuz. Onun şeytandan beter, domuz gibi bir 
zekası vardır. Alıştığı bu hayatı devam ettirmek için, 
kimbilir ne mühim bir para istiyecekttr ? Böyle bir 
parayı koparmadan ayrılmağa katiyen yanaşmıyacak -
tır. Bakalım, babam, ondan kurtulmaklığım için mühim 
bir para vermeğe razı olacak mı ? 

- Arzu ederseniz, ben, bu meseleyi direktörle görü-
,urüm. 

- Ümidiniz var mı ? 
- Bir tecrübe ederiz. 

- Haydi hayırlısı . . Tecrübe edin bakalım. Razı 
olmasa bile bu iŞ pek hoşuna gidecektir. 

- Anlıyamadım ? 
- Bu işe sizin tavassut etmeniz, pek tuhaf olacak da 

onun için ... 

- Daha açık konuşmanızı rica edeceğim. 
- Pek ala. Şimdi size herşeyi açıkça anlatacağım. 

Ama, söyliyeceklerimden kimseye bahsetmiyeceğinizi 
ve bunun tamaıniyle aramızda kalacağını evela bana 
vadetmelisiniz. Biliy01'sunuz ki, Erji ile evleneceğimi 

öğrendiği zaman küplere bindi. Beni bu sevdadan vaz 
geçirmek için her çareye baş vurdu. Nihayet bir gün 
odasına çekti. Karşısına oturttu. Gözlerimin içine baka
rak aynen şu sözleri söyledi : " Oğlum, sen beni bir 
türlü anlıyamıyorsun. Ben, Erji'ye fakir bir işçi kızı 
olduğundan dolayı itiraz etmiyorum. Onun katiyen 
adam olmıyacağı gözlerinden belli. Ve yemin ederim 

ki; sana karşı da hakiki bir sevgisi yoktur. O, seni pa
ran ve mevkiin için istiyor. Mesela, şu dışarıda çalışan 
kızı, Gizella'yı seviyorum desen; bak bunu derhal ka
bul ederdim. Halbuki; o da bir apartıman kapıcısının 
kızıdır. Fakat, aralarında dağlar vardır ... 

Gizella, dondu, kaldı. Dalgın bir tavırla mırıldandı : 
- Böyle mi söyledi ? 

- Aynen. . Babam, sizinle evlenmekliğim hususun-
da dehşetli israr etti. Bütün gayesi beni Erji'den vaz 
geçirmekti. Güzelliğinizi, zekanızı, tevazu ve çalışkan
lığınızı medhede ede bitiremiyordu. Ah, ben ne kadar 
budala bir insanmışım ki; babamın bu haklı sözlerine 
inanmadım. Sizin hakiki hüviyetinizi zamanında tanı· 
yamadım. 

Karo!, sustu. Dikkatle Gizella'nın yüzüne bakıyor, 
sözlerinin onda nasıl bir tesir yaptığını anlamak isti • 
yordu. Gizella, hiç sesini çıkarmıyor, adeta kıpırdan -
maktan dahi korkarak önüne bakıyordu. Hatırasında 
maziye ait binbir vaka canlanıyordu. Burada, ne ko~ -
kunç sırlar vardı 1 Rudolf Ravberır bir zamanlar on• 

- Gidiyor musunuz ? 
- Evet, vakit epeyce geçikti. Direktörle yarın,.......,.,., 

görüşürüm. 

- Biraz eve! anlattıklarıma ne dersiniz ? 
İçini çekti. Bir saniye düşündü. Sonra, donuk bir 

sesle cevap verdi : 

- Bana karşı gösterdiğiniz itimada teşekkür ederim. 
Fakat, bunlardan hiç bahsetmeseydiniz daha iyi olurdu. 

- Neden böyle düşünüyorsunuz ? 
Gizella, masadan ayrıldı. Paltosunun asıl; bulundu -

ğu köşeye doğru yürüdü. 
Karo!, başını çevirdi. Sonsuz bir arzu ve iştiyakla 

onu süzdü. Boğuk, ihtiraslı bir sesle konuşmağa baş -
Jadı : 

- Siz ne garip, ne anlaşılmaz bir kadınsınız Mad•m \ 
Şaşılacak bir enerji ile çalışıyorsunuz. Bu kadar iıe 

bir erkek bile zor tahammül eder. Yine öyleyken kati· 
yen yıpranmıyorsunuz. Gtizelliğinizden hiçbir şey kıy· 
betmiyorsunuz. Masanızda daima çiçek bulunuyor. İn· 
san odanıza girdiği zaman ruha ferahlık veren hoş oiı 
koku ile ciğerlerini dolduruyor. Dikkat ediyorum. Ko
canız gittiğindenberi parfüm yerine sadece kolanya 
kullanıyorsunuz. Fakat, ne güzel, ne tatlı kokulu bir 
kolonya bu 1 • • Çok defa bana nefretle baktığınızın 

-Sonu var-
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Fena hava yüzünden 
Londra, 23 a.a. - Hava nezaretinden 

reımen bildirıldiğ.ine göre, fena ha.va do
lay s yle ingilız hava kuvetleri dün gece 
A 'n anya ve işgal altında bulunan arazi 
•l < ınie hiç bir faaliyette bulunmamış
lardır. 

Londra bombardımam 
B"rlın. 23 a.a. - Resmi tebliğ: Hafif 

m 3rebe tayyarclerındcn mürekkep fi -
lo• ır ıi.ın gündüz Londra'yı ve diğer as -
kc·ı hedefleri müessir bir 6Urette bom -
b dıman etmışlerdir. 
Karanlık basarken ağır bombardıman 

tayyareleri Londra'ya yapılan karşılık hli
cumlarına ve siliih sanayi merkezlerine 
karşı akınlarına devam etmişlerdir. Tay -
nı · s nehri sahillerinde yeniden yangınlar 
çıkmı'jtır. Coventry ve Birmingham'da mü
h'm rn.lesseselere ciddi isabetler kaydedil
miştir. 

Dün, dUşman tayyareleri Almanya üze
rinde uçmamışlardır. 

İk• alman tayyaresi kayıptır. 

İn~ntere'ye yapılan hücumlar 
Londra, 23 a.a. - Hava ve Dahilt Em -

r. yet nezaretleri tarafından tebllt edil
rn ştır: 

Düşman tayyitTelerinin 2212'3 llkteşrin 

gecesi Buyuk Britnnya üzerindeki faali
yeti pek dar bir mikyasta olmuştur. Saba
ha karşı yapılmış olan münferit bir iki 
taarruz istisna edilecek olursa alman tay
yarelerinin faaliyetlerine ccce yarısından 
evci nihayet vermiş oldukları kaydedil -
mektcdir. 

M erkezl İngiltere'de takriben iki u
at devam etmiş olan taarrua, bilhassa bir 
ııehre karşı yapdmıııtır. Birkaç :ranıım çılt
rnıstır. Bir takım evlerle sair binalar ha
ıara uğramıştır. Birkaç lı;iti telef olmuş
tur. Yaralananlann milttan fazla deiil -
dir. 

Londra mrntakası ile, İngiltere kont -
lukları ve İnglltere'nln cenubu carbisin -
de ve Galles memleketinin cenubunda ba
zı noktalara da bombıı.lar atılm~tır. Alı
nan rapcrlar, vukua celen hasaratın "ağır 
ve telefat miktarının fazla olmadığını 

&'Östermektedlr. 

1 talyan tebliği 
Roma, 23 a.a. - 1~ numaralı teblit: 

$imaU Afrlka'da, dllşman hava kuvetlerl 
Sollum ile Sidl - Barrani arasında ftalya.n 
kıtalarma bllcum etmişlerdir. Bir Blü bir 
kaç yaralı vardır. 

Bug • Buc mmtakasında bir italyan av• 
cı tayyaresi Villington tipinde iki düşman 
bomb:ırdıman tayyaresine hücum edero1t 
bunları pliskilrtmilştilr. Bombardıman tay
yarclerinden birine ciddt isabet lrayde -
dilmıstir. DüşmUo olması mubtemeltJir. 

İtalyan bombardıman tayyareler.{ Port 
• Said deniz üssünü bombarq_ımaıa etmiş
lerdir. 

Dünkü rcsmt tebliğde zikredilen İskcn
deriye deniz Ussilnün bombardımanı iki 
~at sürmüş, liman ır'diye ve riepolarında 
mühim infilaklar vuku bulm~ vo yanıın
lar çıkmıştır. İtalyan tayyatelerinin h~ 
ıi üslerine dönmUşlerdir. 

Şarki Afrlka'da, italyllll tayyarecileri 
Tana deresi mıntakasında bulunan bura 
hava limanına hilcWll etmiş, benzin depo
larını ve tayyare dafi batarya mevzilerini 
mitralyöz ateşine tutarak tahrip etmiı -
)erdir. 
Düşman bava kuvetleri Burcavo'yı ve 

Asmara ve Gura tayyare meydanlarını 
bombardıman etmişlerse de bir muvaffa
kiyet lı:aydedememitlerdir. 

Japonya fok 
bahklarını 

himaye elmiyecek 
Tokyo, 23 a.a. - D.N.B. ajansının öi

rendiğine göre, Japon hü1dimeti 1911 de 
fok balıklarının himayesi için İngiltere, 
Amerika ve Sovyetler birliği ile aktedilen 
anlaşmayı yenılemiyeceğini bugün alaka -
dar devletlere bildirmiştir. 

Bununla beraber Japonya yani esasla
ra göre baııkıı bir anlaşma yapmıya ama· 
dedir. 

Aldığı karar hakkında izahat veren Ja
ponya, şimali pasifikte fok balıklarının 
çogaldığını ve Japonya için çok ehemi -
yetli olan balık avı sanayiine zarar verdi
~ıni 1i0ylemektcdir. 

Eski anlaşmalar foklara karşı Japonya 
urafından tedbir alınmasına müsait deiil
dir. 

Japonyadaki İngilizlere kısa bir 
müddet zarf mda Japonya'yı 
terk etmeleri .tavsiye edildi 

Tokyo. 23 a.a. - İngiliz büyük elçisi, 
Jarıonya'da ikamet etmekte olan ingilizle· 
re en kısa müddet zarfında memleketi terk 
etmelerini tavsiye etmiştir. 
Diğer taraftan haber alındığına göre A

merıkan bandıralı bir vapur yakında Japon 
yaya gelerek amerikaıı tebaasmı tahliye e
decektir. 

Çin'cle işgal altında bulunan 
J'~lerdeki İngilizler 

Paris Qörüımesi efraflnda 

SIZAN MUHTELİF HABERLER 

FİLOYA 
DAİR 

ŞAYİALAR 
Boudoin Fransız - Alman 
~ntaımasmdan bahsediyor 

(Başı ı inci say/ada) 

hükümetin!n ne niyette olduiunu bilmedi
iini" söylemietir. 

Mihoer deoletleri lranıız 
clonanmaıını mı ele geçirmek 

iatiyorlar? 
Viohy, 23 a.ı. - Fransız hilkümetinin 

mihver devletleri ile, frıınsız donanması
nın bu devletler tarafından kullanılması 
hakkında mürakerelere girismi, olduğuna 
dair çıkan sayialar tekr.ip edilmektedir. 

B. La.val'in Puls'e, Fransanın İngiltere
ye harp ilin etmeııi etrafında m!izakere
lerde bulunftıak üzere gitmi, olduğuna mü
tedair haberler de tekzip edilmektedir. 
B. Laval'in Paris'e gitmesinin umumi me
ıeleler hakkında alman makAmatiyle görüş
meler yapmak için olduğu söylenilmekte
dir. 

Almanya Fransa arasında 
i~birliği 

Nevyork, 23 aa .. - Reuter: Neyork Ti
mes gazetesinin Vichy'ldeki muhabirine cö
re frantıız hariciye nazırı Baudouin ameri
kan gazetecileriyle yaptığı görüşmede 

Fransa ile Almanya'nın arılarında lşbirli
ii yapmalarını mümkiln 1ulacalı: bir ıulhun 
lüzumunu tebari1z ettirmiı ve ezcümle de
miştir ki: 

"- Eğer Fransa, Avrupa kıta.at ile la
birliği yapmağa hazır ise, bunun ıebebl, bir 
buçuk asır içinde Fransa'nın üç defa isti
laya uğramı~ olmasıdır. Fransa, bu anlaı
mazlıklar esnasında çok ıstırap çelonittir, 
bundan dola11 adalete dayanan bir ıulhu 
hararetle arzu etmektedir. 

Fransa'daki yeni rejimimiz, Avrupı'nm 
yeniden hakikt ıurette tanzimini temin i· 
çin, kayıtsız ıarı.u: yardımda bulunacak
tır. 

Fra111a, bUtlln memleketlerle böyle bir 
hbirlifl yapmak zihniyetini hala olarak, 
kendi ekonomlılnl yeniden kurmafa ha:ıır 
bulunmaktadır. 

B. Baudouln, yahudller hakkındaki yeni 
tahditlerin, herha~i bir ırk! tedbir mlna
aını haiz bulunmıyan "emniyet tedbirleri" 
oldufunu söylemiı ve demlıtir ki: 

.. _ Yahudiler, JPranıa'am mln..t mira-
sını tanıma.maktadırlar. Bu sebepten dola
yıdır ki kanunlarımız, bunları fransız ka
rakterinin te~ekkillil iizerine. tesir icra .. 
debilccek makamları iHaldcn mcneylemit
tir." 

B. Baudouin, ıözlerini töyle bltirmlı
tir: 
"- Amerika Birleıik Devletlerinin, ha

len yapmala çalııtıfımur ıeylerf anlıyaca
~ını ve Fraıua ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasındaki doıtluk bağla.rmnı cev
ılyeceği yerde daha ziyade ııkılaıacağmı 
ümit etmekteyis. 

Kont Ciano'nun yeni Berlin 
•eyahati Hitler - Laval 
görüımeai ile alakadar 

Nevyork; 23. a.a. - Royter : "Nev
york Timea ,, in Roma muhabirinin 
bildirdiğine göre, kont Ciano'nun ya
kında Berlin'e gideceği ve bu seyaha
tin B. von Ribbentrop'un aulh §artla -
rını müzakere için Fransa'ya yaptığı 
seyahatle alakadar olduğu hakkında 

Roma'da ıayialar deveran etmektedir. 
Aynı gazetenin Berlin muhabiri de 

şunlan bildirmektedir : 
Yeni bir emirle, yabancı gazete mu -

bahirleri, B. von Ribbentrop'un ıeya
hatleri hakkında mütalaalarda bulun -
maktan menedilmişlerdir. Bu emir, 
derhal meriyet mevkiine girmiştir. 
Bu emre muhalif hareket edenler, 
casuslukla itham olunabileceklerdir. 

Bitaraf diplomatik mahfillerdeki 
düşüncelere göre, B. Hitler'in B. La
va! ile görüşmede bulunması keyfiye
ti, Vichy ile yapılmış olan iptidai mü
zakerelerin, eğer Fransa sabık mütte
fikine karşı hala idame edebileceği 
her türlü sedakate bir nihayet verir 
ise, böyle bir görüşme ile semereli 
neticeler alınabileceği kanaatini ver -
miş olduğunu göstermektedir. 

Bu mahfillerdeki fikirlere göre, 
Fransa ile mihver arasında normal 
münasebetlerin yeniden tesisi için 
yol, bu suretle açılmış olacaktır. 

"Nevyork Times,.'in Roma muha -
birine göre, kont Ciano ile B. von 
Ribbentrop, Fransa'ya karşı diploma
tik hareketlerini aralarında tanzim 
ıçın görüşeceklerdir. Yoksa, Vichy· 
ye birlikte gitmeleri muhtemel de -
ğildir. Diğer taraftan Almanya ile 
!talya'nın ayrı ayrı müzakereler ya -
pacağından da şüphe edilmemektedir. 

rln umumi surette tahliyeleri hakkında 
derhal hiç bir emir verllmlyecektlr. Bunun
la beraber Royter'e resmen bildirildiğine 
g-öre, 't1u hususta fikir soranlara, kalmaları 
için hususi sebepler olma.dıtı takdirde ha· 

Chanr. ııt, 28 a.a. - Japonların çı .. · ~<~et 1htımallnl derp!§ etmeleri llzım sel-
1ogal etti~ mıntakalrda buluııa.n inglfü . ...: • ... tıı:ü cevabı verilmektedir. 

u ı; u s 

Beden terbiyesi 

mü ke lle.fiyeli n in 

lalbikafl 

Willkie 

(Başı 1. ıncı say/ada) 

r Beden Terbiyesi bölgeleri açılan 
1 gençlik kulüpleri ve mükelleflerin a
detleri hakkında Genel Direktörlüğe 
tam ve sahih malUmat vermeğe başla
mışlardır. Memnuniyetle haber aldı
ğımıza göre, birkaç giin içinde gelen 
malumata nazaran 13 beden terbiyesi 
bölgesinde mükellef sayısı 20 bini 
mütecavizdir. Bu rakamın bütün böl
gelerin kuvcleri geldiği zaman mem
nuniyeti mucip bir miktarı tutacağı 
anlaşılmaktadır. 

Villkie "diktatörlere 
muhalif iz ! ,, diyor 
Şikago, 23 a.a. - Amerika cUmhurrels -

llğl için cümhuriyetçller partisinin nam -
:z:edi olan B. Wandell Wllkie, söylediii 
bir nutukta ~yle demiştir: 

Biz, Amertka'dıı. diktatörlere muhallflz. 
İngiltere'ye yardım edilmesi lehindeyi:r" 
Ve bu yardım milli kalkınma rejiminin 
y.aptığı yaroımdan daha tesirli olmalıdır. 
Bu yardımı temin etmek ve aynı zaman
da kendi askeri ihtiyaçlarımızı karşıla -
mak içindir ki sanayi mekanizma:nızm 

derhal ve bütlln si1ratiyle iılemesi lüzu -
munda ısrar ediyorum. 

Laval 
Hitler'le görüıtükten sonra 

Vişi'ye geldi 
Petain'le konuştu 

Tekrar 
P . ' arıs e 

döndü 
(Başı 1 Jncl ıay/ada) 

18 de Petain'ln reiııllğtnde toplanmışbr. Bu 
toplantıda riraat nazın Cazlot doğu Pire
nesinde tuğyana ma.rua kalan bölgelerde
ki ıeya.hatı hakkında 1zaha.t vermiıtir. 

Berlin,den lada malıimat 
uzmıyor 

Berlln, 23 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Hit
ler - Laval mUlA.katına dair Berlln'de bu 
rnUl!katta gllrtlşUlen meseleler ve tetlhdaf 
edilen maksat hakkında blr netice ~ıkarıl
mMına tmkft.n "Yerecek mahiyette hiç bir 
haber neııredllmemietır. 

Alma?! ma.tbua.tı, tebarüz ettirerek nef
rettlkleri hMlııey1. aynen nakil ile lktlfa 
etmektedirler. 

Lonclra gazetelerindeki nefriyat 
Londra, 23 a.&. - İngiliz matbuatı, B. 

Von Rlbbentrop'un huzuriyle yapılan Hlt
ler - Laval mUIO.katına mUhim bir yer a
yırmaktadırlar. 

Bazı gazeteler, teyit edllmemlı olan ve 
B. Hltler'ln Fran.ııa'ya ka.tı sulh ıartları 
teklit ettiğine dair çıkan haberlerden b!'h
ıetmektedirler. 

Mareıal Petain Veraaycle 
yerleıecek 

Nevyork, 23 a.&. - Nevyork TJmes ga
zetesinin Berlln muhabirinin bildirdiğine 
göre, Mareııal Petaln, teıırinievel sonunda 
Versay'da yerleıımek Uzere ica.beden bUtUn 
hazırlıklarını yapmııtır. Mnreşal'ııı. alman
ların tahliye etmek Uzere oldukları bUyUk 
Trlanon'da ikamet etmesi muhtemeldir. 

Garp çölündeki 
harp vaziyeti 

Graziani'nin yakında 

harekele ge~eceği 

tahmin olunuyor 
Londra, 23 a.a. - Royter ajansının garp 

çölündeki İngiliz ordusu nezdinde bulunan 
hususi muhabiri yazıyor: 

Cepheyi ziyaret ettikten sonra garp 
çölündeki ingiliz müdafaa tertibatının 
dikkate deier bir şekilde takviye edildi
ği intibamı tıuııyorum. Halihazırda aske
ri faaliyet büyük değildir ve bilhassa kü
çük mü~ademeler ve ileri hatlaroa bulunan 
zırhlı kıtalnrın kısa süren mi.ısademeleri
ne inhisar etmektedir. Fakat, Mareşal 
Graziani'nin yakında İtalyan kuvetlerine 
ileri hareketi için emir vereceğini tahmin 
etmek makul olur. İtalyan tayyareleri -
nin İngiliz mevzilerinden görülebilenleri
nin fotograflarını çekmekte oldukları zan
nedilmektedir. İngiliz hava kuvetleri ise 
Sidi - Barrani ile Bingazi arasındaki İtal
yan ihtiyat kuvetlerini her gii:t dövmek -
tedirler. 
Mareıal Graz!ani'nin ıimdi muavini si-

Ankara bölgesinin aşağıya koydu -
ğumuz tebliğinden anlaşılacağı üzere, 
Ankara vilayeti hudutları içinde de 
gençlik kulüplerinin faaliyete geçme· 
!eri bir gün meselesidir. Verilen ma
lUmata göre 25 İlkteşrine rastlıyan 
yarınki cuma günü saat 15 te 19 mayıs 
stadyomunda Ankara'daki mükellef· 
!erin ilk sıhi muayeneleri yapılacak
tır. Ayın 27 inci günü de Ankara 
gençlik kulUbü törenle açılacaktır. 

Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığı
nın tebliği şudur: 

Beden Terbiyesi Ankara Bölge 
Başkanlığından: 

Ankara Belediye hudutlan için
deki beden terbiyesi mükellefleri, 
yani 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 ya.şla
rındaki okula devam etmiyen er
kekler, 25 ilktefrin cuma günü ıa
at 15 te 19 mayıs ıtadyomunda top
lanacaklar ve o gün kayıtlariyle aı
hi muyaneleri yapılarak mükellefi
yetlerini ifa edecekleri gençlik ku
lüpleri tayin *!dilecektir. Ankara İ· 
cinde oturan bu yaflardaki erkek
lerin cuma günü nülua cü:zdanla
riyle birlikte behemehal .tadyomda 
hazır bulunmalan lüzumu adreıle
rine ya.zı ile bildirilmiı iıe de :zarf
larını alamamıı olanların da malu· 
mu olmak Üzere keyfiyet bütün 
mükelleflere bir kere daha tebliğ 
olunur. 

Güzel bir . eser 
(Başı 1. nci sayfada) 

GUndotmUJ'dan gelen mUmeııs111er de ka.
tıldılar. 

Yol, aynı gllze111kte devam ediyor ve 
halkın cidden. coııkun ve heyecanlı teza
hürleri her durakta bir misli daha arta
rak heyeU takl.P ediyordu. Kurulan tak
lar da, cUmhuriyet hUkUmetinln kurucu ve 
yapıcı ııiyaııetl veciz cümlelerle tebarUz 
ett.Jr:flfyor. bUhaua CUmhuITel.-fmlz, .MllU 
ŞettmJııı İsmet :tnöno•ye duyulan •on.su• 
minnet ve eUkrruı hl11lcri i!ade olunuyor
du. Halk, valim.iz Ha,,lm İ§can'a, bu his
lerinin. !nönU'ye ve cUmhur1yet hUkUme
tıne l.bl~ğı için delUct etmesini rica edi
yorlardı. 

Saat 17 d~ heyet Akeeki'ye vardı. Şeh
rin methalinde, Akeek111lerden ve yakın 

ıehlr ve kuabalarde.n gelen binlerce halk 
topla.nmıı bulunuyordu. Heyeti coekun te
zahürlerle karaıtndılar. 

Akaeki'de 
Akseki, 23 a a. - Akseki kazası halkı

nın bUyUk bir eabınıızlıkla açılmuını bek
lediği Akııekl - Antalya Akdeniz yolunun 
açılma töreni dlln Antalya. valisi Hqlm 
fıcan tarafından yapılmıştır. Törende me
buBlanmız ne civar kazalardan gelen he
yetler ve kalabalık bir halk kUtıeal. ha
zır bulunmakta fdl. Kaza kaymakamı ve 
onu takiben Antalya valisi. ile mebuslan
mızdan Rasih Kaplan aöyledlklert birer 
nutuk ile açılışı yapılan bu yolun mınta
kamız için olduğu kadar civar villyetler 
için de olan bllyük önemini. bllhaıısa iıaret 
eylemtııerdlr. 

Aksekllller bu bayram gllnlerinde aııır
lardanberi Toroslann kayalık.lan ara.sına 

sıkııımıı ve bunalmıı olan kazalarına pek 
kısa blr zamanda böyle bir yol ile birçok 
lmkA.nlan bağışlıyan aziz Mlllt Şeflerine 

ve cUrnhurlyet hUkUmetlne eUkran ve mln
nctlerlnln bildirilmesini validen ve me
buıılarımızdan dllemlelcrdir. 

Bir İsveç vapuru torpillendi 
Stokholm, 23 a.a. - Stefani ajansından: 

Haber alındığına göre iki bin yüz ton hac
mindeki ve Convallaria adındaki İsveç 
vapuru, ılmali Atlas Okyanosunda torpil
lenmiştir. Mürettebatının kiffesi kurta -
rılmıştır. 

Macar - Yunan ticaret 
anla§maıı 

Roma, 23 a.a. - Stcfani ajansından : 
Ge!'ien ikinciklinun ayında Budapeşte'de 
imza edilmia olan macar - yunan ticaret 
iti!Unamesi, resmi ceridede intişar eden 
bir kararname ile önUmU:ıdeki mart ayı -
nm 30 una kadar temdit edilmiştir. 

bi gözilken general Gallina kıtaatımn Mı
sır'a karşı yeni b-ir taarruza hazırlanması 
hususunda büyük müşkillerle karşılaş -
maktadır. 

Garp çölilndeki ingiliz kuvetleri müda
faa hazırlıklarını tamamlamak için hara
retle çalışıyorlar. Her tarafta itimat ve 
sükun hakimdir. Kahire'de uzun bir talim 
devresi geçirmiıı olan Yeni Zelandalı kı
talar harp mıntakasına gönderilmiş oldulc
ları icin bilhassa bahtiyar görünüyorlar. 
İngilis ordusu. çölde, büyük yeraltı istih. 
kamları yapmıştır. Çadırların ve harp 
malzemesinin &'İzleme tertibatı o kadar 
mükemmel yapılmıştır ki İtalyan bombar
dıman tayyareleri belki bir hedefe re.at
lar ümidi ile bombalarını celiıi &'iizel sıö
ı. atmaktadırlar. 

·-S-

Yugoslavya 
:1············••t••••··················~~ - . 
~ Bir İtalyan denizaltısı ; . . . . 

ve 
. . . . . nasıl balırldı ! ~ 

• 

Yunanistan 
(Başı ı. ncı say/ada) 

parçalan, Akdeniz ve Afrika hava 
hücumları için pek güzel üs vazife
si görebilir. Nihayet Akdeniz sahil
leri de, bizim Trakya hudutlarına 
kadar, mihver hakimiyeti altına ge
çer. Bir eski türk şarkıaı, ferman 
padi~ahın, dağlar benimdir, derdi. 
Bu suretle ta N arvik'ten Dede
ağ•c'a kadar sahiller mihverin o
lur; denizler de lngiltere'nin elinde 
kalmakta devam eder. 

Bu iki Balkan memleketi, Roman· 
ya gibi, İngiliz hücum hatlarına ay
kırı dü~mediği için, yeni nizamdan j 
sonra birer hava hl\rbi sahnesine 
dönecekler, her alman ve italyan 
tayyaresinin veya işgal kuvetinin 
geldiği noktR, ağır bombalarla yan
mağa, yıkılmağa ba!llryacakhr. He
nüz harp dı~ında kalan memleket
lerin, eğer dökülecek kanları varsa, 
bunu hüriyetleri na~ına mı, yoksa 
ba,kaları hesabına mı feda edecek
leri ancak kendilerinin bileceği şey
dir. 

Hulasa, mihver devletlerinden 
başka, hiç bir miistakil devleti kal
mıyan Avrupa, Balkanlarda tamam
lanmak isteniyor. Henüz dokunul· 
mak istenmiyen nazik memleketler
den biri lsveç'tir. İspanya, aallanı
yor. Portekiz, onun arkasında oldu
ğu için masun gibi dunıyor. 

Brenıaer mülakatından sonra İtal
yan gazetelerinin aöylemiı olduğu 
"hayat sahalarını emniyet altına al
mak" safhası inkitaf yolundadır. 

Falih·Rılkı ATAY 

Cümhuriyel Bayramı 
(Başı 1. ıncı saylada) 

yeri, 10.10 da DaQiliye Vekaleti adı -
na; mahalli idareler umumi müdür 
muavini Hilmi Yurdakul, 10.50 de Be
den terbiyesi genel direktörlUğü adı
na; Genel direktör general Cemil Tan 
er, ıaat 18.30 da Çocuk Esirgeme Ku
rumu adına; Kurum reisi Kırklareli 
mebusu ·nr. Fuat Umay, 21.30 da Sı -
hat Vekaleti adına: umum müdürler
den Dr. Zeki Nasır Barker, çarşanba 
günü de ıaat 9.30 da Maliye Vekaleti 
adına; neşriyat müdürü Hamdi Öz -
gilrel, J0.20 de M-rff Vekaleti adına; 
milsteıar lhaan Sungu, 11 de Nafia 
Vekaleti adına: yüksek mühendis Na
mık Kiper, 12 de Türk Hava Kurumu 
adına, reis Erzurum mebusu Şükrü 
Koçak, 13 de İktisat Vekaleti adına; 
sanayi tetkik heyeti reisi Şevket Sü
reyya Aydemir, 14.40 de Ticaret Ve -
kaleti adına; iç ticaret umum müdürü 
Cahit Zamangil, 15.30 da Ziraat Ve -
kileti adına; müşavir Rahmi ö~. 15 

Orta Akdeniz.de, bır lt:ılyan denizaltısı 
bir !ngiliz desıroyerı t:ıralından saatler
ce tal:ip edilmiştir. !rıgiliz destroyeri mü
teaddit deniz bombaları atmıştır. Dalmış 
bulunıın denizaltısı yoluna devam etmcl• 
çabalamış ıse de vaziyetinin son deucı 
müşlcülleşr.ıesı yüzunden hava depolarım 
uçurtarak denızin sathına çıl:mağa mec
bur kalmıştır. Aşalıdski şayanı dıkkat 
lotoğrallar val:a mahalli ürcrinde uç.-nat. 
ta olan bir İngiliz deniz tayyaresi tarafıo
dan alınmıştır: 

!talyan denizaltısı çılgın bir telaıl• ..._ 
nizin sathına çıkmaktadır. 

' 

!ngiliz tayytıresı u.ralından atılan biı 
bombanın denizin sathına çıkmakta ola• 
!ta/yan denizaltısına isabet etmesine ra. 
mak kalu:ıştır. 

' 
Denizaltısı. denizin sathına çılt.mıstır. 

Mürettebııtı derhal büyük bir isticıını 

güverteye kosusmuşlar ve denhe •tılınr,. 

/ardır. 

da MUnakalat Vekaleti adına tarife ve ı-~,.~ 
ticaret dairesi reisi Dr. Rüchan Ak -
mer, 18.20 de Gümrük ve İnhisadar ı-!ILJU;;;..; 
Vekaleti adına: ekonomik işler mü -
dilrU CeHidet Barbarosoğlu, 21.30 da 
Ulusal Ekonomi Kurumu adına; reis 
vekili İzmir mebusu Rahmi Köken 
radyoda birer konuşma yapacaklardır. 

Radyonun diğer saatleri de çok mn
tenevvi ve gUzel bir tertiple doldurul
muıtur. 

İzciler dün 
Ankara'ya geldiler 

Cümhuriyet bayramında yapılacak bü
yük geçit resmine iştiri.k edecek olan iz
cilerimizden bir kısmı da dün muhtelif 
trenlerle ıchrimize gelmiılerdir. 

İstanbul, Bursa, İzmir ve Trakya ızcı
lerini cetiren hususi tren dün sabah saat 
10.45 de sehrimize gelmlttir. Ankara'mı
zın kız ve erkek izcileri başta bando mı
zıka olduğu halde gelen izci arkadaşlarını 
karıılamıılardır. Gelen izciler yüzleri An· 
kara izcilerine karşı cephe almıı ve Ma
arif Veklleti beden terbiyesi müdürü B. 
Vildan Aşır V ekli et adına izcilere hoı -
geldiniz: demiştir. h:ciler önlerinde ban -
do mı:nka olduğu halde Ulus meydanına 
cclmieler ve Zafer abidesini selimlıyarak 
yerlerine gitmişle{dir. 

14.40 da Zonguldak, Adana ve Hatay iz
cileri, 16.40 da Konya, Eskişehir, Kütah
ya izcileri, 20,50 de de Erzurum, Diyar -
bakır, Samsun, Sivu, Malatya, ve Kayseri 
izcileri gelmi$ istasyonda törenle karııı • 
!anmışlardır. Kara, Balıkesir, ve Trab -
zon izcileri bugtln şehrimi:ze gelecekler -
dir. 

Ankara izcileriyle villyetlerden &'elen 
izciler bugünden itibaren umumt prova • 
!ara başlayacaklardır. 

!talyan denizaltısının sonu. Bu, !tal:y .. 
mn harbe girdili tsırihdenberi batırıl•• 

22 inci !talyan denizaltısıdır. Destroy• 
tarafından topa tutulan ve tayyare :tarı· 
lından bombalanan denizaltısı kıçtan bıf
mafa başlamıştır. Resimde: tsmamiyle 
batmak üzere olan denizaltısının b•ı t• 
rafı gözükmektedir. 

Avını yere vuran ingili1 destroyuı, d .. 

l"::i:;~~;~,~~~:~:.~;~~:.~·· ••ı• ~~:~:~~;;a;::~:;::~;~::~ı~uü:;~:;:.~~~ 
ması, göklerimizi, kısa bir za- ı İngiliz gemisine dotru yuzdülrlerı ve in

t man içinde yenilmez kanatlar- J gili:ı murettebatının onlan kurtarm lt ıç.n 
f la dolduracağımızın müjdecisi- ! hazır bulundu'klnrı gorıinmektedır !r.ıgi 

ı 
dir. Fitre ve zekatm yeni yar- l 1iz gemisinin mata/oraları boştur. gt 
drmlar için vesile hazırladığını nin sandalları denizaltısının mi.ır,,•t 
unutmıyalını. :ııı toplamak uı:ere ındırılm ~tır. 

1 
dt!stroyerinin kıç tarafından caıı 

111111111111111111111111111111 ı ıu ... uauıı ıııı 1111 ıuu balatları sarkmaktadır. 
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BEDEN TERBiYESi GENEL D. DEVLET DEMIRYOLLAnI Sovyet - Alman Nöbetci Eczaneler • 
1/9/940 gUnünden 31/10/940 ak$amına 
kadar ecıanelerin gece nöbet cetveli 

Memur a.lmacak , Akümülô.tör plakaları alınacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlilflliı- D. D. Yolltm Sa. Al. Ko. dan : ticaret münasebetleri 

Neler üzerine alış veriş 
yapıldı ? 

1- Yeni eczane 1 12 23 4 ıs 26 
2 - Merkez Ec. 2 13 24 5 16 27 
3 - Ege Ec. 3 14 25 6 17 28 
4. İstanbul Ec. 4 15 26 7 18 29 
S - Sebat Ec. 5 16 27 8 19 30 
6- Halk Ec. 6 17 28 9 20 31 
7 - Sakarya Ec. 7 18 29 10 21 
8- Cebeci Ec. 8 19 30 11 22 

Bertin, 3 a. a. - D. N. B. ajansı bil- 9-Yeniıehir Ec. 9 20 1 12 23 
diriyor : - 10 - Ankara Ec. 10 21 2 13 24 

S 1 h . b' k "k k k 11 - Çankaya Ec. 11 22 3 14 25 
e a ıyettar ır e onomı ayna • 1940 eylül vo 1 inci teşrin aylarının 

tan aldığımız malumata göre Sovyet • eczaneler gece nöbet cetveli tesbit edil-
Alman ticaret münasebetleri iki tara- miııtir. Pazar geceleri nöbet alan ecza-

den : 
Genel Direktörlüğilmüz muamellt mü

dürlüğü kadrosunda münhal bulunan 60 li
ra aylık ücretli katiplik için; memurin ka
nununun 4 üncü maddesindeki liartları ha
iT. bulunanlar arasında 26/10/94-0 tarihin -
de imtihan yapılacaktır. 

Talipleri en geç 25/ 10/940 tarihine ka
dar Genel Direktörlüğe mllracaatları. 17056 

ASKERi FABRiKALAR 
fı da memnun edecek bir tarzda inki- ne pazar günü de nöbetçi olarak açık 

bulunmak mecburiyetindedir. Diğer ec- K l k 
şaf etmiştir. zanelerin paur (Ünleri ihtiyari olarak ereste a. ınaca 

Almanya ile Sovyetlcr Birliği ara - tatil yapmaları kabul edllmlstir. Askert Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
sında ticari siyaset hakkındaki ihti • \.. Merke:ı Satın Alma Komisyonundan : 
laflar mevcut olduğu hakkında son 42 metre miHbı 2,SO ı 3,SOx0,25 : 0,35 

x0,11 : 0,12 M. ebadında dıı budak kalası 
z:amanlarda İngiliz propagandası tara-l f ............................... -.... ...... .,,,,,,.,. verilemediği takdirde: 
fından yapılan şayialar asılsızdır. ki 1 Hedefimiz : devre uymak İçin 1 84 metre mik1bı 2,50 : 3,50 metre tu -
memleket arasındaki ticaret hem Al - yeni bir nesil yaratmaktır. Fit- lürule ve 0,30 : 0,50 M. kutrunda dış bu -
manya, hem de Sovyetler Birliği için f re ve Zekatınızı Hava Kuru • ~ dak tomruğu. 
geniı karşılıklı tamamlama imkanları 1 mu'na verirseniz bu gayeye bir i Bu da verilemediği takdirde: 70 metre 
aebebile büyilk avantajları haiz butun· an evel ulaımak imkanını ka- f mikabı 5,00 metre tulünde ve 0,30 : 0,50 
maktadır. zanmıt olacağız. 1 M. kutrunda dıı budak tomruiu olabilir. 
Almanyan'nın tim<liye kadar Sov _ .,.,,..,,.,,, ...... .,,..,,.,,.,,,.,.,. 1111.,.,.,.,.,.1 ,. Ebat ve miktarları yukarda yazılı keres-

te askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
yetler Birliğinden aldığı emtia liste· merkez satın alma komisyonunca 8/11/940 
al ezcümle ıunları ihtiva etmektedir: 8 b 'd d cuma gilnü ıaat 14,30 da pazarlıkla ' ihale 
Buğday, aebze, kolza ekmeği, keten esara ya a a edilecektir. Kalas için beher metre mika-

yafı, kereste, bez, asbest, gliserin, bına 60 lira tomruklar için de beher met-

benrln, madeni yağlar, gres yağı, zelzeleler oldu re mikabına 45 lira bedel tahmin edilmiş-
benzol, parafin, ham fosfatlar, tUtün, tir. Şartname para~ız olarak komisyon -

dan verilir, Taliplerin muvakkat teminat 
deri ve kürk, platin ve iridyum, ma • M k 23 D N B T j 

09 ova, a.ı. - · · .: 11 1 anar, olan 283 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı 
denler, ot, terebentin ve saire. Besarabyada A'..ı..erman ıehrlnde Cıerno- 'kl 

l<'.I< kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaı e 
Buna mukabil Almanya da Sovyet- vitz Ye sair mahallerde yer sarsıntıları ol- komisyoncu olmadıklarına ve bu i!ile al!-

ler Birliğine anlaşma mucibince alman dutunu bildirmektedir. katlar tüccardan olduklarına dair ticaret 
aanayiinin çeşidli mamulatını ve me· Moskova radyosunun haber verdiğine odası vesikasiyle me:z:kllr gün ve saatte 
aela makina vermiştir. ıöre. ıarkl Avrupa saati ile diln sabah ta· komisyona müracaatları. (6964) 16961 
Şimdiye kadar ticari mübadeleden at 9 ile 10 arası, Ukranya'da Kief, Poltava 

elde edilen neticelere ve takas imkAn· ve Şarke şehirlerinde de sarsıntı~r hiase
larına göre, iki bUyilk devJet arasın." dilmiştir. Hiç bir yerd~ has~r olmamııtır. 

da.ki ti il b tı · • · t"k Moskova rasathane11, dun ıabah 11at caret m nase e erının ıs ı ~ . . 
• 9,0S de nsat ııddette bır %elzele kayde· 

tıalde daha sıkı olması beklenebılir. dilmiş olduğunu haber vermektedir. Zel-
%elenin merkednin' Moskova'dan 1180 ki

İngillereden tahliye edilen 
Kadın ve çocuklar 

• I lrlônda ya 
Misafir edilecekler 

Londra, 23 a.a. - Dominyon naıın lord 
Cranbome avam kamarasında sorulan bir 
ıua.le yazı ile ıönderdltl cevapta töyle 
demektedir: 

lometrelik bir mesafede ve Kişinef şehri· 
nin yakınında olduğu tahmin edilmektedir. 

Zelzelenin mahiyeti 

Belgrad, 22 a.a. - D.N.B. Belgrad sis· 
moloji enstitüsü müdürü B. Mlhaloviç, 
Romanyada vuku bulan zelzelenin büyük 
bir IB.tıb kaplamakta olduaunu ve 100 bin 
metremlkiplık bir toprak kütlesinin 30 ki
lometre derinlikte bir heyelan husule ıe
tirmit olduğunu beyan etmiıtir. 

MALiYE VEKALETi 

Memur alınacak İrlanda hilklimetlnin çok takdir ettiii
miı teklifi Uzerlne, lki hllkümet araaındı 
memlelı:etlmlı:den tahliye edilen iradın n Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdür
socuklarm frlandı'da ml11Hr edilmelerini lüğünden: 

kolıylattırmak için mllzakerelere cereyan \ İdaremizde mUnhal (60) lira Ucrct
etme'ctedir. J" if b k hilk" l • ı vaz eye . arem an unun um erı 

dairesinde laakal orta mektep mezu

Göklerimizden geçen her Türk 
kanodmı hepimizin eaeri ola
rak alkıılıyoruz. Fakat bütün 
bunlann yetecek kadar olduğu 
söylenemez. Daha üatün olma
mız için Hava Kurumu'na yar
dım ediniz. 

nu olmak Uzere müsabaka ile memur 

alınacaktır. 

Talip olanlar 25. 10. 940 gilnüne ~
dar vesikalariyle birlikte Yenlşehir
de Lozan meydanında Kırtasiye mU

dürlüğUne müracaatları. 
(6777) 16787 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Tür~ 
Şube ve ajans adedi : 265 

lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 liraıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağı
dak1 plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 · Liralık 4000 
4 Adet 500 Liralık 2000 
4 Adet ~50 Liralık 1000 

40 Adet 100 Liralrk 4000 
100 Adet 50 Liralık 5000 
120 Adet 40 Liralrk 4800 
160 Adet 20 Liralık 3200 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 

1 Haziran tarihinde çokilecektir. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çrktığı takdirde 
% 20 f azlasiyle verilecektir. 

Ekmek pi~irtirilecek 
Askeri Fabrikalıır Umum Müdür!Uğü 

MerkeT. Satın Alma Komisyonundan : 
Unu idaremizden verilmek eartiyle iha

le tarihinden itibaren 31/S/ 1941 tarihine 
kauıır Küçük Yozgat'ta yevmiye piııirtile -
cek ekmek. 

Beher kilosuna 2 kuru5 pişirme ücreti 
tahmin edilen yukarda yazılı ekmek pi -
şirme İlli Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın almll komisyonunca 
6/11/940 çarıaınba günü saat 14 te pa7ar
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (90) lira (38) ku
ruş ve 2490 numaarh kanunun 2 ve ~. mad· 
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu iııle alakadar tüccardan ol -
duklarına dair ticaret odası vesikaslyle 
me.zkllt' gün ve saatte komisyona müra -
caatları, (7010) 16973 

Nümune ve evsaf şartnamesine 
göre 600 adet battaniye alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merke:ı Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (5400) lira ,plan 

yukarda yazılı 600 adet battaniye aaked 

fabrikalar umum müdürJUğü merkez H· 

tın alma lromieyonunca 8/11/940 cuma (Ü
nü ıaat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (405) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkür ıünde aaat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve S. maddelerindeki veaaik
le komlıyoncu olmadıklarına ve bu itle 
alakadar tüccardan olduklarına dair tica -
ret odası vesikasiyle me%k0.r gün ve ııa -
atte komisyona müracaatları. (7012) 

17016 

Ketif, prtname vesair evrakına 
göre Kırıkkalede duvar inşası 
Askeri Fabrikalar Umum MüdürlUğU 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli 2200 lira olan yukarda ya -

zıh duvar insası merkez utın alma ko -
misyonunca 8/1 1/940 cuma ~nü saat 14 
te pnarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(11) kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(165) lira ile şartnamenin 4. cU maddesin
deki ve 2490 11yılı kanunun 2 ve 3. mad -
delerindo yazılı veııikaları hamilen yevmi 
mezkllrda muayyen saatte komisyona. mü-
racaatları. (7014) 17017 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Yüz havlusu alınacak 
ı.r. ı.r. Vek&.letl Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
ı - 2~00 adet yUz havlusu pazarlıkla 

ıs.tın alınacaktır. Muhammen bedell 1120 
lira olup katı teminat rnlkdarı 168 lira 7ti 
kuruştur. Pazarlığı 26. 10. 940 cumarteııl 

günü saat 11 de hava 1atın alma komlııyo
nunda yapılacaktir. İdari ıartna.me, evıat 
ve nUmuneııl her gün l:Sğleden ıonra ko
mlııyonda görUleblllr. İsteklllerln muay -
yen gUn ve saatte katı teminat ve ka.nun1 
belgeleriyle blrllkte komisyonda bulunma-
lan. (697ti) 16931 

2 Retresör alınacak 
M. M. V. Havı Sa. Al. Ko. dan : 
1 - İki adet Redresör 11tın alınacaktır. 

Muhammen bedeli S80 L. olup katt teminat 
mikdarı 87 liradır. Pazarlığı 25/10/940 
cumartesi cünU 11at 10 da hava satın al
ma komlııyonunda yapılacaktır. Fennt ıart
nımeai her (Ün öğleden .onra komisyon
da görülebilir. İsteklilerin muayyen gün 
ve 11atte kati teminat ve kanuni belgele -
riyle birlikte komisyonda bulunmalan. 

(7119) 17115 

..11111111 Bayram için mmıa.. - -- -E En güzel h e diyeleri ancak E 
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Muhammen bedeli 1718,74 (bin yedi yüz 
on sekiz lira yetml$ dört kuruı) lira olan 
1250 ıer adet Büsıing Naı kamyon akkü
mülitörleri için müsbet ve menfi pliklar 
6/11/940 çarşamba ıünU nat ıs de açık ek
siltme usulü ile Ankara'dı idare binasın
da ııatın alınacaktır. 

Bu he girmek istiyenlerin 128,91 (yüz 
yirmi ıekiz lira dokun bir kuruı) lira -
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin te
tiği vesikaları hamilen aynı elin eksiltme 
saatine kadar komisyonda !sbatı vücut et
meleri lhımdır. 

Şartname Ankara'da malzeme dairesin
de. Haydarpaşa'da tesellüm ve ıevk şef -
liğinde, İzmir'de İzmir maiazasında gö -
rülebilir. (6918) 17028 

Ttaverı alınacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 9700 (dokuz bin ye

di yüz) lira olan 5000 adet meşe dar hat 
traversiyle 280 adet meşe dar hat makas 
traversi 6/11/940 çarşamba günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 727,50 (yedi 
yüz yirmi yedi lira elli kuruş) liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 

vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a k .. '"r komisyon reisliğine verme -
leri lizı 

Şartna . parasız olarak Ankara'da 
malzeme daıreslnden, Haydarpaşa'da te -
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(6916) 17027 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muratlı'da Sırtköy taı ocaklarından ih

zar edilmek üzere 8000 metre mikabı ba • 
last kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bu işin muhammen bedeli 20000 lira ve 
muvakkat teminatı 1500 liradır. Münaka
sa 6/11/940 çarşamba günü sııat 11 de Sir
keci'de 9. işletme binasında A. E. komis· 
yonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin aynı ıün saat ona kadar ka
nuni vesaik, teminat ve t ekliflerini ihti -
va edecek olan kapalı 7.arflarını komis -
yona vermeleri lbımdır. Şartnameler pa
ra.sız olarak komisyondan verilmekte • 
dir. (10029-7017) 17031 

ANKARA V ALILIGl 

lntaat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Haymana jandarma bölük binasının 

noksan kısımlarının yapılması 25. 10. 
940 cuma günü saat 15 de Nafıa ko
misyonunda ihalesi yapılmak üzere a
çık eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 6999.93 liradan ibaret 
olup muvakkat teminatı 524 lira 99 ku
ruştur. 

İsteklilerin nafıa müdilrlüğünden 
alacakları ehliyet vesikalariyle temi
nat mektup veya makbuziyle ve tica
ret odası veııikaaiyle birlikte sözü ge
çen gUn ve saatte Nafıa komisyonuna 
gelmeleri. Buna ait keşif ve 11artname 
her gUn nafıa müdürlüğünde görUle-

bllir. (6579) 16583 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tescili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Muhatızlıtın-

da.n : 
Mevkii: Altundat 
Clnııl: ev 
Kapı No.: UT 

Hududu: S~ı yol ıolu boı arsa ve kıs
men Malatyalı Ahmet arkası kısmen yol 
ve pollıı Ahmet l:SnU Yozgatlı Mehmet ile 
mahdut. 

Hazine namına tescili lııtenlll'n ve Rltat 
oğlu Ömer ve ka.nıı İhııan Taluğun halen 
fogall altında YUka.nda evsafı yazılı gayrl
menku!Un arsasının tahkikatı yapılmak ü
zere 7. 11. 940 tarihine ra.atlıyan pcr:ıembe 
&1lnü mahnlllne bir memur gönderilecektir. 

Bu yerde bir hak iddia edenler mezkOr 
günden evel daireye veya tayin edilen gün
de mahalllnde hazır bulunarak memuruna 
vesaiki resmlyelerlyle birlikte rnllracaatıa
n ııtın olunur. (7116) 17112 

TÜRK HAVA KURUMU 

Satılık teneke ve çuval 
Türk Hava Kurumu Havacılık Dairesi 

Genel Dlrektörlüğpnden : 

Ankara ve İnönü'nde bulunan cins ve 
mikdarları aı;ağıda yazılı boş tenekelerle 
bot çuvallar satılığa çıkarılmııtır. 

Aleni mliıayedesi, 7/11/940 pe~embe 
&'ilnÜ saat 15 te Hava. Kurumu Genel mer
lre:r binasında levazım şubesinde tesekkül 
edecek komisyonda yapılacaktır. 

Müzayedeye İ$tir5.k edeceklerin (SO) li
ralık teminat makbuz veya banka mektup. 
lariyle birlikte muayyen giin ve saatte ko
misyonda bulunmaları. 
İnönil Havacılık Kamprnda: 
8~6 Adet bo, benzin tenekesi 
400 ,, boı mazot ve 1ai t enekesi 
197 ,, boı reçel tenekesi 

1463 
Ankara Havacılık Okulunda 

16 Adet ıeker çuvalı 
10 ,, Sabun çuvalı 
14 ,, Un çuvalı 
13 ., Pirinç çuvalı 

53 7287 

Zayi U cU fırka 54 cü a lay g cu böllik
ten aldıiım askerlikten terhis tezkeremi 
kaybettim. Yeniıini alacağımdan eskisinin 
hilkmii yoktur. - 315 doğumlu Mehmet 
otlu Celll Cu 7190 

NAFIA VEKALET! 

Demir dolap alınacak 
Nn!ıa Vck!Uetınden: 

31.10.9;10 perşembe gUnü saat 15 te 
Ankarada Nafıa VekiUetl binası içinde 
malzeme mUdUrlU@ odruıında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda 4000 lira 
muhammen bedelli 25 adet Remlngton 
Rand veya yerli Erk tipi veya bunların 

muadili dört gözlU demir dolabın kapalı 
zart usullyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme oartnamcsl ve teterrUatı mal· 
zeme müdUrlUğUnden parasız olarak alı -
nablllr. 

.Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin teklif mcktuplannı muvak

kat teminat ve ı;ıartnameslnde yazılı vesa-
1kle birlikte aynı gün saat 14 e kadar ko
misyona makbuz mukabilinde vermeleri 
ltmmdır. (6700) 16752 

Matbaacılara 
Nafıa Vekaletinden : 
6. 11. 940 çarşamba günü saat 15 de 

Ankara'da nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lamın malzeme eksiltme komisyonun
da bu sene içinde ödenecek basım üc
reti takribi 4.000 lira bedel tahmin e
dilen vckaJetin neşretmekte olduğu 
fenni ve idari mecmuaların tertibi ve 
tabının kapalı zarf usuliyle vahidi fi
yatları il.zerinden eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme mülWrlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesindeki 
vesaik ile birlikte aynı gün saat on 
dörde kadar mezkur komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(6938) 16981 

TiCARET VEKALETi 

Memur alrnacak 
Ticaret Vekaletinden : 
Fiat mUrnkabesi işlerinde ficretle Is • 

tilıdnm euilnıek üzere, barem kanunu hil· 
kümleri dahilinde memur alınacaktır. 

Asgari, lise tahsili şarttır. Ticaret mek
teplerinden mezun olmak tercih ıebibi 11-

yılır. Taliplerin aşağıda yazılı mıılilmatı 

muhtevi bir vesikayı fotograflariyle bir
likte Ticaret Vekaleti iç ticaret umum mil
dürlüğü adresine göndermeleri ilan olunur, 

İstenilen malGmat: Ad ve soyadı - do • 
ğum yeri ve tarihi anne ve babasının do -
ğum yeri - tahsili - daktiloda ya7..ınak bi • 
lip bilmediği • yabancı lisana vukufu -
muayyen bir mahalde vazife görmek gibi 
bir tercihi olup olmadığı (bu tercih Ve-, 
kUeti bağlamaz) - şimdiye kadar hangl 
vazifeleri hangi müddette ifa ettiği ve ay
rılıı sebepleri - talip hakkında kimler -
uen malQmat alınabileceği (asgari üç ki-
şi) • vazıh adres. (7007) 16972 

DAHİLiYE VEKALETi 

Memur alrnacak 
Dahiliye VekO.letlndcn: 
Husus1 ldıırcler teknUt sandığında mUn

hal iki lira yevmiyeli vazifeye mUsabaka 
ile iki memur alınacaktır. Hesap iglerlnden 
anlıyanlar ve iyi daktilo bllenler tercih o
lunur. 

Taliplerin memurin kanununun it inci 
maddesinde yazılı vcslkalarlyle birlikte 
:S. 11. 940 akııamına kadar 11andık idare he· 
yetl reisi lğlne, mllracaıı.tları. ( 7006) 18971 

IKTISA T VEKALETi 

Müefttiş muavinliği 
İktısat Vekaletfnden : 

. 

35 lira maaşlı müfettiş muavinliği için 
17 /10/940 tarihinde yapılacağı evelce illn 
edilen mUsabaka imtihanı 9/12/ 940 tari -
hinde Ankara ve İstanbul'da yapılacaktır. 
Müracaatların 23/11/940 tarihine kadar 
Vekli.let tefti;ı heyeti reisliğine yapılması 

Uizımdır. (6835) 16835 

Bir memur alınacak 
İktısat Vekfi.letinden : 
Vekllet sanayi tetkik heyeti kadr~un. 

da mUnhal bulunan (25) lira asli maaşlı 
dosya memurluğuna usulü dairesinde me
mur tayin olunacaktır. 

Müracaatların yazı ile veya doğrudan 
doğruya 10/11/940 tarihine kadar sanayi 
tetkik heyeti reisliğine yapılması tazım -
dır. (7134) 17124 

inhisarlar U. Müdürlüğü 

Kanaviçe alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 

10.000 metre yelill 10.000 beyaz yağlı lra -
naviçenin kapalı zarfla yapılan eksiltmesi
ne talip zuhı.ır etmediğ'inden yeniden pa. -
zarlığa konmuitur. İstanbul'da. 

II - Pazarlık 5. xı. 940 salı ıünU uat 
16.30 da Kabataş'ta levazım ve milbayaat 
ıubesindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

III - Şartname ve nümune sözü geçen 
;ubeden ve İzmir Ankara baıtmüdürlükle
rinden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin o· 
lunan giln ve saatte teklif edecekleri fiat 
Uzerinden % 7,5 giivenme paralariyle bir
likte nıezkOr komisyona müracaatları. 

(10153 - 7080) 17100 

24 - 10 - 1940 

HARTA G. D1REKTÖRLOCO 

Bez alınacak 
Harta Genel Direktörlüfünden 
1 - Harta genel direktörlüğü ihtiyacı 

için 8550 (sekiz bin be~ yilz elli) lira kıy
metinde ince bez pazarlık suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Bezin eni yüz beş santimden aptı 
olmıyacaktır. Nümunesi komisyonda görü· 
lebilir. • 

3 - Beher metresinin muhammen fiyatı 
kırk kuru' olup muvakkat teminatı 642 li
radır. 

4 - Pazarlığı 26/101940 cumartesi gU • 

nü saat 10 da. Cebeci'de genel direktörlük 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
\Termiye talip olanlar muayyen gün ve sa
atte komisyona teminatlariyle müracaat 
etmelidirler. (6691) 16689 

In,aat ve tadilat 
Harta Umum MUdürlllğünden 
1 - Harta Genel Direktörlüğü dePoSun

da bazı tadillt yapılmasına !Uzum hasıl 
olmuştur. İşin tutan 819 (sekiz yüz on do
kuz) liradır. 

2 - Muvakkat teminatı altmış bir lira.
dır. 

3 - Eksiltmesi 8 iklnclte:srin cuma &il
nü saat 10 da Cebeci'de Harta Sa. Al. Ko
misyq,nnnda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin mu
ayyen gününde komisyona gelmeleri. 

(7118) 17114 

MlLLI MÜDAFAA VEKALET{ 

Bez yular başlağı alınacak 
M. M. VeklUeti Sa. Al. Ko. dan : 
İhale günU talip çıkmadığından miit~ 

ahhit namı heııabına beherlne tahmin edilen 
fiyatı (160) kuruı olan 1000 adet bez yu.. 
!ar ba,lığı pazarlıkla münakasaya konmuş. 
tur. İhalesi 11/11/940 pazartesi gilnü 11at 
ondadır. Katt temintı 240 liradır. Şartna
mesi M. M. V. satın alma komisyonunda 
görülür. İsteklilerin kanunun emrettifl 
belgelerle ihale saatmda komisycu gel .. 
meleri. (6695) 16819 

Ecza sandığı alınacak 
M. ::-.r. Veka.letl Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 1150 

kurut olan bin tane ııhiye ecza aandıfı 
7/ikinciteşrin/940 perşembe gUnU ıaat 11 
de Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla satın alınacağından isteklileriıı 
12?5 liralık kati teminatları ile birlikte 
pazarlık cün ve saatında mezkO.r Ko. da 
bulunmaları. (6843) 1689& 

Saç kutu alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Xo. dan: 
Pazarlık (Ünıi talip çıkmıyan ve beher 

tanesine tahmin edilen fiyatı dört lira o
lan 4500 tane üçlü saç kutu 28/birincitet
rin/940 pazartesi gilnü ııaat 10 da Ankara
da M. M. V. ıatın alma Ko. da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Kutuların hepsi bir ta • 
libe ihale edilebileceği gibi iki&er bin ve
ya daha yukarı partiler halinde ayrı ayrı 
taliplere de ihale edilebilecektir. Kati te
minatı 2700 liradır. İsteklilerin pazarlık 
gilnü ve saatinde teminatları ile birlikte 
adı geçen Ko. da bulunmaları. 4500 den 
ataiı mikdarda istekli bulunan talipler te
minatlarını verecekleri mikdar Uı:erindeıl 
hesaphyabilirler. (7063) 17097 

Nal mıhı alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yUz on bla 

lira olan on milyon tane nal mıhı 31 blrln
clte§rln 940 perııcrnbe gtlnU saat 11 do An
kara'da. M. M. V. satın alma Ko. da pazar
lıla ihale edileceğinden ıııteklllerln on Uo 
bin bet yüz liralık katı temlnatıartyle b\r
llkte pazarlık gtln ve saatında mezkdr Ko. 
da bulunmaları. Şartnamesi 550 kuruş kar
§ılığında adı geçen Ko. dan alınır. 

(7064) 17098 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahire • 
mesinden : 

Ankara'nın Demirfırka mahallesindea 
Yangın yerinde 7 No. lu hanede Mustafa 
oğlu Galip Düztürk'e: 
Ankara'nın Yenihayat mahallesinde orta 

ıokak 97 No. lu evde mukim Mustafa kı
zı karınız Emine Düztürk tarafından a • 
leyhinize açılan ihtara müstenit boıanma 
d!vasının dS.Va arıuhali ve davetiyesi ik.,. 
metgihınızın meçhul bulunması yilzlinden 
tebliğ edilemediğinden duru~manız lçia 
21/11/940 perşembe saat 9 olarak gUn ta.. 
yln ve datetiyenin de ilanen tebliiine ka.. 
rar verildiğinden bermucibi karar mezkilr 
gün ve muayyen saatte Ankara uliye bi
rinci hukuk mahkemesinde bulunmanız ve
ya musaddak bir vekil göndermeniz lU • 
zumu H . U. M. K. 142, 183 ve 398 ci mad
delerine tevfikan ve on gün müddetle da
vetiye makamına kaim olmak Uzere illıı 
olunur. (7130) 17123 

Ankara Birinci Sulh Hukuk HiklmU • 
ğinden : 

Ankara'da Bentderesi caddesinde 35 No. 
evde mukim Osman Fa.ik'a (Arif Hikmet 
oğlu) 

Maliye VekUeti vekili avukat GUzide 
Alpar tarafından aleyhinize açılan 275 li
ra alacak dlvasının ikametgihınıT.ın meç
huliyetine binaen ilanen davetiye ve gı • 
yap kararı tebliği ıuretiyle gıyabınızda 7a. 
pılan duruşma. sonunda: Müddeabih 275 

..ıllllllllllllllllllltllllllllllllllllllL. liranın dliva ta rihinden itibaren % 4 faiı 

: Sahhk ashragan manto ~ ;;tid!;a~~~::!~ :~r~~i:1~ ~:~~;~1~k~~ 
: : fil Avni'nin Osman Faik'a hakkı rücuu ba.-
5 Kıymettar bir aatıragan ve bir kük- : ki kalmak ıartiyle) alınarak divacıya ve
: lil kadın mantosu ve bir çocuk man- :E rilmcsine kabili tcmyJz olmak üzere 16/ 
: tosu satılıktır. Her (Ün ötleden evet : 10/940 tarihinde karar verilmiş oldu&un • 
: Çankaya Cad. No. 281 Ap. nın 4 No. 2 dan işbu hükmün tebliği tarihinden iti • 
: ıına müracaat. 4289 E haren seki:z: giln içinde temyiz etmediği-
~lllllllllllll lllll lllll lll lll llllll lltr niıı takdirde hükmün katile~eceği ilineıı 

tebliğ olunur, 7286 



!4. to - 1940 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
I<o. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI -
Kuru ot alınacak 

Manisa Sa. Al. Ko. dan : 
I 1 - Birliklerin ihtiyacı olan 984000 ki -
° K. otu kapalı zarfla münakasaya kon
rııuştur. !halesi 31/ 10/940 giinii saat 10 da
dır. Muhammen bedeli 54120 ve ilk temi -
~tı 4059 liradır. Şartnamesi her gün Ma
nısa Sa. Al. Ko. da görülür. Eksiltmeye 
girınck istiycnlerin teklif mektupları ve 
teminat mektupları ile komisyona. müra -
Caatıarı. (6660) 16669 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birliğin ihtiyacı olan 828000 kilo 

R. otu kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 31/ 10/940 günü saat 10 dadır. 
Muhammen bedeli 4SS40 ve ilk teminatı 
3415 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün 
Manisa Sa. Al. Ko. da görülebilir. Eksllt
ıneye girmek istiyenlcrin belli gün ve sa.
ltinden bir ıaat eveline kadar teklif mek
tupları ve kanuni vesikaları ile komiıyo -
l1a rnüracaatlan. (6664) 16673 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Birliğin ihtiyacı olan 2016000 kilo 

k:. ot kapalı zarfla münakasaya konmu~ -
tur. 

İhalesi 31/10/940 iünil saat ıo dadır. 
1.f uhammen bedeli 110880 ve ilk teminatı 
8316 liradır. Şartnamesi her gün Manisa 
Sa. Al. Ko. da görülür. Eksiltmeye gir -
tnek istiyenlerin belli gün ve saatinden bir 
•aat eveline kadar teklif mektupları ve ka
nuni vesikaları ile komisyona müracaat -
lan. (6665) 16674 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Birliğin ihtiyacı olan 984000 kilo 

lruru otu kapalı zarfla münakasaya kon -
!huştur. İhalesi 31/10/910 günü saat 15 
dedir. Muhammen bedeli 54120 lira ve ilk 
terninatı 4059 liradır. Şartnamesi her gUn 
Manisa Sa. Al. Ko. da gör!ilür. Eksiltme 
Ye girmek istiyenlerin belli gün ve ua -
tinden evetine kadar teklif mektupları ve 
kanuni vesikaları ile komisyona müraca-
atları. (6666) 16675 

Kuru ot alınacak 
Manisa Aı. Sa. Al. Ko. Rs. den 
Birliklerin ihtiyacı olan 1140000 kilo 

lt. otu kapalı zarfla münakasaya konmu§-
tur. İhalesi 31/10/940 günil ıaat 15 dedir. 
Muhammen bedeli 62700 ve ilk teminatı 
4702 lira SO kuruştur. 
Şartnamesi her giln Manin Sa. Al. Ko. 

da görülebilir. Eksiltmeye ilrmek iııtiyen
lerin belli glin ve ıaatinden evet teklif 
lnektuplan ve kanun! vesikaları ile komis-
J'ona müracaatları. (6667) 16676 

Kuru ot alınacak 
Manita Sa. Al. Ko. Re. den : 
Birliğin ihtiyacı olan ı08000 kilo K. o

ilı kapalı u.rfl& münakasaya konmuştur. 
İbatesi 31/10/940 c{lnU saat U dedir. 

'4uhammen bedeli 5!)400 lira ve ilk temi
latı +455 liradır. Şartnamesi her giln Ma-
1.iaa Sa. Al. Ko. da göriilür. Eksiltmeye 
tirmek istiyenlerin belli gün ve saatinden 
bir aaat evetine kadar teklif mektupları ve 
kanunt vKlkalan ile komisyona müraca • 
atları. (61568) 16677 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rt. den : 
1 - Bil"liğin ihtiyacı olan 984000 kilo K. 

IDtu bpalr ı:ııdla mlinakaaaya konmuıtur. 

İhaleli Sl/10/940 glinü ıaat 15 dedir. Mu -
hammen bedeli 54120 ve ilk teminatı 4059 
liradır. Şartnamesi her gün Manisa S&. At. 
Ko. da görüllir. Eksiltmeye girmek istiyen
lerin belli glin ve ıaatinden bir saat eveli-
11.e kadar teklif mektuplarını ve kanun! ve
aikalarx ile komisyona müracaatları. (6669) 

16678 

Odun alınacak 
Çatalca Sa. AL Ko. dan: 
2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesi • 

bin M. fılaaaın& tevfikan Catalcaya tea
Hm etmek ıarttyle qağıda cimı ve mik
dan ne muvakkat teminatı yazılıdır. 

Pazıı.rhtı 28. 10. 940 cumartesi günU 
pat 10 da yapılacaktır. (6759) 

CiD.11 Ôdun, 1000 ton, fiyatı 2 kurut, 
muvakkat teminatı 1500 Ura. 

167315 

Telef on direği alınacak 
(lorlu Sa. Al. Ko. dan: · 
ı - Kapalı zart usullyle münakasaya 

konulan ll680 adet telefon direklerine ta
lip çıkmıı.dığından yeniden eksiltmeye ko
nulmUJtur. 

2 - Eksiltme gilnU 27. 10. 940 pazarte· 
ili gilDU eaat 115 tedlr. Şartname komisyon
dadır. Muhammen bedeli 23050 liradır. 

8 - hteklilerin kanunl vesaik ve temi
ııatıariyle Çorlu Sa. At. Ko. müracaatları. 

(67,7) 16769 

Un alınacak 
Midyat As. Sa; Al. Ko. Rs. den: 
7. 10. 940 gUnU saat 10 da kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılan 200 ton una tallp çık -
madığından yeniden ekslltmeye konrntl§ • 
tur. (6873) 

Cin.al: fabrika unu, mlkdarı 200000, ek
ıııtme ııekll kapalı, eksiltme yeri Sa. Al. 
Ko., teminatı 1800 Ura, muhammen bedeli 
24000 lira, ihale tarihi 7 ikinciteıırin 940, 
gUnü per~embe, saati 10, mektupların ve -
rileceği yer, Kııılada Ko. odası. 16875 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - 12.000 kilo sığıreti satın ahnaeak

tır. Kilosuna 2S kuruştan tahmin edilen 
bedel 30.000 liradır. 

2 - Eksiltme 6. 11. 940 tarihinde saat 
16 da Gelibolu As. Sa. Al. Ko. da olacak
tır. 

3 - Elcailtme kapalı u.rf usuliyledir. 
4 - Muvakkat teminat 2250 liradır. 
5 - Teklif mektuplan 6. 11. 940 ve sa

d 15 e kadar Sa. Al. Ko. na verilmi~ ola
ftktır. 

• 

Bu aaatten ıonra mektuplar kabul edil· 
mez. 

t! - Taliplerin ihaleden bir taat evel t .. 
m.inst paraları olan 2250 lira ve vesikaları 
ile birlikte komisyona müracaatları. 

(6874) 1&a1e 

Yulaf veya arpa alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs.: 

1 - Hayvanat ihtiyacı için 3937715 kilo 
yulaf ve yaheuı arpa kapalı zarfla müna
kasaya konulmulitur. İhalesi 6/11/940 ~ar
ııamba günü saat S de yapılacaktır. 
Yulafın beher kilosuna 7 kuruı 50 san

tim ve arpanın beher kilosuna 6 kuru& SO 
santim fiyat t ahmin edilmiştir, 

Yulafın ilk teminatı 2215 ve arpanın ilk 
teminatı 2067 liradır. İsteklilerin kanuni 
vesikaları ile teklif ve teminat mektupla
rını ihale saatından bir saat eveline kadar 
İzmir Bornova As. Sa. Al. Ko. na verme-
leri. (15957) 169S4 

Un alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. Rı.: 
1 - Askeri ihtiyaç için ılınacak 400 

ton un kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Eksiltme 4/11/940 sah gUnü saat 
11 de Erzincan As. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Evsaf ve !i&rtnameıl birliklerde 
vardır. 

4 - Taliplerin teklif mektuplarını ek
siltme saatından bir saat eYel Ko. na ver-
meleri. (6958) ı6955 

Arpa alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
.ı. - Askeri ihtiyaç için alınacak 500000 

kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Eksiltmesi 4/ 11/940 sah günü saat 
15 de Erzincan Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiyat 4-0000 lira olup 
ilk teminatı 3000 liradır, 

3 - Evsaf ve ıartnameai birliklerde 
vardır, 

·4 - Taliplerin teklif mektuphrınr ek
ıiltrne saatmc'an bir saat evel Ko. nı ver-
mel:ri. (6959) 15956 

Yulaf alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi: yuta!, kilosu: 960000, M. bedeli 

72000 lira, ilk teminatı 15400 lira, ihale gi!
nU ~11.940 saat 16, ihalenin ıekli kapalı 
zart, ihalenin yeri, Niğde As. Sa. Al. Ko. 
1- İstekliler oartnameyi her gün Ko da 

görür ve parasız okuyabitlrler, 
2 - Taliplerin ihale sa.tinden evel teklif 

mektuple.rını ilk temlnatlariyle baraber 
Ko. na vermeleri. (6961) 1E!958 

Palaska kayı'ı alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler için pazarlıkla 18000 adet 

palaska kayııt utm alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 25/ 10/940 cuma ıünü u

at 15 de İzmir krıla Lv. A. Sa. At. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 21600 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 16'20 li

radır. 

5 - Şartnamesi ve niimunesl Ko. da gö
rülebilir. 

6 - !ateklilerln teminatlariyle birlikte 
belli gün ve eaatte Ko. na müracaatları. 

(6974) 16992 

Saman ve nohut alınacak 
Ed.lrne Sa. Al. Ko. Rs. den: 
l - A§a~ıda cins ve mlkdarlan yazılan

la.ı: pazarlıkla eatın alınacaktır. Eksilt
meler! F.cl!rnede eski mUşirlyet dalresinde 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Evse! ve ıartnamelerl her gün Ko. da 
görUleb1llr. İsteklilerin ıözU geçen gün ve 
saatlerde Ko. na mUracaatları. (7045) 

Cinsi ıaman, rnlkdan 1290 ton, tahmln 
tutan 25800 ' Ura, teminatı 8870 Ura, iha
le gUnU 25.10.940 saet 1' te 

Clruıi nohut, mJkdarı 144 ton, ta.hm1D 
tutan 24480 lira, teminatı 8672 lira, iha-
le gUnU Ul.940 saat 1' t• 17048 

Et alınacak 
Tire Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Tir~ asker! ihtiyacı olan 150000 ki

lo ıığır veya keçi eti kapalı zarfla müna
kasaya konm.uıtur. İhale glin!l olan ı5/10/ 
940 giinli ıaat 10 da kapalı zarfla hiç bir 
kimsenin müracaat etmediği cihetle bir ay 
içinde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlık 25/10/~ rlinll ıaat ıs 
dedir. , 

3 - Tahmin edilen 13800 lira muvakkat 
teminatı 1035 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte Sa. 
At. Ko. na müracaatları. 

5 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. 
A. Bornova ve Tire Sa. Al. Ko. na müra-
caatla okuyabi11rler. (7048) 17o5ı 

Kuru ot alınacak 
İzmit At. Sa. Al. Ko. Rı. den 

ı - Birliıkler ihtiyacı için •:Jağıda cine 
ve mikdarı ve fiyatr yazılı kuru ot kapah 
zarfla satın alınacaötır. Tallp çıkmadı • 
ğından bir ay müddetle pazarhia konm.uı 
ve ilk pazarhfı 18/ 10/ 940 ıünü gene talip 
çıkmadığmdan pazarlığı bir hafta uzattı • 
mış ve ikinci pazarlılı 25/ 10/ 940 glinli aa
at 15 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Her garnizon ayrı ayn müteahhit
lere ihale edilebileceği gibi teminatları 

da ayrı ayrı alınabilir. 
3 - İstekliler belll gün ve aaatinde İz

mit Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (71~) 17102 
Mikdarı Fiyatı Tutan Teminat 

Cinsi Ton Kr. Lira Lir& 
Kuru ot ı200 5 94-000 10000 
Kuru ot 750 s 37500 2212 
Kuru ot 14-00 S 70000 5'250 
Kuru ot 600 S SOOOO 2250 

Tahmil ve tahliye i,lerl 
Ankara Hububat S!loıundan : 

11/11/94-0 pazarteai günü taat 14 de ti
lomuzun vagon tahmil ve tahliye iıleri a.
çık eksiltme ile müteahhide verilecektir. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün 

ıiloya müracıı.at edebilirler, (7117). 17113 

u ı; u s 

3 Nevi sebze ah nacak 
Umurbey Aıs. Sa. Al. Ko. R.s.: 
1 - Aıı&#ıda cins, miktar, muhammen bedell ve muvakkat teminatı yazılı üç cins 

kıolık sebze mukavele ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 7. 11. 940 tarihine mUı;adif pel'§embe ı11DU saat 115 de Çanakkale U

murbey'de As. Sa. At. Ko. da yapdacaktır. 
8 - İsteklller bu işe ait evse! ve hmrust ıartıarım her gün io sa.atında Ko. na mu-

ra.caatıa göreb1llrler. 
4 - Eksiltme kapalı zart usullyledlr. 
ıs - İşbu kışlık sebzeler bir müteahhide ihale edilebileceği gibi ayn ayn mUteah

hitlere de ihale edilebilir. 
6 - Teklif mektupları 7. 11. 940 perşembe gtinü saat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Re. ve

rilmi§ olacaktır. 
Bu saatten sonra mektup kabul edilmez. (7107) 17103 

Cinsi Miktarı kilo 

Lahana 
Prasa 
I spanak 

Taksitler 
La.ha.na 
Prasa 
Ispanak 

45.000 
80.000 

100.000' 

' \ 

Mu. bedeli 
L. K. 

2.700 00 
4.800 00 

10.000 00 
Başlama Ta. 
l. I. KAnun. 1940 
1. I. KAnun 1940 
1. I. KAnun 1940 

~uv. teminatı 

L. K. 
202 50 
360 00 
750 00 

Hitam bulma Ta. 
28 Şubat 1941 
30 Nisan 1941 
30 Mayıs 1941 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
İzmit As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Askerlik dairesi ihtiyacı için aşağıda cinsi mikdarr fiyatı tutan ve ilk 
temina-tı yazılı olan erzak pazarlıkla ısatın almacaktır. 

2 - Pazarlrğa 25/ 10/ 940 günü saat 15 de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - İstekliler belli gün ve saatinde İzmit Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (7109) 

Mevkii Cinsi Mikdarı Fiyatı Tutarı Teminatı 
Kilo ton Kr. Lira Lira 

As. Şubesi 
Aıı. Şubesi 

As. Şubesi 
As. Şubesi 

Un 1000 17 17000 2550 

• 

Pirinç 
K. Fasulya 
Gaz yağı 

Un alınacak 
Kayseri As. Sa. Al. Ko. Rs.: 

100 
100 
lSO 

1 - 5.000 ton un mevzuatiyle ve pazar
lıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
725.000 liradır. Kati teminatı 615.500 lira. 

40 
35 
Z2 

40000 
35000 
22000 

3000 
1763 
16SO 17105 

j 6 - Teklif mektuplan 7/11/ 940 Ta. per
şembe gün ve saat 15 şe kadar Sa. Al. Ko. 
Rs. verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilmez. (7114) 17110 

Buğday alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 4000 ton buğday ihale edilememiş -

tir. İlk pazarlığı 25/ 10/ 940 dan itibaren 

Gaziantep As. Sa. Al. Ko. Rs. görülebilir. 
8 - İsteklilerin yukarıda yazılı günde 

ve ihale saatinden bir saat eveUne kadar 
teklif mektuplarını Gaziantep As. Sa. Al. 
Ko. Rs. ne göndermeleri. (7128) 17121 

• 
Saman alınacak 

G. Antep As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
Cinsi: Saman 
Miktarı kilo: 300.000 
M. bedeli: 7.500 lira 
M. teminatı: 1563 Ura 
İhale günU 8. 11. 94.0 saat 115 
1 - Yukarıda miktar ve muhammen be

deli ve muvakkat teminatı yazılı saman 
kapalı zarfla eksiltmeye konınu!:ltur. 

2 - Şartnameleri, İstanbul, Ankara v e 
Gaziantep As. Sa. Al. Ko. da görUlebllir. 

3 - isteklllerin yukarıda yazılı gUnd 
ve ihale saatinden bir saat evel teklif mek 

e 

-
tuplan ile Ko. na mUra.caatıan. 

(7129) 1712 2 

ViLAYETLER 

Şosa inşaatı 

Samsun Valiliğinden : 
-
-
a 

-

1 - Samsun - Kavak yolunun Samsun 
dan itibaren ilk 2,5 kilometrelik kısmı 
nın Sandvich sisteminde çimento harçl 
esaslı tamiratı kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye konulmuştur. 

-2 - Eksiltme 7/ikinciteşrin/940 tarihi 
ne rastlıyan perşembe günü ıaat 16 d 
Samsun vilayeti daimi encümeninde yapı 

a 
-

lacaktır. 
3 - 1nsaatın ke~if bedeli (18.668) lira 

(25) kuruş ve muvakkat teminatı (1.400 ) 
lira (12) kuruştur . 

' 
• 
-

-
-
-

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: keşif 
silsilei fiat cetveli, fenni, hususi şartname 
şose ve köprüler fenni şartnamesi, bayın 
dırlık işleri ienel şartnamesi, eksiltme 
§artnamesi ve mukavele projesinden iba 
ret olııp Samsun, Ankara ve İstanbul na 
fıa müdürlüklerinde ve Samsun daimi en 
cümen kaleminde bedelsiz olarak ,)irüle -

2 - Yukarıda yazılı 5.000 ton un toptan 
bir mliteahhlde ihale edilebileceği gibi her 
on beıı günde bir 100 ton teslim edilmek 
§artlyle ayrı ayrı müteahhitlere de ihale 
edile bilir. yapılmak üzere bir ay zarfında pazarlığa bilir. 

3 - Taliplerin ihale edilen un miktarın
dan ve teklif ettikleri fiyat üzerinden te
mlnat alınacaktır. 

4 - İsteklilerin taahhüt ettiği miktarlar 
için ayrı ayrı mayıs 941 nihayetine kadar 
mukavele aktedebillrler. Ve bu isteklilere 
bir suhulet olmak Uzere unlar İskenderun, 
Eloğlu, Ceyhan, Adana, Tarsus, Bor, Niğ
de, Kayseri, Yerköy, Şefaatli istasyonların
dan her hangi birinde teslim alınacaktır. 

6 - Şartname ve evsafı her gUn İstan
bul, Ankara Lv. A. teri ve Kayseri, Niğde, 
Mersin, İskenderun, Sa. Al. Ko. da görUle
billr. 

6 - İhalesi 25. 10. 940 cuma gUnU es.at 
16 da yapılacaktır. 

7 - İsteklilerin bell1 gUn ve sa.atta ka
nun! vesaik ve temlnatıariyle birlikte Ko. 
ne. mUracaatları. (7108) 17104 

Sığır eti alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Re.: 
1 - Birlikler ihtiyacı için 192.000 kilo 

sığıreti pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 25. 10. 940 giliıU saat 15 
do Sa.. Al. Ko. da yapılaca.ıı.tır. 

3 - Sığıretınln beher kilosu için tahmin 
edilen fiyat 30 kuruş olup tutan 57.600 li
ra muvakkat teminatı 4.320 liradır. 

4 - İstekliler belli g-Un ve ııs.atında Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (7110) 17106 

Sığır eti alınacaık 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 187 ton sığır 

eti kapalı zarf ekıiltmesi ile satın alına • 
caktır. Talip çıkmadığından bir ay m!id
detle apazrhğa konmu, vo ilk pazarhiı 
16/ 10/940 günü gene talip çrkmadığından 
pazarlığı bir hafta uutılmış ve üçüncil pa
zarlığı 25/ 10/ 940 günü ııaa.t ıs de Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu için tah
min edilen fiyat 35 kuru;ı olup tutan 65450 
lira, muvakkat temina.tı 5000 liradır. 

3 - İstekliler belli gün ve saatinde Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (7111) 17107 

Me,e kömürü alınacak 
Umurbey Sa. Al. Ko. Re.: 
l - 1.000.000 kilo meoe kömUrü muka

vele ile satın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedel1 150.000 lira. 

2 - Eksiltme 7. 11. 940 perııembe gUnU 
saat 15 de Çanakkale Umurbey As. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

a - İstekliler bu iı,e alt eksiltme ııart
nameslni her gUn iş saatinde Ko. na mUra
caatla görebilirler. 

' - Ekııiltme kapalı zart usuliyledlr. 
15 - Muvakkat teminatı 3750 liradır. 
6 - Teklif mektupları 7. 11. 940 gün ve 

saat 16 e kadar Sa. Al. Ko. Rs. verilmi!l o
lacaktır. Bu saatten sonra mektuplar ~ 
bul edilmez. (7112) 17108 

Pirinç alrnacaık 
Umur'bey As. Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - 70000 kilo ~r!nç mukavele ile ıa -

tın almacaktır. Tahmin edilen bedeli 24500 
lira. 

2 - Eksiltme 7/ 11/ 940 perııembe günü 
ıaat 15 de Çanakkale Umurbey At. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - latekliler bu iııe ait eksiltme :.art
namesini her gün İli saatinde Ko. na mü -
racaatla görebilirler. 

4 - EksiHme kapalı zarf usulil iledir. 
5 - Muvakkat teminatı 1837 lira 50 ku

ruştur. 

6 - Teklif mektupları 7/11/940 per -
şembe gün saat 15 ııe kadar Sa. Al. Ko. 
Rs. verilmi:ı olacaktır. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilmez. (711S) 17109 

Bulgur alınacak 
Umurbey A~. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 120000 kilo bulgur mııkavele ile sa

tın almacaktır. Tahmin edilen bedeli 19800 
lira • 

2 - Eksiltme 7/11/940 perşembe günü 
saat ıs de Çanakkale Umurbay A&. Sa. Al. 
Ko. da yaprlıı.caktır. 

3 - İatekliler bu i:ıe ait eksiltme prt
namesini her gün i!l saatlerinde Ko. na 
müracaatla rörebilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
1 - Muvakkat teminatı 1485 liradır. 

konulmuştur. (7115) 17111 5 - İsteklilerin bir mukavele ile en az 

• Kuru ot alınacak 
G. Antep As. Sa. Al. Ko. Rcı.: 
Cinsi: K. ot 
Miktarı kilo: 410.000 
M. Bedeli: 20.500 lira 
U. teminatı: 1.538 lira 
İhale gUnü 7. 11. 940 saat 14. 
l - Yukarıda miktar ve muhammen be

del ve muvakkat teminatı yazılı K. ot ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - şartnamesi İstanbul, Ankara ve Ga
ziantep Sa. Al. Ko. da görülebilir. 

8 - İsteklilerin yukarıda yazılı gllnde ve 
ihale saatinden bir saat eveline kadar tek
lif mekluplarım As. Sa. Al. Ko. na gönder-
melert. (7123) 17116 

Arpa alınacak 
G. Antep As. Sa. Al. Ko. R8.: 
Cinsi: Arpa 
Miktarı kilo: 610.000 
M. Bedeli: 43.U9 lira 
M. Teminatı: 8.244 lira 
İhale gtlaU 7. :ı:ı. 940 saat 16 

l - Yukarıda miktar ve muhammen be
deli ve muvakkat teminatı yazılı arpa ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve 
Gaziantep As. Sa.. Al. Ko. da görülebilir. 

8 - İsteklilerin yukarıda yazılı günde 
va ihale saatinden bir saat evellne kadar 
tekli! mektuplarını Gaziantep As. Sa. Al. 
Ko. na göndermelrl. (7124) 17117 

Saman alınacak 
G. Antep As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
Clruıl: Saman 
Miktarı kilo: 800.000 
M. bedeli: 7.1500 lira 
M. teminatı: 563 lira 
İhale gUnU saat: 7. ıı. 94-0 
1 - Yukarıda miktarı ve muhammen be

deli ve muvakkat teminatı yazılı saman 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve 
Gaziantep As. Sa. Al. Ko. da görU!ebilir. 

8 - İsteklilerin yukarıda yazılı günde 
ve ihale saatinden bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını Gaziantep As. Sa. Al. 
Ko. Rs. ne göndermeleri. (7125) 17118 

Kuru ot alınacak 
G. Antep Aıs. Sa. Al. Ko. Rs.: J 
Cinsi: K. ot ·
Miktarı kilo: 41.000 
M. Bedeli: 20.ımo lira 
M. teminatı: 1.538 lira 
İhale gUnU saat: 8. 11. 94-0 
l - Yukarıda miktar ve muhammen be

dell ve muvakkat teminatı yazılı K. ot ka
palı zartla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve 
Gaziantep As. Sa.. Al. Ko. da görUleblllr. 

3 - İsteklilerin yukarıda yazılı gUnde 
ve ihale saatinden bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını Gaziantep As. Sa. Al. 
Ko. Re. göndermeleri. (7126) 17ll9 

Arpa alınacak 
G. Antep As. Sa. Al. Ko. Re.: 
Clnsi: Arpa 

Miktarı kilo 610.000 
M. bedeli: 43.249 lira 
M. teminatı: 3.244 lira 
İhale gilnU saat: 8. 11. 940 saat 14 
1 - Yukarıda miktar ve muhammen be: 

dell ve muvakkat teminatı yazılı arpa ka
palı zartla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve 
Gaziantep As. Sa. At. Ko. da görülebilir. 

8 - İeteklilerln yukarıda yazılı günde 
ve ihale saattnden bir saat evellne kadar 
teklif mektuplarını Gaziantep As. Sa. Al. 
Ko. na göndermeleri. (7127) 17120 

Arpa alınacak 
G. Antep As. Sa.. Al. Ko. Rs.: 
Cinsi: Arpa 
Miktarı kilo: 850.000 
M. Bedeli: 6.026 lira 
M. teminatı: 452 lira 
İhale gUnU 8. ıı. 940 saat 15 
l - Yukarıda mikt4n ve muhammen be

deli ve muvakkat teminatı yazılı arpa ka
palı zartla eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve 

(10.000) liralık şose işini teahbüt ve ba -

-şardığına dair bu işi yaptıran müessese 
den alacağı vesika ile ihale gününden en 
geç beş gün evci Samsun valiliğine istida 
ile müracaat ederek alacağı ehliyet vesi
kasını ve cari seneye ait ticaret odası ve
sikasını teklif mekt.uplarına eklemeleri la
zımdır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin yal
nız teklif mektuplarını havi ve kapalı bir 
zarh ve üçüncü maddede yazılı muvak -
kat teminat makbuzunu ve beşinci mad -
dede yazılı vesikaları bir dış zarf içine 
koyup ve mühür mumu ile kapayarak iha
le gtinü saat 15 e kadar makbuz mukabi -
linde daimi encümen reisliğine vermeleri 
veya iadeli teahhütlü olarak posta ile 
göndermiş olmaları lazımdır. Postaiia o
hıcak gecikm~ler kabul olunmaz. (10038/ 
7018) 16962 

Un alınacak 

Hatay Seyyar Jandarma P. Alayı 
K. Satın Al. Komisyonundan : 

1 - Hatay jandarma birlikleri için 
(185000) kilo un pazarlık suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 25 birinciteşrin 940 
cuma günü saat 14 te başlanacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (30525) lira 
teminat (2289) lira 38 kuruştur. 

4 - Talip olanların ticaret odasın
dan musaddak vesikalariyle birlikte 
Antakya kışlasında müteşekkil satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

17011 

Şosa tamiri 
Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sivas - Er

zincan yolunun ız2+00 : 126+839 kilo -
metreleri arasında 4839 metre tulünde e -
sash şose tamiratıdır. Bu iııin keşif bede• 
li 22412 lira 60 kuruştur. 

2 - Eksiltme 11/ 11/ 940 tarihine tesa • 
düf eden pazaratesi günü saat 15 de vila
yet nafıa komisyonunda kapalı zarf usu • 
liyle yapılacaktır. 

1 

3 - Bu iııe ait evrak şunlardrr: keşif 

hulasasr, metraj cetveli, fiat silsilesi, gra
fik, tesviyei türabiye şose ve köprüler ve 
ldrgir inşaat fenni şartnamesi, eksiltme 
şartnamesi mukavele sureti. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talip -
lerin 1681 lira muvakkat teminat verme -
leri ve vilayet makamından alınmış ehli
yet vesikası ile ticaret odasına kayıtlı 

0

01-
duklarma dair tescili hüviyet varakası ib
raz etmeleri lbımdır. 

5 - Talipler teklif mektuplarını eksilt
me yapılacağı saatten bir saat evel nafıa 
komisyonu riyasetine vermiş mukabilin
de makbuz almış olmaları şarttır. 

6 - İsteklilerin ehliyet vesikası ala -
bilmeleri lçin eksiltme gününden en az 8 
gün evel istida ile vilayet makamına mil. 
raeaat etmeleri lazımdır. (10140 - 70?8) 

17099 

KAZALAR 

Alakadarlara 
Reyhıı.niye Kaymakamlığından: 

Reyhanlye kazası çeltik komisyonunun 
kaz& dahilinde çeltik ekme mevsimiyle 
çeltik sahaları hakkındaki kararı aşs.ğıda
dır: MUddet zarfında yapılacak müracaat
lara sala.biyetli bir fen memuru tarafın
dan yapılmı§ çeltik alanının mevkiin1, ev
safını, boşalttna ve sulama kanallarının 

geçtikleri yerleri ve dekar mikdarını gös
terir tıı!slla.tıı bir krokinin eklenmesi. 

Reyhaniye kazası çeltik komisyonu 
başkanı kaymakam Necdet 'Y'Ilmazın ri
yasetinde ve Sıhat Vek111et1 adına kaza
mız çeltllt lıılerlni tetkike memur İçel sıt
ma mücadele reisi Doktor Fuat Kepe ve 
Ziraat VekA.leti adına mıntaka çeltik mü
tehassısı Harun Onuk'un huzuriyle içtima 
ederek aşağıda yazılı hususat kararlaştı
nlmıştır: 

l - 3039 sayılı kanunun ikinci maddesi 
mucibince gerek 9U ve gerek mUteakip 

_,_ 
yıllarda kazanın Kızılhark mınlaksınd& 

1000, Hamda suyu mıntakasında 1000, Asl 
nehri havzasında 6000, Afrln suyu mınta.
kasında 9000 dekar çeJliğe mUsaade veril
mesi ve bu kadardan fazlam kıı.za dahlllnda 
bulunan suların ıska kab!llyeti bulunma -
dığı tetkik heyetinin mesaha ve kanaatle
ri lktlzasından bulunduğu cihetle daha 
fazla sahalara müsaade verıımemesiııe. 

2 - Hamda suyunun menbaı.na yııkın ve 
şosenin dağ kısmına doğru irntidat eden 
ve şarkı cenubt kısımlarına meylin azlığı 
dolayısiyle kanunun 17 inci maddesi ve 
tal!matnamenln 16 ıncı maddesinin birinci 
kısmının A fıkrasına teve!uk eden arazi 
bulunmadığı cihetle aosenin üst tarafları
na isabet eden kısımlara gerek 941 sene
sinde ve gerek m\lteaklp yıllarda çeltik 
ektirilmemesl suretiyle rnmtaka harici 
added11me!!lne ve ııosenin alt kısımlanna 
çeltik mıntakası olarak ıırın edilmesine v e 
tahliye mecralarımn Amık gölUne bağlan
masına. 

3- Kızılhark altında ekilecek olan 1000 
dekarlık sahanın Çlıkaltepe köyilnUn altın
da ve köyle göl arasındaki sahalara has
rettlrilmeslne ve bundan başka :ıose ile 
köy arasındaki alanların çeltik mmtakası 
harici olarak ad ve itibar edilmesine. 

4 - Asi nehri havzasında ekilecek 6000 
dekarlık sahalarda yapılacak çeltik zeri
yatıwn ayak sularının Amık gölUne akı· 
tılmasına ve buradaki arazinin c:eltik sa.. 
haları olarak 11Anına ve bu sahaların ı;ıose
nln alt ve Ust tare!ları olarak itibar edil
mesine. 

IS - Afrin suyunun sağ ve sol sahille
rindeki ve sulan altına almıyan arazi par
çalarının çeltik mıntakalıı.rı olarak UAnı • 
na ayak sularının Sarısu ve Amık gö!Uoe 
bağlanmalarına ve buraya her sene dl~er 
ürünlerin su ihtiyacı göz önUnde bulundu
rularak 9000 dekardan fazla ziraat<! rr.U
saade edilmemesine. 

6 - Kaza dahlllnde çeltik ekilmiş ve eki 
lecek olan çeltik olanlarına ekildiği tarih
ten itibaren be!! sene sonra çeltik ekilme
sinin muvafık olacağı ve beş senellk fU'B.rl 

münavebeslnln tesis edilmesi hususu zaru
rı görU!d\lğünden bu suretle alO.kadarlara 
tebliğine. 

7 - Su barklan Uzerlnde konulan kl:SP
rUlerln taş duvar mesnetleri üzerine konul· 
ması ve korkuluklu tahta köprüler inşası
nın çeltik ekicilerine tebllğlne. 

8 - 3039 numaralı kanuna bağlı tali
matnamenin 9 uncu maddesi mucibince 
her yıl kazamızda mUracaatlan tahdit 1-
çin ekim vaktinin son gUnilnUn bir nisan 
olarak tayini ne ilA.nına ve buna nazaran 
1 kAnunusaniden sonra vald olacak ruhsat 
milracaa.tıarımn kabul edilmlyeceğlnin a -
l Akadarlara ilô.nına. 

9 - Kaza dahilindeki arazi vaziyeti ile 
köylerin umumt sıhntı bakımlarından alel
tlMt kesik sulama usullyle zira.ate müsa

ade edilmesine ve dalmt sulamaya müsaade 
1 

edilmemesine karar vl'!rildl. 17057 

h 

OKULLAR 

Tal ebe alınacak 
Ankara Harp Okulu K. dan : 
ı - Aşağıda yaulı ııartlıırı haiz okurlar, 

arp okuluna ahnacaklardır. 

d 

b 

A - Ankara'da bulunanlar doğrudan 

oğruya harp okuluna Ankara haricinde 
bulunanlar bulundukları yerin askerlik şu. 

esino müracaat edeceklerdir. 

9 

B - Kayıt ve kabul muamelesi 20/ 10/ 
40 dan itibaren 31/2. kan/941 tarihine 

kadar devam edecektir. 
2 - Giriş şartları: 

A - Türk ırkından olmak, 

n 

B - Lise biurme ve olgunluk imtihanı• 
ı vermiş bulunmak, 

t 

C - Tam teşekküllü askeri srhi heyet -
en "harp okuluna girer" kararlı sıhat ra.
oru atmış olmak. p 

v 

D - 18 : 23 yaşında bulunmak, 
E - Diğer şartlar askerlik şubesinden 

e harp okulundan öğrenilebilir. (7087) 
17101 

FAKÜLTELER 

Bir Asist~n alınacak 
Dil ve Tarı'h - Coğrafya Fak.illtesi De • 

lcanlığrndan : 

Fakültemizin coğrafya enstitüsüne a -
şağıda gösterilen şartlar dahilinde ve ik. 
tihanla bir asistan alınacaktır. 

a) Taliplerin coğrafya şubesinin esas di
siplinlerinden lisanı imtihanını muvaffa -
kiyetle vermiş olması ve yahut o dereced• 
bir imtihanı yabancı bir üniversite.de ver
miş olması şarttır. 

b) Bir ecnebt dilini Hlyikiyle bilmesi 
c) Namzedin bahis mevzuu olan ilmin 

bir ve yahut bir kaç şubesiyle me~gul olup 
olmadığını tasrih etmesi lazımdır. 

Bu evsafı haiz olan taliplerin 2S-10-1940 
cuma günü tam saat 9 da fakültede imti -
hanları yapılacaktır. İmtihan yazılı ve 
sözlü olacaktzr. 

Taliplerin 20-10-1940 tarihine kadar fa
külte dekanlığına müracaat etmeleri la -
zımdır. (5857) 16523 

Münhal asistanlıklar 
Ankara D.il - Tarih ve Coğrıafya 

kültesi Dekanlıiından : 
Fa• 

Fakültede a~ağıdaki asistanlıklar mün • 
haldir: 

KJasik filoloji (Latince ve yunanca) a-
sistanlığı. 

İngiliz Dil ve edebiyatı a.s!stanl'!il. 
Atman dit ve edebiyatı asistanlığı. 
Türk dil ve edebiyatı asistanlığı. 
Arkeoloji asistanlığı. 
Memleketimizdeki fakültelerden lisant 

derecesinde mezun olanlar veya ecnebi 
memleketlerde bu derecede diplomayı ha
iz olanlar arasından talip ole.olar imtihan
la bu vazifelere ah~aı!aklardır. 

İmtihanlar birinci teşrinin 25 inde ya. 
ptlacaktrr. Memurin kanunundaki evsafı 

haiz olup bu vazifeye talip olanlar ve im
tihan şartlarını öğrenmek istlyenler An • 
karada Dil - Tarih ve Coğrafya fakülte .. 
dekanlığına müracaat eylemeleri. (672 

16754 
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AZ EMEK 
ııif!s hir,1• - ljeınen 

Bir komprime hayat karşılığıdır 

! 

En sı kı~ı k zamanlarda size en büyük yardımcıd ır Kalöri , gıda. lezzet ve ne· 
laset bakımından tatmin edici mahiye ti ve yükse k evsafı haizdir. Merci· 
mek. bezelya, buğday vesair çorbalık komprimelerimizi he r yerde bulabi· 
lirsiniz. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURi ÇAPA. Kuruluş tarihi 1915 

1 
Emniyet sandığı ilônları -----

Emniyet Sandığın ı n emlôk satmak 
alôkadar ve almak istiyenleri 

eden mühim bir karara 
MUP!'l~esf'mi7:, emlAk satın almak l.stiyen tasarruf erbabının. günden gtine artan ta

vM.mt talepleri karşısında bir taraftan ı:ıunlara yardım di~('r taraftan millt servetin 
mUhim bir rükniJ olan emIAkın masrafsız v de,ter bedC"ltylE' el değtottrmesini kolay
laştırmak tııuretiyle, mülk eahtplerıne hizmet maksadiyle, şu kararı almıotır. 

BundRll böyle tst.a.nbuldakt satılık emlA.kın resim ve mufassal adresll'.'ri sair gerek
li malQmat. ile birlikte, mal sahiplerinin talep ve mUracaatları üzerine, satış salonu
muzda halka arıolunacakttr. 

Her gün yUzlerce vata.ndq tarafından ziyaret edilen bu salonda «ayrimenkullerl· 
nln ıııatıııta konmasındaki bUyük menlaatlerl halkımızın takdir edeceğine ıUphe 

yoktur. 
Bu işlerden alınacak. ücret: satıhta konan gayrimenkul için talep edilen bedel 

Uzerlnden, btr liradan a.şaAı olmamak kaydfyle, Uç ay ıı:tn, bin Jlrada on iki buçulc 

kuru.ştur. 

Emlak satın almak ist iyenlerin h er şeyden eve! satış salonu • 
muzu ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. (10080 7029) 17096 

u========================================~ 

Satılık kok kömürü sobaları 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Ankara Şubesinden 
Muhtelif büyüklükte parti halinde kok kömürü sobaları peşin pa· 

ra veya teminat mukabilinde taksitle satılmaktad ı r. ~lınacak soba • 
!ar asgari 25 adetten dun olamaz. T aliplerin Şube Müdürlüğii'ne mü-
racaat etmeleri. 4176 

":::===================================================-11 

11-9-14 

uı:;u5 24 - 10- 1940 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 19-10-940 vaziyeti 
AKTI F 
KASA: 

Altın : Sa.!1 kt1oKt"am 
Bruıknot 

Utnklık 

71.814,536 

DAHİLDF.Kİ MUHABİRLER : 

TUrk Lirası 
HARİÇTEKi MUHABİRLER : 

Altın : Satı klloKt"am 5.215,199 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kllrtn~ 
bakiyeleri 

HAZİN~~ TAHVİLLERİ : 

Deruhte edl. evraJn onlcdtye karşıh~ 
Kanunun 6 . 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

SEi.EDA T CÜZDAN! : 

Tlcart senetler 

l!:SHAM ve TAHVİLAT CÜZDAN! 

A Deruhte edtlen evrakı nakdlyenln 
karşılı~ e11ham ve t.R.hvt1a.t (ltl
bart Joymetıe) 

B Serbest esham ve tahvlltl.t 

AV ANSLAR : 
Altın ve dov1z Uzerlne avans 
TahvllAt üzerine avans 
Hazineye kuıe vadelı avans 
Hazineye 38M No ı u kAJlune göre açı
lan altın kareıltkh avans.. 

HİSSEDAKLAR : 
\l'.UHTELİ F ı 

L ira 

101.012.889,54 
8.124.8M,i50 
2.338.248,80 

469.827,94 

7.335.593,98 
38.490,85 

22.147.947,70 

158. 7 48.563,-

19.391.484,-

263.254.379,63 

47.058.616,93 
8.277.057,57 

8.582,47 
7.808.722,-
3.403.000,-

61.584.926, 75 

YEK"ON 

Lir& 

111.475.992,84 

'69.827,94 

29.522.0S2,53 

139.357.079,-

263.254.379.63 

55.335.674,:50 

72.805.231,22 

• 500.000,-
22.697.IR6,61 

699.417.404.27 

PASI F 
SERMAYE : 

İHTİYAT AKÇESİ : 

A.dt ve fevkaH\de 
Husu.et 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tev
fikan hazint> tarafından vaki tediyat 

Lira 

6.188.666,lG 

6.000.000,-

158. 7 48.563,-

19.391.484,-

Deruhte edJ. evrakı nakdiye bakiye.si 139.357'.079,-
Karşıh~ı tamamen altın olarak Utı.ve-
ten tE'dn.vüle vaztdllen 17.000.000,-

Re<'skont mukabili tıAveten tedavüle 
vazedilen 217.000.000,-

Hazlneye yapılan altın karşılıklı a-
vans mukabili 3902 No. lu kanun mu-
cibince tlflveten tedavüle vazedilen 

MEVDUAT: 
Türk Lirası 

Altın : Satt KJg. 89,372 

S8i50 No.lu KANUNA GÖREl HAZİNEYE 

AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEVDİ 
OLUNAN ALTINLAR 

Safi KIJ<. 55.541,930 

DÖViZ TAAHHÜDATI 
Altına tahvili kabil döv1zleı 
Di~er dövizler ve alacaklı kltrtng 
bakiyesi\ 

MUHTELİF : 

-.-
75.994.593,26 

125.709,39 

78.124.167,90 

3.537,06 
30.950.497,46 

YE KON 

Lira 
15.000.000.-

12.188.666,111 

373.3~7 .079,-

76.120.302,61 

78.124.167,90 

30.954.034,52 

113.673.lM,05 

699.417.404,27 

ı l'('n1muz tf>3R tarlhtnden 1tlbnren ! f~konto hnrtdl ~ 4 Altın Uzerine avans % 3 

SRO 
rayyere 

<>tomohtl 

Kam.von 
Motör 

ve 
btlOmum 

makine-

terde 
tavtçre 

mAmOlAtı 

l:l H U tt.uınıaol;l.J ıuı ·•Uilanıuız. 
Deposu: Galata Karu.l-.c;\ Palas hanı 

karşısında 84 No. tDH.AHtM TA$· 
CTOÔLU ve ORTAKLARI P K 

1039 Tehmıf, TAŞKOL 

.ııı 11111 ŞAPKACI 11111111. 

Bn. Emilia = - = -- Yeni ıapka modellerini Z3 ve Z4 bi- : 
: rincitesrin günleri Ankara Palas'ta : 
: sayın mÜ!Jt eril e rine teşhir edecek- : 

tir. 4272 : 

"'il 111111111111111111111111111111111111 ır-

Dr. Kemal Arıcan 
CEBECİ HASTAHANESİ 

Deri, saç ve tenasül hastalıkları 
mütehassısı 

Çocuk ıarayı karşısı 

Ap t. Tel: 3101 
B. İbrahim 

3974 

Zay i - Maa., kuponumu kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. - Mütekait 2. ci sınıf hesap memu • 
ru Halil oğlu Ali Riza Sırmaçekici 7291 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. -
; Mevsimin her nevi = -
~Kürk mantolarını~ 

A. LEVAZIM AMIRLIGl 

3 Sandık alınacak 
Ankara Lv. A. S;ı. AJ. Ko.: 
3 adet evrak sandığı pazarltkla satın a

lınacaktır. Pazarlı~ı 12 .-11 ·940 sah günü ı 

saat 11 dedir. Taliplerin yüzde 15 teıni-1 
natlariyle birlikte muayyen vakıtta Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6914) 16936 

Sabun alrnacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı: 50 

kuruş olan 20 ton sabun pazarlıkla sntın 

alınacaktır. PaLarlığı 26/10; 940 cumart e
si günü saat 10 dadır. Kati teminatı 1500 
lira olup evsaf ve şartnamesi Ko. da K'Ö -

rülür. Taliplerin muayyen vaktinde Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Komisyonunda bulunma-
ları. (7053) 17020 

Muhtelif sebze alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Aşagıdaki cins ve mikdarları yazıh seb-

zeler pa7arhkla satı nalınacn.ktır. 

Pazarlığı 25/10/940 cuma günü saat 15 
dedir. Taiiplerin ~cı IS teminatlariyle bir
likte Ankarrı.'da L v. A. S R.. AL Ko. da bu-
lunmaları . ( 7067) l 7063 

Cinsi Mikdarı kilo 
Patlıcan 300 
Kabak 300 
Taze bamya 
Taz e fasu.lya 
Karnı bnhar 
K ereviz 
Ispanak 
Prasa 
Lahana 
Elma 
Armut 
Ayva 

150 
300 
300 
250 
250 
250 
250 
375 
250 
250 

T aze üzüm 250 
Limon 
H avuç 

1500 Adet 
250 Tavşanl&r için 

17063 

Elektrik malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
28 kalem elektrik malzemesi pazarlık

la satın alınacaktır. 
Pazarlı~ 11. 11. 940 pazartesi gUnü sa

at 10 dadı r. Tallplerln yU:zde 1!) teminat. 
ı ar.yl e birlikte muRyyen vakitte Ankara 
L v. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7068) 

17064 

KENDiN 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 
Cari Hesapla" 

İKRAMİYE· PLANI 

Sade yağı alınacak 

BiRiKTiR 
1940 IKRAMlYELERlı 

ı adet 2000 

8 1000 
6 .• 500 

12 

40 • 
7~ 

210 

250 
100 

i50 
2~ 

l iralık - 2000.- lira 
3000.-

" 
• 

" 

8000.- • 
sooo.- .. 
4000.- • 
8750.- " 
~2ll0.-

Keşide ler: 1 ıubat, 1 mayıı, 
1 ağu•tos, 1 ikincite~rin tarih
lerinde yapılrr. 

ZIRAA T VEKALET! 
• 
M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

: ve (garnütür kürklerini) Abdur- : 
rahman BAŞARDI kürk mağa-

2 - İlk temtnatı (4694) Ura olup ıart- : zasında bulacaksınız . 
Ampül ve saire alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: Ankara Lv. A . Sa. Al. Ko. dan: 
A nkarada yeni açılacak ziraa t 

alet ve makineleri ihtisas mek
tebine girme şartları 

Anafartalar caddesi $aiti Franko : namesi her glln komisyondan (315) ku • - -
: yanındaki sokak başrnda. 4141 : 

Kuru fasulye alınacak 
M. M. V. Deniz Leva7ım Satın Alma 

Komlıyonundan: 

1 - Tahmin edtlen bedeıt (68.880) llra 
olA-n (300.000J kilo kuru faeulyentiı 2~ bi
rinci teşrin 940 tarlhne raathyan cuma g'Ü· 

na 11aat 16 da kapalı zartla ekılltme11ı ya-

ruş bedel n1uknbtllnde ahnabUlr. 

s - İstt>klllerln 2490 aayı lı kanunda 
yam.lr v esikalarını muhtevi tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç bel· 
11 gtın ve saatten bir saat evellne kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı· 
,tına makbuz mukabiltnde vermeleri. 

(943016451) 16566 

Gaz, be~zin fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 

T icaret Vekaleti'nin 22. 10. 1940 tarih ve 8167 sayılı tel
grafrna istinaden 23. 10. 1940 gününden itibaren meriyete 
konan yeni petrol müştaklarına nazaran şehrimizde azami 
satış fiyatları a~ağıda gösterilmi§tir. 
Sayın halka ilan olunur : 

Çift B. teneke, Tek K. teneke 

• 

Kuruş 

1015 
775 
615 

Kuruş 

113 

Dökme 
Litresi 
Kuruş 

27.85 
20.35 

Dökme • Kilosu 
Kuruş 

., 11111111111 111 1111 111 1111111111 111 il " ,. 

DAKTİLO KURSU 
76 tncı dcvrcSini de 3 50 t enziHi.t
la açtı. Bir ayda diploma verilir. 
Tahsil aranmaz. Memurlar koopera
tifi karşısında Birinci Noterliğin 

tahliye e ttiği daireye müracaa t edil
mesi. T elefon: 3714 3982 

u L U S - 21. inci yıl - No. 6907 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
MUee.sese MUdUrU : Naşıt UL UO 

ULUS Baaımevi ANKARA 

100 adet 5/10 vathk anıpu l , 100 adet du
var dUyU, 300 metre kablo teli pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 7.11.910 per
şembe gUnU saat l:S tedir. Taliplerin yüz
de on bet temtnatlartyle birlikte Ankara 
Lv. A. Sa. At. Ko. da bulunmaları. 

(7069) 17065 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
500 kilo kuskus, 100 kilo kuru brunya, 

300 kilo kuru kaysı, 000 kllo çamaşır so4 

da.et, 250 kilo kuru lncJr pazarlıkla satın 
alınacaktı r. Pazarlığı 25.10.940 cuma gUnU 
ı:ıaat 10 dadır. Taliplerin muayyen vakitte 
yUzde 15 t eminatlarlyle birlikte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. K o. da bulunmaları. (7070) 

• 17066 

Beher kilo.suna tahmin edilen fiyatı 
155 kuruş olan 10 ton sadeyağı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Pazarlığı 28.10.940 saat 11 dedir. I<at! 
teminatı 2325 llra olup evsaf ve şnrtn:'\me
sl komisyonda görUlür. Tallplf'rln muay
yen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (7071) ı 7067 

2 Nevi yağ alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

6 bUyUk teneke mobllobl, 5 bir kiloluk 
gres yağı pazarlıkla satın ahnncaktır. Pa
zl\l'lığ ı 26. 10. 940 saat 10 dadır. 

Taliplerin yUzde 15 temlnatlariyle bi r
likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulun -
maları. (7001) 10969 

Ziraat V<'kft.letlnden: 
A-tektebe glrm<'k lçtn, tilrk olmak ve 

orta ziraat mektebinden mezun olmak 
şnrtlır. Mektebin tahsil mUddett tki aene-
dir. Leylt ve meccal'!tdlr. 

?ı.fektebe bu sene seı;:lm ne 30 talebe ._ 
lınacaktır. 

Yukarıkl ıııartıarı hatz olanların en geo 
31 teşrinievel 940 tarihine kadar hüviyet 
ctizdnnı, mektep şahadetname veya vest
kn.sı, sıhat r:ıporu, iyi hal k:\ğıdı ve brı 
od('t veıdka fotoğrn.t1arını l11tfdolanna. bağ· 

lıyarak Ztrant Vek:\1ctlne göndermeleri 1· 
l~n olunur. (6992) 17000 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bu gece 21 de 

Zengin mtzansenıt ve eğlenceli 

CANIMIN İÇİ 

B a1 Roll~rde : 

rania Fedor - P lerre Bre.....aeutr 
tıttveten: Foka moda gazetesi 

Saat : 14.30 • 16.30 • 18.30 da 

BİR BALO GECESİ 

Llulıe Ralner - WUllam Povell 

Bugün ve bu gece 
Zafer programı 

Çanakkale geçilmez 

Türklüğün en büyilk zaferi 
Türk çe sözlü kahramanlık 

f ilm i 

Seanslar: 14.30 - 16.80 • 18.30 
ve gece 21 de 

Sa.at: 12.15 ucuz matinede 
V ERTER'ln BÜYÜ K AŞKI 

DugUn bu gece 

Çok beğenilen bir program 

1 - Ortaşark harp haberlr,rl 

2 - Şirru\l, kanunu 

Uç bilyUk yıldız: Charles Va,. 

nel · Mlchel l.iorgan-P.R. VJlm 

Seanslar saat: 14 - 16 
18. 20,30 

Bugün ve bu gtce 

MahkOmlar Kanunu 

BB.§ta.nbaşa heyecan ve macer e 

filmi 

Searuıl ar: 12 .• 14.30 - 16.30 

18.30 ve gece 21 de 

Yenişehir Palas Oteli 
Ulus Meydanı Müdafaaihukuk 
Caddesi İş Bankası karıısında
ki yeni bina.sına naklediyor, 

YENİŞEHİR PALAS 
Yeni şekliyle Türkiyenin 

en modern ve en Konforlu Otelidir 
• 


