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İnailiı ldas1111 bir 
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Nufus sayımı hazırlıkları ilerledi 

llİlli Şefimizin FloryaJalıi deniz köıkiine ıerel verdilılerini telgralal haberi olarak vermiftilı. 
Yakandaki re.imde Milli Şelimizi Florya plajında göriiyormnm. 

Btıvekilimiz dün 

-... lstanbul' a gitti 
11 tlriUnıhı Doktor Refik Saydam, dün 

.as de eksprese hail.anan huaual bir 
lıtanbul'a hareket etmittir. Bat

ae husul kalem müdilrfi B. Haaan 
4daı n J'A•eri refakat etmektedir. 

linıiıı iataayonda Büyük Millet 
lteiıl B. Abdülhalik Renda, tehri

~ıınan bütün vekiller, C.H.P. ıe -
:.. "'""tterl Doktor Fikri -r.... blrt* 

• •eklletler ve malt mlleueaeler 
~eriyle .Ankara vali ve belediye 

l. İı... ll~ııat Tandoian, emniyet müdü
~ Turaa ve kalabalık bir halk 
'-rafından aiurlanmJttır, 

~an'ın 
ançlannclan .• 

Falih Rıllıı ATAY 
, Yalnız milli ve ıiyaai deiil, 
lcurtulutun da teminatı ol· 

• Lki imtiyazlar ve aerbeı~ 
... jimi ile, yeni devleti aai· 

İzmir fuarına bu sene dokuz 
yabancı devlet iıtirak edecek 

lzmir, gelecek misafirleri ağırlamak için 
almağa başladı şimdiden tertibat 

Ge,en yılki lzmir Fuarı'nın methali 
lzmir, 26 a. a. - Busüne kadar 

onuncu lzmir enternasyonal fuan· 
na ittirik edeceklerini reamen bil· 

tin bugünlerde reamen ittirilderini 
bildirmeleri beklenmektedir. ~ller üzerine iıtinat ettir· 

~ olduğunu biliyorduk. 
~ü'nün bapekillik devrin• diren ve filen hazırlığa bMlallllf o-
lairik gayretler, iktısadi ve lan devl~tler ıunl~~?': • 

Açılıım yaklqmaaı dolayiaiyle 
hazırlıklar azami hızla dnam et • 
ınektedir. 

~lerin vücut bulmaıma haı· Yunamıt~n, •• Buyiik Bntanya, 
tir · Sovyetler Bırlıiı, ltalya, fran, Yu • 

Açılma töreni bu sene Lozan ka· 
pıaında yapılacaktır. 

:. ıı- b. ·ıı· -d faa •oıla-a, Romanya, Macariıtan ve f111Du u ır mı ı mu a • . . : ı 
İçinde bulunuyoruz. ltha· Fıbıtm. 

İzmir tehri miaafirlerini k&11ıl•· 
mak Ye afırlamaı için her türlü 
tertibata almaktadır. '- İhracat kapılarmm çoiu ka· Bunların dqmda daha iki dnl .. 

• Halbuki eaaıb bütün ih· 
t _- - a kendimiz yetmekte
~bük, milli müdafaanm de
~acnu temin etmeie baıla· 
• ~akın zamanda memleketin 

demirini dahi kendi f ab
dan alacağız. Aıkerimi-

• en tırnağa f abrikalanmız· 
• İriyoruz. Ordunun giyini

'diizgünlük Türkiye'yi dola· 
lt hUerin derhal gözüne çarpı· 
... ~ı de ekmeğinin unu ameri
-oq bu memleketin timdi çi· 
~ demiri, tekeri, pamuk ve 

111halan türk olmuıtur. Çi· 
"'-a dahili iıtihlakin yüzde 76 
'•alda mensucatta yüzde 63 

Glenaucatta yÜzde 83 ünü, 
tilade 94 ünü imalatmuzla 

.. ~:~oruz. Kağıtta % 33 ü bul· 
1 ı lllüdaf aanm harp ıanayi· 
~ bu aanayiin yetiıtirdiii si· 

•811le ve aaireden anlatılır 
• bahsetmek iatemiyoruz. 

larnmzda çalıtan türk 
lt )ekUııu 100 bini çoktan 

' 39 da faaliyete geçen fab
~•sialerimizden Divriki, Ka· 

-latya ve Ergani'nin istih
tleri 6 milyon liraya erit-

)f tepik kanunundan istifa· 
'at ~li endüatri müeaaeaelerİ· 

llllalat kıymeti 287 milyon 
':~or. Şuraıma dikkat e
C~trıı gelir .ki bu inkitaf ile 

IUı 1. linci say/add 

Salıbura görüpnelerinde 

ALMANYA 
arazi tidillerinden ziyade 

YİYECEK 
tedarikini düı~nüyor 

Romen naz1rlar1 dün 
gece R~ma'ya gittiler 

B. Nazmi ToPCUollu Adana'dı 

Ticaret Vekaleti 
Adanadan pamuk 

satın alacak 
·Adana, 28 (Telefonla) - Ticaret 

vekilimiz Bay Nazmi Topçuoflu bu· 
gün tayyare ile Adana'ya geldi. İhra
catçılar birlilinde bir toplantı yapıl· 
dı. Toplantıda vekil. tüccarlar ve 
çiftçilerle görüıtü. 

B. Nazmi Topçuoğlu, rekoltenin 
1940 yılı rekoltesine devredilmesi 
için, tüccarın ve müatahıilin elinde 

Berchtesgaden, 26 LL - Führer, bu- bulunan bütün pamukların Ticaret ve
gün öğleden aonra saat 16 da Ro~n- kileti tarafından iyi fiyatla alınaca· 
ya baıvekili B. Gigurtu ile harıcıre ğın~ müjdeledi. Ticaret vekilimiz .te
nazırı B. Manoilescu'yu kabul etmıt- ref ıne Seyhanpark'ta bir ziyafet ve-
tir. rildi. 
Öğle üzeri Fuschl'da alman harici- Vekil, yarın (bugün) fabrikacı, ih

ye nazırının davetlisi bulunmuf olan racatçı ve çiftçilerle tekrar görütc
Romen devlet adamları, Berghof'a re· cektir. Pazar günü sabahı aynı mevzu· 
fakatlerinde Almanya'nın Bükreş el- lar için Mersin'i ziyaret eC:lecek ve 
çisi Fabricius, protokol tefi von akpm. tekrar Adana'ya dönecek, pa
Börnberg ve elçi Schmidt olduğu hal- zarteaı sabahı da gene tayyare ile 
de gelmişlerdir. Romen nazırları is- Ankara'ya dönecektir. 
taayonda B. Von Ribbentrop tarafın- Çukurova çiftçisi ve tüccan sevinç 
dan kartılanmıt ve askeri kıta ihti- ı içindedir. Kuvetle s<sylenebilir ki ce-
ram resmini ifa etmiıtir. nup anadolusu piyaaaıında yarından 

(Soarı s. iaci aa7lada) 1 itibaren refah hareketi hqlıyacaktar 

İstatistik Umum Müdürü B. Celal Aybar'ın 

sayım hazırhkları etrafında gazetemi~e izehlon 

Nuf usumuzda memnuniyet Yerici 

bir leiayül nisbeti 
bululiacaQı ümit edilmekle ... · 

' 

Sayım için 40 ton kôğıt harcancıcak 
200.000 kadar memur kullanılacak 

Memurlar1 tenvir i~in 

radyodan büyük istifade 
temin edilecek 

Bütiin memleket, önUmUzdeki Birinciteırinin 20 
inci pazar günü yapılacak olan üçüncü umumi nuflıs 
sayımının huırlıklariyle meıguldür. Çok tümullü ve 
o niabette zahmetli ve masraflı olduğu için ancak bet 
~~edq_ bir tekrarlanabilen bu sayım itinde istisnasız 
~· Ytilfel• diltmelrtecllr. Bbe. memleketin 
her Nhada hakiki çehreaini cösterecek olan sayımın 
muvaffakiyetle bitmesi için üzerimize dilten vazife• 
teri benimaiyerek yapmamız llzımdır. Kaç kiıiyiz? 

Ne itlerle me§gulüz, kaçımız evli, kaçımız bekarız, 
okuma yuma bilenimiz kaç kitidir? Hülasa, memle
ket hakkında öğrenmeğe muhtaç ol • 
duğumuz pek çok malUm&t, nufus sa· 
yımına bağlıdır. 

Onun içindir ki sayımın baprılma· 
ıındaki muvaffakiyet nisbeti, öğren· 
meğe muhtaç olduğumuz malfunatın 
ııhatiyle çok yakından alakadardır. 
Şu muhakkak ki sayım büyük bir 
memleket itidir ve bu it ancak, vazi
felerimizi samimi olarak benimsediği
miz zaman kolay ve doğru bir ıuretto 
batarılabilecektir. 

Bizim. üçüncü nüfus aayımmdan bek • 
lediiimiıı büyük bir hiıımet var, memleke
timizde hakiki ınAnuiyle modern uıuller -
le Ye intiııamla yapılacak olan üçüncü aa -
YJmın arifNindeyiz. Bundan evelki sayım
lardan aldıiımııı rakamlar önümüzdedir. 
927 ve 935 sayımlarından aldıiımız rakam· 
larm ve meseli nüfus yeldbılanmızm ma • 
kayeaeai bize cidden övilnmiye deier neti
celer vermifti. Memnuniyetle ııömıüttük 

Sayımı kolaylCJ§hracalr kafıtlardan birin laaırlamrltcn 

ki nüfuaumm artıyor Ye bu artıt, dünya -rm 
nm hemen hiç bir milletine nasip olınıyan 
bir nisbettedir. 
Şimdi ilçincll uyıma haııırlanıyonu. 1 Bütün vatandatlarm p.yretiyle dikkatle 

•e intizamla 78Pıl•caiı muhaldrak bWunan 
üçüncü sayımın biııe vereceii rakamları 
935 neticeleriyle mukayese edecek ve aon 
bet :rıl içindeki artıtımızı da öirenmiı ola.
c:atıa. Ba, heyecanla beklenmiye deier. 

Tecrübe aaYmJan 

Alman iktıaat naz:ırı Dr. Funk 

Alman iktisat 

Naz1rı diyor ki : 

Rayımark 
Avrupa'ya hakim 

para olacak 
Dr. FunkAlmanya'nın hükmü 
akına girecek olan devletlerin 
ekonomilerini anlatmaktadır 
Berlfn, 26 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 

Sayım cünil olarak tesbit edilen 20 birin
citeırin tarihi.ne daha üç aya yakın bir ııa
man var. Fakat, dediiimiıı &'ibi itin ıeniı ·• 
liii ve büyiikllliii hazırblrlara birkaç ay 
evelden batlamayı icabettimıektedir. lla-
14mdur ki bu maksatla memleketin bir kaç 
yerinde - bilhaıaa htanbul'da Bakırköy'de 
•e 935 sayımından sonra anavatana kavuı
mut olan hkenderun'da • bu maksatla tec
rübe sayımları yapılmıt ve i1i neticeler el
de edilmittir. Fakat bu hazırlıklar mevııil
dir. Ve nihayet bize, bu iti bqaracak olan 
orcanizasyonun enik taraflarmı ıö•tenni
ye klfi ıelebilir. Halbuki diler tarafta, bil. 
tün memlekete tamil bir hazırlanma lüzu
mu vardır. Bu itin bqmda da binaların 

nilmerotaJı, yani her binaya bir numara ko· 
nulmaıı gelmektedir. 

Reich maretall Görlng'den. harpten son
ra alman ve Avrupa ekonomialnln kalkın· 

Bulgar nazırlan maaı projealnl hazırlamak emrini almıt o
lan alman ekonomi nazın B. Funk, alınan 

d Al 
' ve yabancı bum mUmeaıılllerl huuzrunda 

Sayımın muvaffaldyetle yapılabilmni İ· 
çin bu ilk ve en mühim tarttır, denilebilir. 
Bu lüzumdan vatandaılar vaktiyle haber -
dar edilmit bulunuyorlar. Şimdi memur -
lar, numaralarm kontroluylı metıuldllr. 
Batvelrflimlıı de, dilnkll ıaııetemizde çıkan 
mühim tamimiyle, bu ha•ana idare lmir -
lerimillin naııan dikkatini celbetmiı bulu • 
ft\170rlar. 

U•• D manya ya dtın aöyledltt nutukta, ''rayfmarkın Avru-
pada hll.klm kıymet olacağım,. blJdlrmlı ve 

k 
• J demiştir ki: hare et ettJ er Yeni Avrupa nizamında umumi ekono

mi nizamım nasıl tasavvur etmek lbım 
Sofya, 26 LL - D. N. B.: Alman hUkU

metınin dlvetl Uzerlne bqvekil Dr. Filof 
ve hariciye nazın Popof. refakatlerinde 
alman elçisi B. Von Rlchtvofen oldutu 
halde, huaual bir tayyare ile bu sabah Vi
yana.ya hareket etmıııerdir. Bulgar devlet 
&damlan Vlyanadan Salzburg'a trenle «1-
deceklerdfr. 

Bulcar nazırlannın refakatinde elçiler-

geldiğini dll§tlnUrken, nuyonal soayali:ıun 
ekonomi a{yıuıetlnln, usullerinde, detlşmes 
bir dogomatism ile hareket etmeditt esa
sından kalkmalıdır. $imdiye kadar her me
selede dalma en tyt olan uırul kullanılmıt
tır. İattkb&lcle de, aunt ıeyler yaratılmalr 
istenmemektedir . Yeni Avrupa ekonomik 
nizamı, tablt vlkıalar llsertne lrul'ulacak • 
tır. 

Harbin dUDya ekoııomiat OzeriDcle ç«* 
,, ... ı. lıtct ff7fatl•) 
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l_ ~~~erlik bahisleri 

Günün en meraklı 

meselesi 

İngiltere adasına 

bir Alman ihracının 

imkanı meselesi 
Ali Rıza EREM 

Fransa'nın mağtubiyetinden ve dik
te edilen mütarekenin imzasındanberi 
geçen şu bir aylık müddet içinde, Al
manya'nın İngiltere adasına ihraç im
kanlarına dair birçok selahiyetli mü
talealar yürütülmekte ve bu meyan
da mesela denizaltı ile çekilecek de
nizaltı mavnalariyle ihraç kuvetlerini 
denizaltından götüreceklerine, veya 
hava kuvetlerinin taarruzunu ve hücu
munu imkansız kılacak kadar süratli 
motorbotlarla götüreceklerine varın

cıya kadar adeta bir takım tılsımlı 
mütalealara da rastlanmaktadır. 

Bunları bir tarafa bırakarak, iki ta
rafın ihraç ve müdafaa imklin ve ihti
mallerini, bugüne kadar bilinen esas
lara ve bugüne kadar icadedilen mo
dern harp vasıtalarına dayanarak kı
saca bir tetkike daha yeltenmeyi fay-

ı dasız bulmuyoruz: 
1 hracın prtları: 
Deniza§ırı b<Slg,.lere ihraç yapabil

menin başlıca şa lan: 
A - - Gizlilik . .8 - Baskın. C - De

nize hakimiyet. Ç - Havaya hakimi
yet. D - Müdalideki kudret ve ka
biliyet derecesi, diye hulasa edilebi
len esaslara bağlıdır .• 

A - Gizlilik: bugünlin modern ha
va keşif ve tarassutları ve en ufak te
ferruatına kadar hareket ve tertipleri 
tesbit edebilen tayyare foto~raflan 

karşısında bliyiik bir ihraç lllllAusunu: 
a • Eveta irkiip sahillerine yakın bir 
veya birkaç yerde toplayıp irkaba ha
zırlamak .. b - Bu orduyu bindirip ta
şıyacak gemileri bulup o irkap plaj 
veya limanlarında toplamak .. c- Bu or
duyu bugün tank, top, zırhlı otomobil 
ve kamyonlariyle ve her çeşit cepha
nesi ile bu gemilere yiiklemek .. ç • Bu 
gemileri tasarlanan ihraç noktalarına 
kadar götiirmek .. ameliyelerini başın
dan sonuna kadar gizli tutabilmek, 
bugün artık ancak hem denize ve hem 
havaya mutlak hakim olmakla müm
kündür .. 

Almanya ise, bir kere denize hakim 
değildir .. Hava hakimiyetini ise he· 
nüz ele alamamıştır .. İngiliz hava ku
vetleri adetçe gitg\:ie artmakta, keyfi
yetçe ise üstünıı::~ünü bariz bir suret
te ispat etmektedir .. Bu vaziyet kar
şısında Almanya'nın İngiltere'ye bir 
ihracı gizli hazırlaması ve icra etme
si mümkün değildir. 

B - Baskın: gizlilik temin edile -
medikçe baskın da kendiliğinden su
ya düıer .. İş cebir ve zora biner .. 

C - Cebir ve zorla bir ihracın ya
pılabilmesi, gene ancak denize hakim 
olmakla mümkündür. Veya denize ba
kim olan devletin sahiline yapılacak 
ihraç yerlerinden, o devletin denize 
hakim olan donanmasını uzak tutabil
mekle olabilir. 

ULUS 27- 7 - 1 

ı Yeni bir kararname ile 

Bazı maddeler Sağlam ve gürbüz bir nesil 
meydana getirebilmek için yok-

incirli ovada 

kargo hücumu • s p o 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 

1 d sul ve kimsesiz yavrulara el muame e vergisin .en f uzatmak lazımdır. Yıllardır bu 1 
f gaye uğrunda çalışan Çocuk 
t Esirgeme Kurumuna yurttaşla-muaf tutuldular 1 rın her türlü yardımda bulun- l 

Aydın, (Hususi) - İncirli ovadan 
gelen haberlere göre, İncirli ova son 
zamanlarda müthiş bir karga akınına 
sahne olmuştur. Bu simsiyah mahlfik
lar, bugünlerde harman yığınlarına, 

sebze bahçelerine, meyva ağaçlarına 

hücum etmekte ve zararlar yapmakta
dır. 

Türkiye yüzme birinci i 
• 

malarını kurum saygiyle diler. 
İcra Vekilleri Heyetı'nin yeni ka - ...................................................... .. 

Dunun üzerine nahiye belediyesi 
derhal tedbir almış, nahiye merkezi
nin muhtelif yerlerinde külliyetli mik 
tarda karga telef ettirmiştir. Nahiye 

bugün saat 15 de baş 
bul ettiği bir kararname ile, bazı sınai Gedizde gençlik kulübii 
müesseselerin, hariçten getirecekleri 

bir kısım maddeler, memleketimize it- Kar mınlakalarmda trenler i~in 
hal edilirken alınmakta olan muamele 
vergisinden muaf tutulmuşlardır. Bu 
müesseseler ve maddeler birer cetvel 
halinde tesbit edilmiş ve kararnameye 
eklenmiştir. Buna göre, yerli mahsul
leri ve prinayı tasir veya tasfiye ede
rek yağ istihsal eden müesseseler, hu
bubat, nebat ve hayvani mahsulleri, 
kuru yemişleri kabuk, çöp ve kılların
dan, pamuğu çekirdeğinden ayıran, a
yıklıyan, temizliyen, eleyen, havalan
dıran, kurutan, tuzlıyan ve üzümü bo
yayan müesseseler, su ile müteharrik 
bulunan çeltik dinekleri ( kuş tUyU, 
safi ipek, safi pamuk imal yerleri ha
riç ), imali, alımı, satınıı veya ihracı 
devlet inhisarında bulunan maddeleri 
imal eden fabrikalar, şeker ve glikoz 
fabrikaları, ziraatte kullanılan her ne
vi maklna, iUetler ve araba gibi vasıta
ları imal eden müesseseler, billımum 
maden cevherleri ve taşları istihraç, 
i:ıabe ve tasfiye eden fabrikalar, kok, 
sömikok ve briket kömürleri imal eden 
fabrikalar adları tesbit edilen madde
lere ithiil ettikleri zaman bunlar için 
muamele vergiıl vermiyeceklerdir. 
Ancak, bu muafiyet, bu saydığımız 
müesseseler namına ithal edilmiş ol -
mak, münhasıran bu müesseselerin 

DUnkU nllshamızda yazdığımız Uzere 
htikUmet merkezimizde ilk defa olarak ya
pılacak olan TUrk1ye ytlzme birlnclllkle -
rlne ıotırAk edecek takımlar tamamen gel
miş ve dUnden itibaren havuzda antren
manlara başlamışlardır. Bugün saat 15 te 
ba,,lıyacak olan müsabakaların en mUhlmi 
100 ve 400 metre serbest, 200 metre kur -
bağalama ve tUrk bayrak yarıııdır. Ayrıca 
kuleden atlamalar ve İstanbul ile Ankara 
ve Kocaeli ile İzmir takımları araamda 
su topu oyunları yapılacaktır. 

Gediz, 26 a.a. - Kazamızda 
terbiyesi kanununa göre 18, l 
yaşındaki mükellefiyete tabi ge 
tarafından bir Gediz gençlik kı> 
teşkil edilmiştir. Bu münasebctl1 

yjizden fazla gencin iştirakiyle b 
kulübün açılış töreni yapılmış ve 
türk büstüne bir çelenk konula~ 
birden andiçilmiştir. Bunu talı 
bir geçit resmi yapılmıştır. 

kendi imalatlarında kullanılmak ve it
i-al edilen maddenin müessese ihtiyacı 
ile mütenasip bulunduğu İktisat Ve -
Jı.aletince tasdik edilmiş bulunmak ka
yıt ve şartlariyle muteberdir. 

Selanik sergi komitesinin 
memleketimize bir cemilesi 
Selanik fuar komitesi, geçen sene 

fuarda Türk komiseri olarak bulunan 
B. Zeki Doğanoğlu'nu, Türk pavyonu· 
nun kazandığı muvaffakıyetten dolayı 
bir altın madalya ile taltif etmiş ve ay
rıca Türk - Yunan dostluğunun bir ha
tırası olmak üzere kendisine bir şeref 
diploması göndermiştir. 

Diğer taraftan verilen malfımata gö
re hilkümetimiz bu sene 5 Eyliilda a
çılacak olan SeUinik ve 7 EyliHda açı
lacak olan Belgrat sergilerine resmen 
iştirake karar vermiştir. 

Polatlı hükümet konağı bitti 
Polatlı; ( Hususi ) - Bir müddet

tenberi Polatlı'da yapılmakta olan hü
kümet binası bitmiştir. Şimdiye kadar 
ayrı ayrı ve gayri müsait binalarda ça· 
lışmakta olan daireler ay başında yeni 
binaya taşınmağa başlıyaoaklardır. 
Polatlı hilkümct konağı çok mükem -
mel bir bina olmuştur. 

Elektriğe kapılıp öldü 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Pendlk'te 

17 yaoında Hulusi adında bir eekercl çırağı 
elektrik cereyanına kapılarak ölmU,tUr. 

Meçhul bir ceset bulundu 
tıtanbul, 26 (Telefonla) - Anadolu fe

nerinde hUvlyetı henUz tesblt edllemlyen 
bir ceset bulundu. 

Bugünkü konfernslar 

• f f db' I • I müdürü de, pazara gelen köylülerle emmye e lr eri a ımyor . temasa geçerek mücadeleyi şümullen-

Devlet Demiryolları, kışın çok kar 
yağan mıntakalarda bu karların seyrü 
sefere zarar vermemesi için kati ted
birler almağa karar vermiştir. Malum 
olduğu üzere geçen sene Sivas'tan ile
rideki istasyonlarda yağan karlar yol
Jorı kapatmış ve trenler birkaç gün 
güçlükle ve rötarlarla yollarına devam 
(;debilmişlerdi. Hatta Erzincan fela -
ketinin akabinde Ankara'dan kalkan 
ilk imdat treni de bu yüzden Karagöl 
i~tasyonunda 38 saat &ibi uzun bir 
müddet beklemeğe mecbur olmuş ve 
Kar kürerlerin gelip yol açmasını bek
lemiştir. 

Devlet Demiryolları bu vaziyetlerin 
bir daha tekerrür etmemesi için Sivas -
Çetinkaya dcmiryolu üzerinde ve Es
kiköy - Karagöl istasyonları arasında 
ceman 430 metre uzunluğunda kar tü
t'elleri ile Karagöl istaı;yonundaki 

plakturnaların üstünün 1<apatılması iş
lerini bu kıştan eve) bitirmek kararın
dadır. Bu itin 90.000 liraya çıkabilece
yi tahmin olunmaktadır. 

Küçük iki yangın 
Atıfbey mahallesinde dün gece bir 

yangın başlangıcı olmuştur. Mahal
lenin Ziraat Mektebi tarafında ev
lere yakın bir yere konmuş olan 
otomobil ambalajlarında birdenbire 
alevler yükselmiş, yakınındaki evleri 
tehdit etmeğe başlamıştır. Haberdar 
edilen itfaiye der~l vaka mahalline 
gelerek yangını sirayet ettirmeden 
söndürmüştür. 

Her birisi birer ev büyüklüğünde o
ran otomobil ambalaj sandıklarının 

kime ait olduğu ve yangının sebebi 
hakkında zabıta tahkikata başlamış-

tır. 

• •• 
Dün akşam üzeri Yenişehir'de Ma -

c.ar sefarethanesinin arka tarafında 
küçük bir yangın olmuştur. Yangın, 

cocukların orada b.ılunan kuru otları 
tutuşturması yüzünden vukua gelmiş 
ve derhal yetişen itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. Zarar yoktur: 

Muğla köylerinde 
(iftçiler bayramı 

Muğla, 26 a.a. - Datçada hasadın 

bitmesi üzerine bütün köylülerin iş
tirakiyle dün bir çiftçiler bayramı ya
pılmıştır. 

Vilayet içinde yeni badem mahsu
lünün toplanmasına başlanmıştır. Bu 
yıl mahsul geçen yıla nisbetle azdır. 

İncir mahsulünün iyi olacağı anla
şılıyor. Vilayetin palamut mahsulleri 
de iyidir. 

Sebze ve meyvecilik 

dirmiştir. Mücadeleye nahiyenin her 
tarafında hız verilmiştir. 

Feyezan sulanna karıı 
müdafaa dıvarlan yapılacak 
Bursa, (Hususi) - Mustaka Kemal 

Paşa kasabasında bu kış vukua gelen 
seylap dolayısiyle yıkılan rıhtım dı
varları Nafıa vekaleti tarafından ye
niden yaptırılacaktır. Kasabanın, fey
zan sularına karşı müdafaası için, bu 
sefer inşa edilecek dıvarlar yeni he
saplara göre yaptırılacaktır. Bu dı

varların inşasının 328.692 liraya çıka
cağı tahmin edilmiştir. Bu miktar, 
keşif tahmin bedelidir. 

Reji Jeneral Şirketinin 

talebi kabul edilmedi 
İzmir, 26 a.a. - Vilayet turistik 

yollarını inşa etmekte olan reji J e -
neral şirketi harp dolayısiyle şirke -
tin taahhüdatını yapmıyacak vaziyet
te girdiğini beyan ederek, mukavele
nin 16 ıncı maddesine istinaden fesih 
talebinde bulumuştur. Vali Ethem 
Aykut'un başkanlığında toplanan vi
layet encümeni bu talebi dikkatle tet 
kik etmiş ve şirket müdürünün de ver 
diği izahatı dinledikten sonra, 16 ıncı 
maddenin tarafeynin harp halinde bu 
lunmaları derpiş edilerek tanzim e -
dilmiş bir madde olduğunu, halbuki 
bugün Türkiye'nin de Fransa'nın da 
harp halinde olmadıklarını tesbit e -
derek fesih talebini ret etmiştir. 

Hayusever bir lesviyecinin 
güzel bir harekeli 

Malatya, 26 a.a. - Malatyanın ha
yırsever sanatkarlarından tesviyeci 
Yakup, bu sene lisemizde başarı 
gösteren talebeler için Hatay'a tertip 
edilecek bir seyahatin masraflarını 

vermeği taahhüt etmiştir. 
Maarif V ekUeti bu seyahate mu va 

fakat etmiş olduğundan dün 15 kişi
lik bir talebe grubu Hatay'a hareket 
etmiş ve talebeler Vali Fahri Özen, 
lise müdürü, muallimleri ve halk ta • 
rafından teşyi edilmiştir. 

Tesviyeci Yakup'un maarife karşı 
gösterdiği bu alaka, muhitimizde bü
yük bir takdirle karşılanmıştır. 

Çan kın Halkevinde 

güzel bir sergi 
Çankırı, 26 a.a. - Halkevi tarafın

dan burada açılan şapka, çiçek ve el
işleri kursları büyük bir rağbet gör
müştür. Kursları takip etmek için 
kaydedilen kadınlarımızın sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Ankaraya gelen bölgelerin mUmessllle
ri bugUn saat 11 de Abıdeye çelenk koya -
caklardır. Bu seneki müsabakalarda geçen 
seneye nazaran takımlar daha hazırlıklı 
ve idmanlı olarak gireceklerdir. Bazı mU -
sabaka nevilerinde Kocaeli, İzmir ve An
kara takımlarının ötedenberl iyi yUzUcU -
lerl ile maruf olan İstanbullu rakiplerine 
karşı Jyl dereceler alacakları umulmakta
dır. Bu meyanda Akdeniz, Karadeniz ve 
Marmara bölgeleri yUzlicUleri de bölgele -
rinde yapılan müsabakalarda iyi dereceler 
kazanmıılardır. 

YUzme sporu memleketin her tarafında 
günden gUne lnkl§af etmektedir. Bu sene 
Türkiye yUzme birinciliğine iştirak ede -
cek yUzUcUler arasında beynelmilel mevki 
kazanacak lktıdardo.kl elemanlara da rast-
lanacaktır. • 

Halkımızın bu mUsabakalan zevk ve 
heyecanla seyredebilmeleri için saat 13.30 
dan itibaren Ulus meydanından Karadeniz 
havuzuna muntazam fAsılalarla otobüsle
rin işletilmesi temin edllml§tlr. 

Su sporları federıuıyonu tarafından ha
zırlanan programı aynen derce diyoruz: 

1940 yrh Türkiye yüz.: 
biTinciHkleri müsabaka programı 

27 temmu:ı: cumarteal gUnU ııaat 15 te 
100 metre serbest, 200 metre kurbağa -

lama, 400 metre serbest, kule atı:unaları, 
tUrk bayrak yarışı (100 sırtüstü + 200 
kurbağalama + 100 ıerbest), su topu oyu
nu. 

28 temmuz pazar gUnU saat 15 te 
200 metre serbeıt, 100 metre ıırtUstU, 

11500 metre serbest, trwnplen atlamaları, 
4 x 200 bayrak yarışı, su topu oyunu. 

İ~tırAk edecel< taıumlar: 
Ankara. İstanbul, İzmir, Kocaell (müs

takil olarak) 
Karadeniz grupu: (Sameun, Trabzon, 

Giresun, Ordu) 
.Akdeniz grupu: (Seyhan, Hatay, İçel, 

Muğla), 

Ayrıca Antalya. 
Marmara grupu: (Burıa, Balıkesir, Te -

klrdağ). 

Merkezi Anadolu grupu: J{ayseri 

General Cemil Tahir 

Taner Çorum'da 

Manisa.da" Yıldırım., ku]ô 

Manisa, (Hususi) - Manisa'ıı1 

eski kulüplerinden biri ve bölge 
piyonu olan "Yıldırım., kulübü lı1 

umumiyesi toplanarak Beden ter 

zır 

si teşkilStına intibak kararı verıııı llıuhı 

rı. 

U_şak Halkevinin c:ı 

köyleri ziyaretleri~ b 
ıı~··· Uşak, 26 a.a. - Kazamız ka bi ·U 

mının da iştirak etmiş olduğu bit r ~e 
kevi heyeti köylerde bir tetkik ~1 

tisine çıkmıştır. Halkevi gençleri · . 
radıkları köylerde köy ve ziraat 1 der 1 

ri etrafında görüşmelerde bulu t 
lar ve diğer muhtelif mevzular 
rinde köylüleri tenvir eylemişlt 
Bu gezi esnasında bir çok has llıııl 
muayene edilmiş ve ilaçları te# ~ 
lunmuştur. _.,er 

Yeni Samsun Valisi 

~·.:1zifesine başladı 

l!ıü 
t de 

fa 

Samsun, 26 a.a. - Yeni valiıt"; 1 )il> 

Avni Doğan bugün Tarı vapur' .. her 
şehrimize gelmiş ve Gazi iskele r( f 
merasimle karşılanmış ve bir kı!J .c nur 
ker selam resmini ifa eylemiştir ~e.i 

Vali, doğruca vilayet mak ~ 
giderek vazifesine başlamıştır. u~ı 

~t Ilı 

Samsun Halkevi ' :~. 
, an 

altı aylık f aaliyetı ~ iııe 
Samsun, 26 a.a. - Samsun }1a 

son altı aylık çalışma devresin~ 
koy konferansı, ıo temsil, 7 l< 
23 konferans vermiş, iki sergi ıı 
üç yüze yakın hastaya muhtelif 
dımlarda bulunmuştur. Bundan ~ 
Halkevi kütüphanesinde altı ay 
de 5210 yurttaş okumuş, açtığı. 
dershaneleri ve kurslarından 75 
tandaş faydalanmıştır. 

Termos ihf ikarından 

bir f acir be raf effi 

ı· Çorum, 26 a.a. - Şehrimizde bulu
nan Beden Terbiyesi Genel Direktö -
rü Tümgeneral Cemil Taner, spor iş
leri üzerinde tetkilerine devam etmiş 
ve öğleden evel Halkevinde yapılan 
büyük bir toplantıda, beden terbiyesi 
kanun ve nizamnamesinin gençliği 
vazifclendiren esaslar üzerinde bir 
konşmada bulunmuştur. Genel direk
törü müteakip Valimiz Salih Kılınç 
bir hitabede bulunarak Çorum genç -
liğinin beden terbiyesi yolundaki ça
lışmalarına takdire değer olduğunu, 
yeni kurulan gençlik teşkilatınn da 
az zamanda verimli neticeler verece • 
ğinden ümitvar olduğunu kaydetmiş
tir. 

Saat 18 de spor meydanında Vali, 
misafirler, Parti Reisi askeri komu -
tanla çok kalabalık bir seyirci kitlesi 
önünde askeri ıpor Çorum ıpor saha
sında futbol maçı diğer sprocu genç
ler de muhtelif idman hareketleri 
yapmışlardır. 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Tcrıfo 
tlkArı yaptığı için iki sene sUrgUne <I 
lira para cezasına, 945 termosun rU 
resine mnhkQm olan Jak Katra'wn 
kemeslne bugün nakzen bakıldı. :ıJ 
bcrııet etti. Termoslnnnın kendisine 
sine karar verlldl. 

Akşam misafirler şerefine park ga 
zinosunda bir ziyafet verilmiştir. 

talebelerimiz 
Almanya denize hakim olmadığı gi

lli, denize hakim olan İngiliz donan
masını, ihraca müessir olamıyacak ka
dar uzakta tutamıyacağı da, (Dun
kerk) te İngiliz donanmasının hima
yesi ile, alman kara, deniz ve hava 
kuvetlerinin mütemadi hücumları kar
§ısında, 335.000 kişilik bir orduyu 200 
küsur gemiye bindirip götürebilmele
rine mani olamaması ile filen sabittir. 
Filen sabit olan bu hadise de göste
riyor ki: mesela 100.000 kişilik mo
dern bir orduyu bir seferde taşıyabil
mek için her biri 5000 tondan aşağı ol
mamak üzere 60 nakliye gemisine ih
tiyaç vardır. İhraç edilecek ordu mik
tarı arttıkça bu gemi miktarı da o nis
pette artar ... 

Bugün İsmetpaşa nahiye merkezin
de saat 20 de Şakir Hazım tarafın

dan tayyarecilik ve paraşütçülük hak
kında bir konferans verilecektir. 

İzmir, (Hususi) - Türkiye sebze 
ve meyva kooperatifleri birliğinin ls
tanbulda toplanan kongresine İzmir 
murahhası olarak iştirak eden Buca 
belediye reisi Nazım Anık şehrimize 
döndü. Kooperatiflerin daha verimli 
çalışması için kararlar alınmış olan 
kongrenin İdare Meclisi reisliğine 
murahhasımız seçilmiştir. 

Halkevi tfmsil ve ar kollarına men
sup gençlerden mürekkep bir kafile 
temsil ve konser vermek üzere dün 
Zonguldak'a gitmişlerdir. 

Muğla.da atı' poligonu 

Muğla, 26 a.a. - Şehrimizde tesis 
edilen atış poligonunun açılış töreni 
vali, komutan, belediye ve parti reis 
ve azalariyle kalabalık bir gençlik küt 
lesinin iştirakiyle dün yapılmıştır. Po 
ligonda, mükellefiyet dahilinde bulu
nan 300 genç devamlı surette atışlar 
yapacaklardır. 

İstanbul, 26 C'l'el efonlıı) - nel 
tahsilde bulunan talebelerden 12 ~ 
bir kafile bu sabah 1stnnbulo. geldi· 
lebelcrln haber verdiklerine göre Btt' 
de daha 20 kadar tUrk talebe vardır· 

İskenderun - İstanb 

Şilep seferleri boşh 

Binaenaleyh denize mutlak hakim 
olan ve havada adetçe dunluğu key
fiyetçe üstünlüğü ile telafi ede
rek muvazeneyi muhafaza etmek
te bulunan bir devlete karşı, cebir 
ve zorla büyük bir orduyu irkap sa
hilinde hazırlayıp gemilere bindir
mek ve deniz yoliyle götürebilmek, 
karaya çıkarabilmek ve çıkartılabilen 
kuvetleri geriden takviye ve ikmal e
debilmek gibi... biri ötekine bağlı bir 
sürü ameliyelerin başarılabilmesi, eve
linden kabili hesap unsurlara dayanır
sak, imkansız görülmek lazımgelir. 
( Dunkerk irkabı, Trondhayim ihracı.) 

Ç - İhraç hareketinin yalnız deniz 
den değil - Norveç harbinde olduğu 
gibi - havadan da yapılacağı şüphesiz
dir. 

Almanların, bütün techizatı ile bir 
kısmı 50 ve diğer bir kısmı 20 eri ta
şıyabilen saatte 350 - 400 kilometre 
ıüratleri ve 1800 kilometre hareket sa
haları olan tayyareleri bulunduğuna 
ve bunlar Garülharekatın vaziyetine 

(Sonu f. üncü sayfada) 

Ticaret mektebi öğretmenlerinden 
Muhittin Doğan lnözü tarafından da 
propaganda ve dünya siyaseti hakkın
da bir konferans verilecektir. Bütün 
üyeler ve halk serbestçe gelebilir. 

Sigala yağı ve rekoltesi 
Muğla, 26 a.a. - Bu sene Sigala ya

ğı rekoltesinin 1.800 - 2.000 ton kadar 
olacağı tahmin edilmektedir. 
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Haydarpaşa - Bağdat 
Bağdat'tan kalkan ilk tren Hay

darpaşa'ya vardı. Bu iki istasyonun 
biribirine bağlanması uzun yıllar 

yakın şarkta iki büyük Avrupa si
yasetine çarpışma mevzuu olmuştu. 
Yarı - sömürge Osmanlı ülkesinde 
bu iki nokta arasını kendi eliyle 
vasletmek o zaman emperyalistle
rinin bir rüyası idi. Bu rüyayı ger
çekleştirmek istiklalini kazanmış 

Irak ile istiklalini en gerçek ve en 
sağlam bir duruma çıkarmış Türki
ye'ye nasip olmuştur. 

Üzerinde hüküm sürdüğümüz 
memleketler ve şehirler arasında 

Bağdat, şiirimize, edebiyat tarihi
mize, ata sözlerimize ve folklorumu
za en ziyade giren bir ülke olmuş· 
tu: "anne gibi yar, Bağdat gibi 
diyar olmaz.", "Aşıka Bağdat uzak 
değil,. sözlerini hatırlayınız. Fuzuli 
ile Ruhi'yi, bu iki büyük ve içli 
şairimizi orası yetiştirdi. Teyzesi
nin kızına aşık olarak Bağdat'tan 
Endelüs'e göçen arap şairi Bağ-

'#-'N l~l IL7'R. 
datlı lbni Züreyk'in araplar arasın
daki şöhretinden daha büyük şöh
reti, türkler arasında Bağdatlı Fu -
zuli ve Ruhi kazanmıştır. Bu ba
kımdan türk şiirindeki Leyla ve 
Mecnun'u biz biraz da Bağdatlı gi
bi telakki ederir. 
Bağdat'tan kalkıp ilk defa Hay

darpaşa istasyonuna gelen tren, bu 
sebeple, iktısadi ve siyasi önemle. 
rinin yanı başında bir de edebi ha
dise teşkil ediyor diyebilirsiniz: bu 
tren, ilk defa olarak Fuzfili'nin 
memleketi ile Abdülhak Hamit'in 
memleketini biribirine bağlamış ol
du. 
Haydarpaşa'dan başlayıp içeriye 

doğru uzanan bir caddeye Osmanlı 
saltanatı zamanında "Bağdat cad
desi,, ismi konulmuştu. Bu ismi bir 
fantezi olmaktan kurtarmayı tarih, 
cümhuriyet Türkiyesine müyesser 
kılmıştır. 

Boğaziçi sahilleri ile Dicle kıyı
larını biribirine ulaştıran bu yeni 
hattın orta şarkın istikbali üzerin
de feyizli tesirler uyandıracağın
dan kim şüphe edebilir? 

••• 
~ağıt ta•arrulu, kô.ğıt i•ralı ! 

Akşam muharrirlerinden Va -
Nfi'nun if şalarına bakılırsa lstanbul 
gazetelerinden bazıları, yeni kağıt 
ve sayfa tahdidi kararına zarar ver
meden gene dört sayfa yerine altı 
sayfa çıkabilmek için sayfalarının 
kenarlarıpı kırptırıyor, böylece ba
sılmış kağıdın bile tasarrufu icabe
den bir zamanda basılmamış kağıdı 
israf ediyorlarmış. Eğer doğru ise 
bu hilei şer'iyyeye şaşmamak elden 
gelmez. 

Gene Va - Nfi, aynı adamların, 
aynı matbaa ve müesseselerin birer 
sabah gazetesi yanında birer de ak-

şam gazetesi çıkarmalarını kağıt is
rafına yol açacak bir l1areket sayı
yor. :fakat böyle yapılmazsa o za
man bizde Hearst'ler nasıl yetişir ? 

Sonra kağıt taasrrufu ile kağıt 
sarfının biribirine karıştırılmasına 

. neden hayret ediyorsunuz? Bu iki 
kelime aynı kökten gelmezler mi? 

••• 
Askeri hed el ! 

Birçok hava hücumlarında bir ta
raf askeri hedeflerin bombalandı
ğını, öte taraf da askeri olmıyan he
deflere bomba atıldığım iddia eder
ler. Demek ki tatbikatta olmasa bi
le, nazariyatta, henüz ancak ve yal
nız askeri hedeflere hücum etme
nin lüzumuna riayet ! olunmakta -
dır. · 

Şanghay'dan gelen bir telgraf
ta tabancalı japonların Nevyork 
Times muhabirinin apartmanını 
bastıkları bildiriliyordu. 

Şu halde uzak şark telakkisine 
göre gazete muhabirlerinin apart
manları da asker1 hedef olmuştur/ 

T. t. 

İstanbul, 26 (Telefonla) - ..ı\l> 
çıkacak vapurların sigorta bedellctl j 
dilmediği için d eniz yollıırı id:ırCSi 
derun - İstanbul arasında on be~ 
bir sefer yapmnk üzere Va.tan ve sıııı 
leplerlnln sahipleriyle anla.,mak uı ıl'
Akdenizdeki ıılleplerlmlzden sonuncı 
lan Mete yarın Çanakkaleyc dt\hil 

Eğlence 

fiyat tarif elerİ ~ 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Beledi: 

ce saz heyetlerinin bulunduğu ve:ı;ıı ~ 
aanatkfirlarm angaje edildiği egıeıı Sil 
lerinrleki fiyat tarifelerinin bir 
yUkselUlmcsine karar verdi. 

İstaribul'un beı günlük 

ihracah 1,5 milyon li~ 
İstanbul, 26 (Telefonla) - son ()(10 

içinde :l2.000 liralığı İtalyayn, 14 il' 
lığı. Mısır ve Ywıanlstan'a, 1,5 ııı 

1
:6" 

ralığı Romanyaya olmak Uzcre 
liralık mal ihraç edilmiştir. 

İstanbul' da benzin sa~1~1 

tahdit İ(İn f edbirler t6' 

İstanbul, 26 (Telefonla) nenı~ı 
yatının tahdidine mUtenlllk kıırBl"j6t~ edilmek Uzcre olması dolııyıstyle ıııı 
da mevcut 61 ibcnz.ln tevzi mer:ke 
n kapanacaktır. 

• 
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. 
sayımı 

ırhkları ilerledi 

Alman 1 ktisat 

Nazın diyor ki · 

Rayşmark 
Avrupa1ya hakim 

para olacak 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

mahsCıs tesirleri olacağı muhakkaktır. Al
manya, İtalya ile en sıkı bir surette i!I bir
liği yapacaktır. Avrupayı yeniden bina için 
iki memleketin ekonomik kuvetleri birleıı
tirileccktir. Zaferden sonra, Almanyaya 
harpten eve! ve harp içinde bUyUk ekono -
mik muvaffııkiyetıeri garanti etmiıı olan u
suller kabul edilecektir. Serbest rekabet 
rejimini bir kere daha meyd:uyı. koymak 
hususunda hiç bir niyet yoktu 

Paranın kıymeti meselesi, A'1nipa mil -
!etleri ekonomileri arasında makul bir iş 
bölümü çerçevesi içinde tabii hal suretini 
bulacaktır. Mesele, bu suretle doğru bir 
para tekniği meselesi olacaktır. Rayıımark, 
bittabi, A\'nlpn.da hll.kim parayı teııkil e -
decektır. Almıuıvanın kuvetinin muazzam 
fazlnlaşmnsı, ai~ıan parasının sağlamlaş -
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elQl Aybar'ın gazetemize 
beyanatı 

1 
mıısı neticesini verecektir. Ray~markın 
geçtiği saha, durmadan gı:-nişliyecektlr. 
Uayşınarkı bittabi hll.lllerdcn kurtarmak 
lt'ızıındır .. Muhtelif nevi marklar da orta -

llıııı:arririmiz, dün İstatistik Umum 
ll. Celal Aybar'ı ziyaret etmiş ve 

den üs;tıncü nüfus sayımı hazırlık
da mal\1mat rica etmiııtir. B. Ce

e ~ bu hususta gazetemize ljU beya-
Jı llnnıuıtur: 

a .11tıtu memlekette hazırlıklar siste-
bit ltltilde kontrol ediliyor, bu kont-

k i derecede uyımın esasını teskil 
llr .. . b' 1 t . numerotaJının ve ına ar cc -

d İyi Yapılıp yapılmadığına aittir. 
trecede sayım memurları tedariki 
&ayım ameliyesinin organizosyo-ı-

i(j noktayı temin et~ek. üzere me : ı Lozan 'ın 
l>t lıdan en liyakatlılcrı memleketı 
~ bll§lamı5lardır. Bu dolaşmalar k l el 
>'et~ bütün kazalarına, .zaman ve azanç arın an .. 

e dllı.Usaadesi nisbetindc bir kısım 
e hınil olacaktır. Bu kontrollerin 
faııa devam edeceğini tahmin c-

lclıirlerde sayım iııinin teşkilatı 
~le büyük müşkillit arzetmektedir. 
~Pınak için en mebzul elemanlar 

~lr.traber organizasyon iyi olmazsa 
e fena olabilir. Onun iç1n bu gibi 
,. nüfus daireleri teşkilltiyle bu işi ,, . 
"-1.i 1ırıklin yoktur. Bu sebeple İstan

b llluavini B. Nihat Pepei'nin re
d tlediye harita müdürü Galip, nü
)ııru Faik, meclisi umumi başkltibi 
e ltıektupçu Oı;man'dan ve 12 me -
,:İirekkep bir uyım bürosu teşkil 

r. Bu zevat İstanbul ııehrini en 
"ıı. ~ memurlardır ve ıeçen sayımda 

·~~e s;alışmışlardır. 
da nümcrotajı biten yerler mer

~erilen dört memurla inceden 
ller tol edilmektedir. Aynı ııekildc 
l~.#.nkara'da da yapılıyor. teabe -
t •r ve Ankara için de. birer sayım 
'ilci! ohınacaktır." 

40 Ton kôğıt 
ftıı ltuııanılacak evrakı matbua aza-

41,) t fla tertip edilmiı olmasına. ra~
lir °iu ınütecviz kağıda ihtiyaç gös
b~ •tanbul'da tesis edilen .diğer bir 
. !arın villyetlere sevkine başla -

it 
•e l.traftan hazırlıkların eksiksi• ol-
..::'lırn günü gerek sayım memurla
ııo'lr. halkın vazifelerini tereddüt -
'tıııı ksansız yapabilmeleri için baş -

lallıı.an radyo propagandası gittik-
d tak ve bu vasıtadan başka şe -
'. istifade edilecektir. Sayım cü
lf >ttltı 1nde çalışacak memurltırın 200 
Olacağı tahmin edilmektedir. 

lara sayımdan evet, yapacaktan 
. merkezden radyo ile konfe -

lert~lahab. t verilecektir. Bu konferans-
ı 1 •• 

t\d ıs;ın nere terde, hangi saa tlcr-
tıliı ,.~ dinlenilebildiği bir anketle 
'ıııt llııştir. 

~ten aldığımız neticelere ıörc 
:;1izde, gece ve ıündüz elektrik 

dır an llchirlerde 1783 umumi ra.d -
~t~ nUnlarla 900 bin kişi ra.dyo din-

ıtttd· 
o~ ır. Yalnız cece elektrik ce -
'l :S-erlerdc 823 umumi radyo mev
'~t at:dan da 175 bin kiıi iıtifade 
>erı 'dır. Akümülatörlü radyo kul-

datrde 969 umumi radyo vardır. 
llı~1 l35 bin kiııi dinliycbllmektedir. 
~ tltette bir milyondan fazla va -
~ )o. ile söylenecek sözleri umumi 

bıı duıliycbilmektedir. Evlerdeki 
d rakamdan hariçtir. 

'tin en Verilecek konferansları din
lııi 't;nc tereddütleri olursa bu müş
~ bıı~·ltrine not ettirecek ve bu yol
""'' •rcccklcrdir. Kendılerine müte
•ıı :lıı•larda bu tereddütlü noktala
~.~rilccek, hu!Ssa hiç bir müşkül 
& S:alı&ılacaktır ... .. 
~ f<ıyını.claki kolaylıklar 
tf~~· 1 ıayımm bilhassa muvasala ba-
ı.ı!0k kolaylıkla yapılabileceğini 

~ı'ı. Çünkü 935 de İstanbul'a en 
ı, : Posta için 39 ıün iken, ı;imdi 

11 
2 giıne inmiştir. Evrak sevki 

1 '1~ bu nokta bizim için çok mü -
lı~r1alıaıa gonderilen sayım defter

\ ~r~ &clınemesi ihtimaline binaen 
•to~ruın, Diyarbakır, Adana ve An

'~t ltıcrlıezleri tesis edilecektir. 
•mı 

~•ııtı ı ıualler geçen sayımda sor-
·~ t.•nıamen aynıdır. Yalnız mcs
--~i lr.ı •ual iki tali suale ayrılarak ,i1•rlnin aıealeklerini hangi n.c

ı >ısı, ~r dahilinde (ıınai, ticari sirai 
" oı~ 11lrı ve meslekteki vuiyetle
'~u (patrocı mu, İKİ mi, usta 

lıı t1I tadrr •• 
~'tı ~tanı bakımından prensipi 
llııl~llıecnı&tir . Sayım ıünü yazıla
-11e ber mevkide phaan hazır 
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gittikçe artan aatınalma kabiliyeti, 
ihracat hacmini de arhrmı,tır. 936 
da imalat kıymeti 227, ithalat kıy
meti 93 milyon lira iken, geçen se
ne imalat kıymeti 287 olmu§, fakat 
ithalat kıymeti de hemen aynı nis
bette artarak 118 milyon liraya 
çıkmı§tır. Memleketin iktısadi kay
naklarını itlettiğimiz ve inkişaf et
tirdiğimiz kadar, alıcı ve müşteri 
değerimiz de artıyor ve diğer sana
yi memleketlerinin istihsallerine 
yardımımız kuvetleniyor. 

Biz yeni iktısadi nizamımızda iki 
sakatlığı ba§langıçta reddettik: biri, 
memleket servet kaynakları ser
mayelerin istismarına terketmek, 
ikincisi ele otarıi aayretleri ile mil· 
letin sayini ve Türkiye'nin bey
nelmilel münasebetlerini zafa uğ
ratmak! İhracat pazarlarında bir 
rekabet sanayicisi olmadık. Pazarı 
bizde ve ham mılddesi bizde olan 
sanayii inkitaf ettirerek, türk ma· 
hnı ve sayini kıymetlendirdik; hal
kın refah seviyesini, kazancını ve 
alım kabiliyetini artırdık. Bugünkü 
Türkiye beynelmilel alım satım ale
minde eski fakir, kapitülasyonlu ve 
tabi imparatorluktan çok daha ileri 
bir i§birliği unsuru olmuftur. 

lktısadi kurtulutumuz ha§ladığı 
zamanda, Türkiye pazannm da sa
nayi hareketlerine kapanarak buh
ranı tiddetlendiren amiller arasma 
katılacağımızı iddia edenler olmuş
tur. Ancak yeni rejimin, makul ve 
umumi refahı beynelmilel itbirlikle
rinin kuvetlenmesinde gören usulle
ri, bu iddialan süratle bo,a çıkar
mı§tır. Bir pamuk memleketi olan 
Türkiye, köylü basmasını kendi yap
tığı zaman manifatura ithalat tica
reti zafa uğramışsa, devletin ve hal
kın gittikçe artan geliri ve alım ka
biliyeti, bizim diğer sanayi mamul
lerinin aynı nisbetten daha yüksek 
müşterisi olmamıza sebep olmuştur. 
Müstakil Türkiye, siyasi hareket 
tarzı ile olduğu kadar, iktısadi ve 
mali hareket tarzları ile dahi, sul
hun, beynelmiJel iş ve emek birliği
nin hayırlı bir unsuru olmu§tur. 

Falih Rıfkı AT AY 

Teşekkür 
Nümune hastanesinde tedavide ol

duğum sırada kıymetli alakalariyle 
sağlığımı kazanmama çalışmış olan 
baş doktor Rüştü Çapçı ile doktor 
Necati Selvi, İbrahim Alp, Şinasi 
Erel'e ve hemşire Seniha Öndağ'a 
şükran ve minnettarlıklarımı arzede
rim. 

Tayyareci 
Sehavet Yılmaztürk 

bulunanlardır. Bir mevkiln ahalisinden olup 
da o gün her hangi bir sebeple başka yerde 
bulunanlar ya:ı:ılmıyacaklardır. Çünkü on
ların oldukları yerde yazılmaları icabet -
mektedir." 

Muharririmiz, ıon bir sual olarak umum 
müdürden yapılmış olan bazı tecrübelere 
istinaden, kati rakamı üç ay sonra öğrene -
ceğimiz umumi nüfusumuz hakkındaki tah
minini sormuştur. Umum müdür bu suale 
karşı kati bir şey söylemeyi doğru bulma
dığını söylemiı ve fakat neticeden emin 
insanların memnuniyetli hali ile: 

- Şayanı memnuniyet bir tezayüt nisbe
ti bulwıacai..u ümit ediyoruz." demiştir. 

dan kald111lmahdır. Y1:nidcn tamamiyle 
serbest bir p:ıra mUbadelesl tesis edilmek 
niyetinde bulunulınadığl gibi, Avrııpada 
neticesi bir giımriık ittihadı olacak bir pa-

l ra ittihadı vücuda getirme~ niyeti de yo_k
tur. Para meseleleri, kcndı esaslarına gö -

1 re, ezcümle kıymetler bllô.nçosunun kom-
pansasyonıına gorc halledilecektir. Bu
günkü klcrlng sistemi, para oartlarının 
muhtemel iyileşmesi için !Azını gelen esası 
vermektedir. Bugtinldı iki taraflı ekono
mik mübadeleler ve tediye anlaşmaları usul 
leri neticesinde, yeni bir lııklııaf. birçok 
taraflı ekonomik mtibadclelcrl ve ınuhte -
lif memleketler tediye baldycleri arasında 
bir koınpansruıyoıı vUcııda getirecektir. O 
tarzda ki muhtelif ıncmlckctlerde, bu su
retle, aralarında, clcriııg biiroım yolu ile 
muntazam ekonomik mlinascbctıcre vara
bilecektir. O znman döviz tıcaretlnin, bu
gilnkll zincirlerin en bilyUk kısmından kur
tanlncağı tabiidir. 

Müstakbel Avrupa ekonomisi 
Alman ekonomi nazırı, bl!Ahnre mlls -

takbel Avnıpa ekonomik Bahaaından bah
setmiş ve demiştir ki: 

Bazı ıstnıııaller, bilhassa !azla mal, Av
nıpadn mevcut olmıyacnktır. Dllyllk Al
manyayı, kendisine tamamlyle kafi bir sis
tem m:\nasında otnrşlk bir hale koymak 
niyeti katlyen yoktur. Alman endüstri is -
tihsallerinin, ıılmdlye kadar olduğu gibi 
bütün dünyada satılması göz önünde tutu
lacaktır. Almanyruıın lıUkmü altında bulu
nan ekonomik eahnda mlimkiln olan her 
lslihsalden lilzumu kadar mevcut bulundu
rulmasına dikkat f'dilecektir, tıı. ki bu e -
konomik saha, diğer sahalıırdan mUstakll 
olsun. Bu sebepten dolayı bu sahıuıın eko
nomik hUriyeti garanti edilecektir. Fena 
zanıanlardıı, büyük Almanya. ekonomik sa
hasının Almanya ta.rıı!ından tesir B.ltında. 
bulundurulıınuyacak kuvetıere tAbl olma -
masına dikkat edilecektir. Bu, kendi kendi
sine kifayet eden bir rejim rnft.nasında o -
tar§! değil, fakat ihracata geniıı lmkAnlar 
veren, siyasi ve ha.vatı nokta! nazardan 
ıuzumlu bir ekonomik doktrindir. Alın~ -
yanın bu ihracat potansiyeli, harpten son
ra çok daha mWıim olacaktır. 

inkişaf edecek memleketler 

Ekonomi nazırı bu izahatı verdikten son
ra yeni Avrupa, Rusya'dan, Amerika'dan, 
cenubi Amerikadan ve uzak şarktan ne &i
bi mal bckliyecektir? sualini sormuş ve 
şu sözleri ilave etmiştir : 

Rusya, iptidai madde vericisi ve işlen -
miş olan eşyasının alıcısı sıfatiyle daha zi
yade inkişaf edecektir. 

İngiliz korsanlığına nihayet verilir ve
rilmez, amerikalılar yeniden devamlı ve 
müsait bir tarzda•dünya ekonomisinin ku -
rulmasına yardım etmek istedikleri tak -
<lircle, Alrnanya'nın Amerika birleşik dev
letleri ile ne miktar iş yapacağı amerika -
lılara bağlıdır. 

Dünya ekonomisinin güçlükleri, VersaY 
usullerinden ve büyük ruı piyasasının or -
ta.dan kalkmasından doimuştur. 

Çin'de nizam yeniden teessüs ettiği za -
man uzak :ıarkta da ihracatı bel'edecek bir 
piyasa bulunacaktır. 

Amerikan piyasalarının otarıisi 

Amerikan piyasalarının otarşisi bahsin
deki gayretlerin muvaffakiyet vereceğini 
zannetmiyorum. Amerika piyasalarını dün
yanın ger.i kalan kısmından tecrit edebi -
lecck bütün ekonomik prtlar mevcut de -
ğildir. Amerika birleşik devletleri. Alman
yaya ve binnetice Avrupa'ya kendi ekono -
mik şartlarını zorla .kabul ettirmek fikrin
den vazgeçmelidirler. 

Cenubi Amerika ile ticaret yapmak için 
şimali Amcrıka'nın tavassutun:ı :nuhtas; de
ğiliz. Almanya ile cenubi Amerika arasın -
daki ekonomik münasebetler, ya cenubi A
merika'nın hükümran devletleri ile serbest
çe aktedilen anlaşmalara dayanacak, ve ya
hut hiç yapılmıyacaktır. 

Amerika birleşik devletleri ile Almanya 
arasında ticaret münasebetlerinin normal 
bir hale gelmesine teknik (Üçlükler muha -
lefet etmemektedir. İstikbalde bu ıüçliik· 
ler daha az olacaktır. 

Alman mallarının kaliten 
Enternasyonal ekonomik mübadele, ma

lın kalitesinin büyük rolü olduğunu unut -
mamak lazımdır. Alman mallarmm k&liteai 
bahsinde istikbalde endiıeye dii11Demis• 
sebep yoktur. 

B. Funk, bundan sonra, Almanya'da hac· 
bin ezcümle mesai ile finansmanın.dan bah
setmiş ve harp ekonomisinin nasıl 9l1lh e -
konomisinc intikal cdeceii hakkında ıuala
tı söylemiştir: 

- Bu intikal hiç bir euretle büyük bir 
ekonomik buhran tevlit etmiyeeektir. Mu· 
hasemattan sonra, büyük ekonomik proje -
!er, ehemiyctinc göre, sırasiyle ele alınma -
lıdır. Para ve kredi kurları, lüzumuna söre 
idare edilecektir. 
Nazır bu huusstaki fikirlerini fU tarzda 

hulasa etmiştir: 
1 - Avrupa devletleri ile u:ı:mı vadeli 

ekonomik anlaşmaları akdi suretiyle, Av -
rupa milli ekonomilerinin kendi uzun va -
deli istihsal projelwiai ...._ p1,...., ile 

MEKNES 
Vapuru nasıl 

BATTI? 

B. Alexnder'in Avam 

Kamarasında izahatı 
Londra, 26 a. a. - Reuter : Avam K:a

marasında, Bahriye nazırın~n. f~ansız cc
ınisi " Mcknes " in ne gıbı şeraıt altında 
batırıldığı hakkında malumatı olup olma
dığını sorulmuştur. 

Bahriye nazırı, B. Alexander, cevaben 
demiştir ki : . . f" 

" - Bu gemi, mütareke şcraıtın~ tev._ı
kan işgal altında bulunmıyan Fransa yn don 
mck isteyen fransız bahriye zabitleriyle ef
radının nakline tahsis edilen gemilerden 
biri idi. Fransız hük\1meti mümessili bu ef
radın vatanlarına dönmek niyetlerinden ha
berdar edilmiş, gemide tahminen 1.300 za
bit ve bahriyeliyi hamilen Mar ilya'ya. ha
reket etmişti. Bu geminin bitaraf ma1!ıye
tini kaydetmek üzere husus! ted~ırlcr 
alınmıştı. Gemi fransız bayragı çekmı5 '!e 
geminin güvertesi ve anbarları fransız mıl
li renkleriyle boyanmıştı. Gece bütün lam
baları yanmakta idi. Şimdiye kadar gelen 
raporlara nazaran Mekncs bir torpil mo
torbotu tarafından durdurulmuş ve Green
wich snatile dün 21.30'da hiç bir ihtara ta
bi tutulmnkstzm üzerine ateş edilmiştir. 
Zahiren yolculara ve mürettebata, kayıkla
rı denize indirmek ve içlerine yerleşmek 
için beş dakika müsaade verilmişse de bu 
müddet zarfında Meknes'in kendini tanıt
mak hususundaki gayretlerine rağmen tor
pil isabet ctmiıı ve ~ - 5 dakika içinde bat
mışhrr. 

Bugün alman tebliği İngiltere'ni~ 
ccnub sahilleri a.çıklannda bir alman scrı 
motorbotun 18 bin tonluk büyük bir gemi
yi torpillediğini itiraf etmesiyle, alman 
yük~ek kumandanlığının bu geminin batı
rılması mesuliyetini kabul ettiğini öğreni
yorum. 

Geminin imdat işareti alınır alınmaz ıter
hıl vaka mahalline gitmeleri İngiliz gemi
lerine emir verilmiştir. 
Sa~ kalanlard:ı:ı şimdiye kadar lOO'e ya

kın kimsenin kurtarıldığını söylemekle 
bahtiyarım. 

Gayrimuharib sıfatı bu kadu bariz olan 
bu gemiye karşı vapılan bu insafsızca ve 
kasri hücumun ne kadar fransızın hayatına 
mallolduitunu söylemek için daha erkendir. 
Runula beraber ölü miktarının 300'ü bu
lacıığından k<1rkarım. 

Deniz harbini Almanlarm hangi metod -
larla yaptıklarının bu son misaline kurban 
olanların ailelerine derin sempatilerimi iz
har etmemi Avam Kamarasınında arzu etti
ğinden eminim ... 

Kurtarılan 950 ki§i bir İngiliz 
limanına çıkarıldı 

Londra, 26 a.a. - Almanlar tara
fından torpillenen "Mekı.~ .. gemisin 
den kurtulan 950 kişi dün cenup sa -
hilinde bir limana çıkarılmıştır. Bun
lardan ağır yaralı olan 15 kişi derhal 
hastaneye yatırılmıştır. Diğerleri 
otobüslerle istirahat merkezlerine 
gönderilmiştir. 

Torpillenmenin: hikayesini anla -
tan bir zabit şunları söylemektedir: 

"- Ba tan nihayete kadar aydın -
latılmıı olan gemiyi, Alman hücum 
botları evela mitralyöz ateıine tuttu
lar. Bir torpil gemiye i6abet ederek 
bir inflak husule getirdi. Derhal bir 
kaç kişi öldü. 

Gemi beş on dakika zarfında battı. 
Yüzlerce kişi denize atlamağa mecbur 
kaldı; fal•at bilahere İngiliz gemileri 
tarafından kurtarıldı.,, 

Zannedildiğine göre, "Mcknes,. va
puruna yolda tehlikeye maruz kalmı
yacağına dair teminat verilmiş bulun
makta idi. 6217 ton gelen "Meknes" 

gemisi Compagnie Generale Transat
Iantque şirketine mensup bulunuyor
du. 

İ ngiltere'ye yapılacak 
Amerikan yôrdımı 

hakkında bir anket 
Nevyork; 26. a.a. - " Royter ,, : 
" Fortune ,, mecmuasının okuyucu -

lan arasında yaptığı bir plebisitin ne
ticelerine göre, amerikan efkarı umu
miyesinin yüzde 57 ,4 ü Amerika Bir
leşik Devletlerinin İngilterc'ye elin -
den gelen yardımda bulunduğu fikrin
dedir. Yüzde 34,2 si ise Amerika'nın 
İngiltere'ye daha ziyade yardım etme
si lazım geldiği düşüncesindedir. Bun
ların aras;nda beşte bir nisbetinde a
rnerikalıların, İngiltere'ye amerikan 
askerleri gönderilmesi icabettiği fik -
rindedir. 

Yine bu plebisite göre, halkın yüz
de 88,3 ü amerikan silahlanması lehin

de yalnız yüzde 7,8 i aleyhindedir. 

yani uzun seneler ıiçin emin bir yayıcı pi -
yasa ile intibak etmesi neticesine varılma
lıdır. Bu suretle Avrupa istihsalini fazla -
laştmnak ve yeni iıtihsaller vücude ıctir
mek nıüınkün olacaktır. Diğer taraftan al
man nıallarmm Avrupa piyasalarm.da daha 
iyi Mtrı imktnlan mevcut olacaktır. Kur -
!arda bir iatikrar vücuda cetirmek suretiy
le, pyaıu memnuniyet bir tarzda işliyen ve 
muhtelif devletler arasında muntazam bir 
mal mübadelesi temin eyliycn bir tediye re
jimi nranti edilecektir. 

2 - Avrupa milletleri arumda, bütün 
ekonomik aiyaset sahalarında kendisini cös
terecelı: bir iı birliii ile, bir ekonomi tesa
nüdü zihniyeti vücuda getirilecektir. Bu o
koı:ı.omik tesanüt, .dünya ekonomisinin di -
ğer ekonomik grup1anna karşı Avrupanın 
ekonomik menfaatlerini daha iyi temsil e
decektir. Bu müttehit Avrupa, Avrupa ha
rici her hangi bir teşekkülden artık eko -
nomiJr. ve Yahııt politik şartlar kabul etmi
yec~litir. Bu Avrıı;ıa, kıtanm bütlin ekono
mi.lı:: ha.cnııne dıtYana.rak. aiı;;er kıtalarla, 

hukuJc mü~;n atı esası Ü9t1SiQllen ticaret ya
pacaktır." 
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Yeni Sabah 
Sulh oyunu: 
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu baş

lık altında, Fransanın mağlQblyetiı:ıden 
sonra alma.nlo.rın bir sulh truı.rruzu yap
ması beklendiğini ve böyle bir taarru
zun Almanyanın dahllt vaztyctlyle dün
ya efkt'ın umumiyeslni anlamıık noktaıa
nndan zaruri olduğunu söylUyor ve dl
yor ki: 

''ButUn bu tahminlere rağmen Hlt.. 
lerın gerçekten bir auh arzu etmesi ih
Uma.Ji olabileceğini Umlt edenler de 
belki vardır. Bugtln artık bu türlü ı:ıik
blnliklcre lmklm kalmamıştır. 

Muharrir devam ediyor: 
"İngilizler pek haklı olarak bu na.aıl 

sulh teklifi ki hiç bir ııartı ihtiva etmi
yor. Hiç bir adalet teminat vermiyor, 
dediler. Filhakika Hltler sahiden sulh 
istiyorsa bunun ııartlarını bildirmesi IA
zı mdı. 

Alman isteklerinin sulh yolu ile hal
li lmkA.nından ve mUtteflklerin bu yolda
ki tekliflerinden baluleden muharrir di
yor ki: 

"Almanlar ki bu teklifi kabul etme
miş ve istila hareketine devam etmiştir. 
Lehistan lstllfısı nihayet bulduktan son
ra da HiUerln sulh tckli!lne İngiltere 
ve Fransa'nın cevabı aynı oldu: istill
ya uğrıyan toprakların evelA tabliyesi, 
sonra mUzııkere ... 

Muharrir sözlerine §Öyle devam edi
yor: 

"Yeni nizam diye sempatik bir mahi
yet verllmelt istenen alman sulhunun ne 
olduğuna dair kati blr malQmatımız 
yoktur. Fakat belli ki etrnfı yoklamak 
mııksadlyle ııı:ıa edilen ve salAlılyettar 
makamlar tarafından tekzip olunmıyan 
rlvavetlere bakılırsa bütUn Avrupa Al
manya ile itaıyaya tClbl olacaktır . ., 

Muharrir butiln Avrupaya, Almanya 
ve İtnlya'ya boğaz tolıhığuna çalıııan 
birer lıizmetkllr vaziyetine getiren yent 
nizamı tahlil etmektedir. 

Tasviriefkar 

Acaba neler hazrrlanıyor ? 
El3ÜZZİYA ZADE VELİT, bu bq

lık altında macar ba§veklllnden sonra 
Romanya ve Bulgaristan ricalinin de 
Almanyaya davetini Balkanlarda bir 
şeyler hazırlandığı ııUphealnl verdiğini 
izah ederek diyor ki: 

"Acaba bu hazırlıkların sebep ve sa
ikleri nedir? Bunu tabıt keııtetmeğe lm
k:1n ypktur. Bir iki senedir Almıınyanın 
daha doğrusu onu tek başına idare eden 
Hitlerin siyaseti, o kadar hesap ve mu
hakeme haricinde işler yaptığı, ortaya 

Çinliler hiç bir 
sulh teklifini 

kabul etmiyor 
Çungking, 26 a.a. - Reuter: Bura

da iyi haber alan mahfiller, Çin milli 
müdafaa komitesinin askeri ve siyasi 
şefleri 1 ağustosta içtimaa davet et
meye karar verdiği, ve Çungking hü
kümetinin harbe devamla sulh şıkla
rından birini seçmesinin bu içtimada 
yapılacak müzakerelerin esasını teşkil 
edeceği hakkındaki şayiaları katiyet

le tekzip etmektedir. 
Japonya veya İngiltere tarafından 

hiç bir sulh teklifi yapılmadığı veya 
yapıldığı takdirde ise nazarı. itibare 
alınmıyacağı beyan edilmektedir. Çün 
kil çinliler japonların samimiyetinden 
son derece şüphe etmektedirler. 

Şimali Afrika'ya giden 

Fransız mebuslara 
Vichy, 26 a.a - Reuter: Orduya 

nisbetlerini henüz kesmemiş dört me
bus, Petain hükümeti teşkili anında 
Massiglia vapudu ile Bordo'yu tcrke
derek şimali Afrikaya giden parla -
mento azaları meyanı.ndadırlar. 

Havas ajansının bildirdiğine göre 
firar suçunundan divanı harbe sev
kedilecek olan bu mebuslar arasında 
eski Maarif nazın Jean Zay, eski Ha
riciye müsteşarı Vicnot vardır. Massi

glia vapurunda nazırlardan Delbos, 
Daladier, Mandel ve Campinchi'den 
mada bir ayan azasıyla diğer 19 me
bus bulunmakta idi. 

Aland adalarının rejimi 

Adalarm askeri vaziyetini 

Sovyetler kontrol edecek 
Moskova, a. a. - D. N. B. ajanın 

bildiriyor : 
Diplomatik mahfillerden öğrenildi

ğine göre Finlandiya sefiri Paasikivi, 
Aaland adalarının tabi olacağı rejim 

. 

a. a. Matbuat Servısı 

öyle beklenilmedik vaziyetler çıkardı. 
kl §lmdl bulgarlar ve romaııyalılarla 
neler konu11acağm1 ve bu konuomalar 
neticcsiı:ıde ne gibi yeni Mdleeler karşı
sında kalacağımızı kestlrmeğ"e kalkııı
makta tabii mAM olamaz ... 

Baltık memleketlerinin istikb:ıllniD 
Almanya ile Rusya aras.nda bir ihtılli! 
mevzuu olduğuna dair çıkJınln.n rl'\S.. 
yetlerden ve biltınare bu lııgallerln al
ınanlarla ruslar arnsında evciden yapıl
nuıı bir taksi~ pJAnının teferruatına 
dahil olduğunun anıa.,mıuıından bahse
derek diyor ki: 

"Bununla beraber, Almanyanı.n 1n
giltereye karııı yapacağı ve yahut ) ap.. 
mıyacağı taarruzdan evci bir taraftan 
mac::ırlnrı, diğer taraftan d;ı romanya -
lılrla bulgarları sırnsiyle daYet edip on
larla bir ııcyler müzakere etme c kalkııı
ması karşısında iki bUyUlı dcvl"tln Bal
kan siyasetleri aro.sınd:ı. nly t v n
lık, bir gaynlık arzu olundu"'unu da ha
tıra getirmemek kabil değildır.,, 

iKDAM 
Türk milletinin manevi kuvet. • 
leri : 

ABİDİN DA VER, bu ba§lık altında. 
Lozan sulhunun ı 7 inci yı.ldönümlı mü
nasebetiyle yapılan tezahtiratıa tUrk 
milletinin birlik ve bcraberllğ!n1n bir 
defa daha tezahür ettiğine l~aretıe di
yor kl: 

"Türk milleti, ideoloji kavgaların
dan, parti çeklıımelcrinden, aınıf muca.
delelerinden, rical kıskançlıklanndan. 
ekalliyet nifaklarından uzaktır. Ttlrklye
de tek ideoloji, tek parti, tek sınıf, tek 
meclls, tek ııef vardır.,, 

Fransanın bUtün kuvet ve ihUpmuıa 
r~'Il1en bu kadar çabuk czilioinin, mllll 
iradeyi temsil eden milletin bUtUn mad
di ve mtuıevl kuvetıerlnl blrleııtlrecek 
bir başın olmayışındıı.n ileri &"Cldığıni 
kaydeden muharrir diyor ki: 

"Bizim, M.UU Şefimiz var, Ebedi Şef 
AtatUrk'ün en yakın ve CD kuveUI silah. 
zafer ve lnkılAp arkadaşı olan İn!SnU ve 
Lozan kahramanı İsmet İnönU baoırnız
dadır. Ona jtimadunız, sevgimiz, hür
metimiz sonsuzdur. O milU birlığııı te
meli ve timsalidir. O ynlnız devletin ba,. 
ıı ve cilmhurrelsl değil, dUn yaptıkları· 
na minnet ve eükrawmızı bUtun ) ap.. 
makta olduklanna itaat ve hUrmettmi
zi, yarın yapacaklarına Umlt ve imanı· 
mızı bağlamıı olduğumuz, rnlllet baba.. 
sıdır . ., 

Abic:UJ:ı Davcr, makaleslnl 11Byle biti
riyor: 

"Hll.dieeler, azametli bir kayaya çar
pıp kınlan dalgalar gibi sağlam milli 
birliğimize çarpıp kırılacaktır. Bu buh
ran gtinlerlnde kuvetlerlmlzl bilelim ve 
dört elle onlara sarılalım.,, 

Kahire milli Fransız 

komitesi İngiltere ile 
beraberharbekararverdi 

Kahire, 26 a.a. - Royter: ":Milli fran. 
&z komitesi,, dUn akdettiği bir içtima es
nasında İngilterenln yanı bll§ında harp et
mek hususundaki azmini izhar eden bir 
karar sureti kabul etmıııtır. 

Komite, aynı :zamanda general de 
Gaulle'e bir telgraf göndererek "mUttefık
lerin zaferine kadar olan tam itimadını., i
fade eylemiştir. 

Amerika' dan İngiltere'ye 

Ayda 3000 tayyare 

teslim edilebilmesi için 

tedbirler alınıyor 
Vaşington, 26 a. L - Maliye na.zm B. 

Morgentau yapmış olduğu bir beyanatta, 
Birleşik Amerika hUktunetinin, lnciltcre
ye, yapmış olduğu muazzam siparişlerden 
mada, ayda 3.000 askeri uyyare mübayaa e
debilmesi için !hım celen suhuleti yapa -
cağı söylemi§Ur. 
Nazır sö:ı:lerine şöyle devam etmiştir : 
- Bu anlaşmalar yeni fabrikaların inşa

sını icabettirmektedir. İngilizler, bu fabri· 
kaları!l inşası için liizımgelen rnebaliti ve
receklerini vadettikleri gibi, imalatın kaf
fesini mübayaa etmcği de deruhte etmiş
lerdir. Hazinemiz, Harbiye ve Bahriye ne
,;ıaretlcri bu teşkilatın yapılması husu unda 
tamamen mutabık bulunmaktadırlar. Bu ye. 
ni fabrikalar, Birleşik Amcrikaya senede 
50.000'den fazla tayyare imal etmek im • .ın
lanru verecektir. Esasen bu rakam B. Roo
r.cvelt'iı:ı 15 mayısta memleketin mtidafaa-
6ı hakkında vermiıı olduğu mesajda zikret
miş olduğu rakamdır. 

B. Mor~nıau ıunları ilhe etmiştir : 
- İngilizlerin çok paralan var gibi gö

rünüyor, zira bu işler muazzam mebal &le 
ihtiyaç göstermektedir. Bundan mada İn
giliz makamatı, 1941 ve 1942 seneleri zar • 
hndıı, ay.da 3.000 tayyare teslim alabilmek 
için derhal icabedcn tedbirleri de alacak • 
!ardır. 

Türkiye ile Macaristan arasında 
konsolosluk itilafnamesi 

Budapeşte, 26 a.a. - Macar Harici ve na. 
zırırun daimi vekili B. Voemı-x ve Du • 
dapeşte Türk maslahatgüzarı B. öm~r. hu
kuk ve ticaret işlerine mütedair müzahereti 
adliye ve konsolosluk itillfnamesinln tas
dikine teati ctmişledir. 

Panameriken konferans! 
~hıma!arına devam ediyor 

hakkında Sovyetler hükümetiyle ce- Havana, 26 a.a. - Diin panameriken kon
reyan etmekte olan müazkereleri ida- feransında, iktısadi meselele14 amerikalı -
re etmektedir. !ar arası bir donanma vücuda getiril 

mesi ve banka istikrazları meseleleri 
Finlandiyalılar, Aaland adalarının hakkında. görüşülmü§tür. 

hiç bir üçüncü devlete terkedilmeye- Bolivya hlikümeti, bütün kıtayı yaracak 
ceği hakkında teminat vermişlerdir. bir demiryolunun inşasını teklif ctmıştir. 
Bundan başka Finlandiya Aaland a- Amerika'daki Avrupa müstemlekeleri 

dalarındaki askeri vaziyetin muntaza-kd kkhı:1dab' dak müzakl ereler ccrc~an etmısse 
. . e, ıç ır arar a mmamıstır. 

man yerındc kontrol edılmesinin hak- Ayrıca, gelecek Panameriken konferan-
kını Sovyetlere verdiği zannedilmek- smm Rio • de Janciro'da toplanması da tek-
tcdit. . edih:nil.. • 
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Nabızdan anlar mısınız? 
Nabızdan iyice anlayıp herkesin 

nabzına göre §erbet vermek her 
meslekte lüzumlu bir sanattır. Na
bızdan anlamaya ehemiyet vermi
yenle., yahut bu sanati becerenıi -
yenler, mesleklerinde bilgileri ve us
talıklan ne kadar yÜksek olursa ol
sun muvaffak olamazlar... Hekim
lik, erbabını herkesle ayrı ayn meş· 
gul ettiren meslek olduğundan, he
kimler nabız muayenesine daima e
hemiyet verirler. 

Rivayete göre, Çin hekimleri se
kiz yÜz şu kadar türlü nabız oldu
ğunu söylerler ve muayene ettikle· 
ri her hastayı o kadar çok türlü na
bız sınıflarından birine sokmıya ça
lı§ırlarmı§. Çin hekimlerinin bu sö
zü ıimdi bize mübalağalı görünürse 
de, doğrusu, hakikatten pek aşağı
dır, çünkü dünyada ne kadar insan 
varsa o kadar çok türlü nabız var
dır. lki insan noktası biribirine ben
zemediği gibi iki nabız da biribirine 
büsbütün benzemez. 

Herkeste ayn ayn olan nabız, 
herkesin türlü türlü hallerine göre 
de değişir. Nabız, vasati olarak da
kikada 70 defa atar, derler. Fakat 
insan kendisi sayarken yahut hekim 
saydığı vakit dikkat ederken daki
kada 1 O defa fazla atar. Bazıların
da tabii olarak pek yavaştır, Napol· 
yon•un dakikada ancak 40 Jefe a
tan meşhur nabzı gibi, sinirli olanlar 
da daima biraz hızlı atar, onun için 
kadınların nabzı her vakit erkekle
rin nabzından hızlı vurur. 

Yaşa göre pek değişir: çocukluk
ta pek hızlı vururken on beş yaşın
dan sonra yavaşlar, elli yaıından 
sonra tekrar biraz hızlanmıya baş
lar. Bir gün içinde bile değişiklik 
gösterir. Nabız da içimizde işliyen 
aaate bağlıdır: sabahleyin hızlanır, 
aonra on dörde kadar yavaılar, on 
dörtten sonra yirmiye kadar tekrar 
hızlı vurur. Gece gene yavaılar. 

Bunları hatırda tutunca her an
nenin nabız yoklaması kolay olur. 
Nabzın bu normal sayılara nisbetle 
hızlanması, yavaılarunası, hele İn· 
tizamsızlığı bir hastalığa alamet o· 
lur. Nabzın fazla kuvetli yahut za
yıf olduğunu takdir ebnek de, el -
bette iyidir. Onu yapmak için de an
ne çocuğunu yatırdığı vakit, çocuk 
uyanıklıkla uyku arasında bulundu· 
ğu sırada, nabzını sık sık yoklamak 
yetişir. Çocuğun normal nabzındaki 
her hali annenin alışık eli derhal 
farkeder. Deği§iklik devam edince 
de hekime haber verir. 

Şu kadar ki, çocuğun nabzı pek 
hızlanıp da dakikada yÜz altmı§a, 
yüz seksene çıksa bile, hekim gelin· 
ceye kadar, merak etmeğe hiç lü
zum yoktur, çocuk olmıyanlarda da
kikada 120 nabızda can çıktığı hal
de, çocuklarda 180 nabız büyük bir 
ehemiyet göstermez. G.A. 

Romanya' daki petrol 
şirketleri hakkında bir tebliğ 

Romanya Kırallyetl Ankara Büyük EI
çlliğf ndcn: 

Homanya Kırallyetl Ankara büyük el
çlliğl, Romanyadakl petrol şirketlerinin 
hisse senetlerine ve yahut tahvillerine sa
hip bulunanlan, 27 temmuz 1940 tan iti -
bnren saat 10 ile 13 arıunntla İst::uıbulda 
Taksimde Sıra.servllerdc 55 numnrndakl 
Romanya cc-neral konsolo.9luğunn müracaat 
<>dip bunlıtn mühllrletmelerlnl bildirir. 
.MUracaat edenlerin bu mUnnsebetle bunla
rın alış bordrolarını ve kendi hilvlyctlerlni 
ve milliyetlerini gösteren vesikaları da ib
raz etmeleri JAzımdır. 

Petrol i~lerinde çalışan fransızlar 
Romanyadan çıkarılıyorlar 

Bükre~. 26 a.a. - Bükr~ radyosuna na
zaran, petrol sanayiinde istihdam edilmek
te olan yirmi Fransız Romanya'dan ihraç 
edilmiştir. Spiker'in ifadesine nazaran, ih
raç edilen bu kimseler, Fransız - Belçika 
Columbia kumpanyasının müdür ve mühen
disleri idiler. 

.tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllli. -

İngiliz adasına 

bir Alman ihraunın 

imkanı meselesi 
(Başı 2. inci sayfada) 

göre günde en çok ancak 3 sefer ya
pabileceklerine nazaran, bunlardan 
mesela 100 tane 50 ve 100 tane de 20 
kişilik tayyare kullanılsa, 200 tayyare 
ile bir günde üç seferle ancak 6000 + 
15000 = 21000 piyade eri taşıyabilir
ler ki, bir tümenin yalnız insanları 
demektir .. 400 tayyare kullansa gene 
bu miktar 2 piyade tümeninin yalnız 
erlerini taşı ya bilir. 

Bu da hiç bir manie uğramadan gi
dip yüklerini ya paraşütlerle veya ye
re inip boşaltmaları ve gene arızasız 
geri dönüp gelebilmeleri suretiyle i
şin muntazam devamına bağlıdır ki, 
bu da ancak havaya hakim olmakla ve 
İngiltere'nin karada dahi aldığı ve al
makta olduğu derinliğine müdafaa 
tertibatı ve adedi eksikliğini kifayet 
üstünlüğü ile telafi ederek muvazene
yi elde etmiş olan İngiliz hava kuvet-
leri karşısında imkansızdır .. Ve hatta 
indirilebilse bile bu piyade ve motosik 
!etli erler de yok olmağa mahkumdur .. 
Çünkü buraya havadan yapılacak pa
raşütlü iniş, her nevi hazırlıksız, her 
şeyden habersiz olan Norveçe ve içten 
de hazırlanarak yapılan hava hücumu 
ve paraşütle iniş ve denizden geliş gi
bi baskın halinde olabilmesi imkan
sızdır. İngiliz hava kuvetlerine karşı 
almanların hava hakimiyetini elde e
demediği aşikardır .. 

"ihraç bölgeleri. ve asıl ilıraç böl
gesi:" ihraç hareketi, düşmanı asıl ih
raç noktası veya noktaları hakkında 
aldatmak maksadiyle, birçok noktala
ra birden yapılır .. 

İngiltere adasına, alınanlar zorla bir 
ihraç yapmağa teşebbüs edeceklerse 
adanın birçok yerlerine gösteriş ih
raçları tertip etmekle beraber en muh
temel hareket olarak asıl ihracı, şima
li Fransa'nın büyük Britanya adasına 
en yakın olan (Kale) - (Duvr) arasın
daki 40 kilometrelik dar boğaz civa

Yürürken hızlanır, he)e ko~arken 
aayılamıyacak kadar hızlı vurur. : 

---
Masa başmda yazı yazarken bile, : 
sadece fikir iıinden dolayı, hızlan· -
dığı çoktur. Sıcak yemeklerden son- : 

AK 1 N 
PİYANGO GİŞESİ 

: rında ve bu 40 kilometrelik mihverin 
_ iki yanındaki bölgede yapmalarıdır. 
- Çünkü 1) mesafenin kısalığı sayesin
: de İngiliz deniz ve hava kuvetlerinin 

ra, bilhassa alkol içilirse, artar. Fa· E Her keşidede büyük ikramiyeleriE 
kat soğuk yemeklerden sonra değiı- : uğurlu eliyile dağıtan : 
mez. Sevinçten, kederden, öfkeden, : MÜZEYYEN Ablanın _ 
gürültüden nabzın hızlandığmı her- : Akın gişesinden her halde ta- -
kes bilir. Sevgiliyi görünce nabzm : lihinizi siz de tecrübe ediniz.: 
hızlandığını methur farkı da anla- : Haksız olmadığımızı göreceksi- -

: niz. Bankalar caddesi otobüs : hr ••• 

Bunlar normal dediğimiz haller• 
deki deği§meler. Hastalık hallerin
de nabzın hızlanmasını ve yavat
lanmasını, kuvetini ve zayıflaması· 
nı, intizamsızlığını anlatmak, bura
ya sığamıyacak kadar, uzun sürer. 
Onun için herkesin nabzından anla
m:ık pek güç bir sanattır ••• 

Fakat çocuklarm nabzmdan an
lamak, ~nneler için pek lüzumlu bir 
feydir. Çocuk yeni doğduğu vakit 
nabzı dakikada 130 ile 140 arasm· 
da, üç aylık olduktan aonra 125 • 
130, bir ya§ından sonra 115 - 120, 
iki yaşından sekiz yaıına kadar 90 • 
100, sekiz yaşından on iki yaşına 
kadar 80 - 90, on iki ile on altı yaş 
arasında da 76 - 80 defa vurur. 
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Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 - 18 ve 21 de 

LONDRA POSTASI 
( Loyds of London ) 
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16,30 

ÖLÜM ŞUAI 
~- BORIS KARLOF _.,, 

Endişeyle ihtiyar patronun yuzune baktı. Acaba, o 
da bir şey duymuş veya sezmiş miydi? Çocuk, sanki 
bacağını uzatıp, içeriden anasının karnına bir tekme 
atmıştı. Kalın ve tok bir ses çıkmıştı. Rengi sapsarı 
oldu. 

- Ne var? 
- Hiç. 
- Fenalık mı geldi? ... Biraz su ister misin? Otur 

ıuray_al 

müşterek tesirlerinden en çabuk sıyrı
labilmek diğer yerlere nispetle ancak 
burada mümkün olabilir.. 2) Mesela 
(Kale) civarında yerleştirilen uzun 
menzilli ve lfüyük çaplı alman sahil 
bataryalarının ateşleri ile irkabı hi -
ma~e edebilmek nakliyatı da, inglliz 
sahıl bataryalarının ateşlerinin tesiri 
sahasına kadar, kolaylaştırmak ancak 
bu sahada - diğer sahalara nispetle -
daha kolay olabilir. 

Bu sahadan uzaklaşıldığı nispette 
yapılacak hareket, daha uzun sürece
ği için, İngiliz donanmasının mutlak 
hakimiyeti ile ingiliz hava kuvetleri
nin mütemadi hücumlarının müşterek 
tesiri karşısında daha uzun müddet 
kalacak olan irkap, nakil ve ihraç ha
reketi - o dar sahadakine nispetle -
daha çok imkansızlık vadeden bir ha
reket olur. (İrlanda adasına yapılaca
ğından bahsedilen ihraç, bu bakımdan 
en zor hareketlerden biridir.) 3) Bun
dan başka bazı mütalealara göre iki 
tarafın da geniş sahalarda torpil tar
laları vücuda getirerek ingiliz donan-

masının yaklaşmasını bir dereceye ka- muvafık olur. 
dar güçleştirmek imkanı da, bu dar İngiltere adasının hinterlandı geniş 
sahada mütearrız için daha kolaydır. sahili imtidadı uzun ise de, yukarıda ( RADYO 

TÜRKİYE 
4- Bundan başka karaya çıkarıla - izahına çalıştığımız gibi, /:ıgiltere do

bildiğini kabul etsek bile, bu orduyu nanmasının deniz hakimiyeti ve ingi -
geriden muntazaman takviye ve ikmal Jız hava kuvetlerinin alman hava ku - --( Radyo Dic·ı.,.von Postaları 
edt:bilmek de, diğer sahalara nisbetle, vetieri ile müvazenı!yi muhafaza et - ıTORKfYE Radyosu - ANKARA 
bu dar boğaz bölgesinde daha kolay mekte ve hatta keyfiyetre üstünlük C D lga Uzunluğu > 

;ı; 1648 m. 182 Kes./120 KW· 
olur. gostermekte olması gibi, sebeplerle, 31.7 m. 9465 Kes./ 20 KW· 

D. - Müdafiin müdafaası kudreti hakiki ihraç yerlerinin boğazın dar 19.74 m. 15195 Kes./ 20 K\\' 

Bir ihracın başarılabilmesindeki yu- bölgesine münhasır kalması galip bir CUMARTESİ, 27. 1: 19 
karıki şartlar kadar ve belki onlardan ihtimaldir. Sonra alman askerinin bir 
mühim olan şart müdafiin direnme kere yerleştiği yerden geri atılması zor 
kudret ve takatı ve- : oiduğunu da Norveç hadiseleri göster-

1- lngiltere denizle::e mutlak ha - miştir. Binaenaleyh ingiliz kara müda
kimılir ,. o kadar hakimdir ki fransız foa sisteminin, bilhassa cenup kısımda 
donanması ortadan çekilmış; ve bu do- •·e boğaz bölgesinde düşmanı hiç kara
mmma alınanların eline geçmesin diye ya çıkartmamak ~ıkkını tatbik etmesi 
İngiliz donanması tarafından, İsken - daha galip bir ihtimaldir. 
deriye, Oran, Dakar ve Amerika sula- Bundan başka, İngiltere adası, mü
rında Martinik gibi biribirinden gün- dafaaya elverişli topografik bir te -
krce uzak mesafelerde ingiliz donan- Şt'kküldedir. Demir ve şosd yolları da 
nıası tarafından abluka cdi'.erek teslim müdafaayı kolaylaştırıcı bir sıklıkta 
olm~sı istendiği, teslim olmıyan~arı ve bolluktadır. 
muharebe ederek batırdığı ve böylece Hülfısa : 
dağınık bir sah.ada uğraştığı bir sırada 1- lngiliz deniz ordusu. alman ve 
Şimal denizinde, Manş'ta, Şarki ve İtalyan deniz ve hava kuverlerine kar
Garbi Akdeniz'de alman ve İtalyan de- §'.denizlerde mutlak hakimiyetini mu
niz ve hava kuvetlerine karşı mutlak l:afaza etmektedir. 
hfikimiyetini idame edebilmektedir. 2- lngiliz ha\·a ordusu, adetçe git
Şımdi o işler bittiği !çin, oralarda uğ- gide hasımlarınınkine yaklaşmakta ol
raşan İngiliz gemileri de Şimal ve Ak- duğunu fasılasız faaliyeti ile, keyfi • 
dcniz'e dönebilmiş olacaklardır. rctçe üstünlüğünü de bire karşı vasati 

2- İngilizler havada hakimiyeti el- olarak 3 hasım tayyaresi düşürmek su
de edemediler, ama Almanya ve İtalya retiyle, bariz bir surette ispat etmek -
hava filoları birleştikleri ve Fransa tcdir: 
aradan çıktığı halde hakimiyeti onlar 3- lngiliz kara ordu-;·ı; ana yurdun
ıl.t elde edememişlerdir. Bu suretle bu- da, iki milyona yaklaşan bir insan bol
güne kadarki mücadelede ingiliz hava- lıığuna ermiş; her çeşit modern müda
cılığı keyfiyetçe hasımlarına üstünlü- faa ve taarnız siHipiyle silahlanmış: 
günü; ve adetçe dahi gittikçe arttıkla- her nevi teknik vasıta ile cihazlanmış 
ı ını, faaliyetleri ile ispat etmiş ve et- olarak yetiştirilmiş ve kadrolaşmış bir 
mektedirler. vaziyettedir. Bu ordunun bir kısmı, 

Denebilir ki hava hakim:yeti şimdi- Belçika ve Flandr'da alman ordusu 
lık iki taraf arasında askıdadır. ile döğüşmüş, kabiliyetinı diişmanla -
3-1 ngiltere'nin kara mıidafaa ordu- ı ına da tasdik ettirmiş, eksiğini, faz -

su ve müdafa tertibatın:ı gelince : !asını öğrenerek tecrübe sahibi de ol-
Şimdiye kadar yapılan resm1 heya- muş bir ordudur. 

rıat ve seHihiyetli neşriyat gösteriyor 4- İngiltere adasında muhtemel bü-
ki : yük mikyasta bir ihraç hareketine kar-
a- İngiltere (1.250.000) kişilik bir şı. derinliğine sahil müdafaa tertipleri 

kara ordusu organize etmiştir. Asağı ve tedbirleri alınm•ştır. 
yukarı 60 ita 70 tümenlik bir ordu de- 5- Modern bir ihraç hareketinin ba-
mektir. şarış şartları olan : denize hlikinıivet .. 
~ Sahil müdafaası tertibatı, deniz /it.vaya lıfıkimiyet gibi ilk iki ana fımil 

kıyısından itibaren 30-40 kilometre i- henüz İngiltere'nin elinden alınama -
~crilere kadar derinliğine olmak üzere, mıs.tır. Bunun neticesi olarak diğer 
JO santimetrelik uzun menzilli sahil mühim iki amil olan: ihraç hazırlıkla
topları, tayyare dafi topları, tank dafi rını, başından ihraç an ve yerine ka
topları, tank tuzakfarı, ve mayn tarla- d.tı·, gizli tutabilmek ile ihracı baskın 
ları ile teçhiz edilmiştir. tarzında yapabilmek imkanları da yok 

c- Hava hücumlarına ve paraşütçü- demektir. 
lere karşı da: ayrıca bir milyona ya- 6- Hatta denize hakim olsa bile, de
kın bir ordu dahilde organize edil- n;z ~sırı düşman kıyılarına çıkarılan 
miş, her çeşit müdafaa siiahiyle teslih 1-U\·etlerin inatcı bir müdafaaya karşı, 
edilmiştir. iJame ve ikmallerinin çok .zor ve hatta 

Alman ihraç teşebbüsüne karşı mü- imkansız olduğunu da Norveç hadise-
f ,'!a sistemi : leri göstermiştir. 

İngiliz ordsu, sahillerini bir ihraca Binaenaleyh bu vaziyet ve şartlar 
hrşı korumak için : Ya düşmanı kara- içindeki İngiliz deniz, hava ve kara or
ya çıkartmamak veya: sahili zayii ku- duları, muvaffakıyetin en esaslı amili 
ı·~tle tarassut ederek kuvetli bölge ih- olan maneviyat bakımından da, hasım
tıyatlarını hazır tutarak, düşmanın ilk lan derecesinde döğüş kudret ve kabi
karaya çıkan kuvetlerine karşı, daha liyeti gösterebilirlerse, almanların İn
fazla kuvetlenmesine meydan verme - giltere adasına büyük bir kara ordusu
<1e_n, muka~i! ~aarruzla yoketmek şık- nu deniz ve hava yoluyle çıkararak ta
~a, ı~d~n hırını veya yerine göre her arruza geçmeleri ve hele bu hareketi 
ıkısını . beraber tatbik etmeğe çalışa - idame edebilmeleri ihtimallerine, akıl 
cı;ktır. 

ve mantık ölçüsü ile imkansızdır de-
Çünkü düşmanı karaya hiç çıkart • rnekte tereddüt edilemez. ' 

nıamak sisteminin tatbiki ya Gelibolu Buna rağmen, alınanlar, hakikten, 
yarım adasında olduğu gibi hinterlan- ingiltere adasına ordu ihracına ciddi 
dı çok az, ya ihraç yapılabilecek sahil olarak girişirlerse dünya, bugüne ka
kısmı çok dar veya karaya çıkacak düş- dar tarihin kaydetmediği emsalsiz bir 
wanın mukabil taarruzlara karşı muka- Miicadeleye şahit olacak demektir. 
vemet hassası çok muannit ise o zaman Ali Rı%a EREM 

7.30 Program ve memleket saat 
7..35 Mt\zık: uvertürler {Pi.) 
S.OO Ajans haberleri 
S.10 ı-;v kadını yemek listesi 
8.20/ 
8.30 Müzik: sinema orgu ile b r 

13.30 Pro.ı;:-rnm vç memleket saıı.t 
13.35 .Mlizlk muhtelif şarkılar (P 
13.liO A jnns haberleri 
14.05 Miizik: plılklnrlo. muhtelif 

programının devamı 
14.20 ::\lüzik: Riynseticümhur bl!D 

İhs::uı Klınçcr) 
1 - Zati : Şark· marşı 
2 Çuhnclyım: Leblebici ıI 
retlnden potpuri 
3 - Auber: Tacın elmnsla.rt 
nın uveı1.ürli 
4 - A. rııchpold: Potpuri · 
gclho.ndler 

ı~.00/ 
15.30 .MUzik: cazbnnd (Pl.l 
18.00 program ve memleket saat 
18.05 .Müzik: bir konçerto (Pi.) 
18.30 ::\Hizik: radyo caz orkesti-ıı!I 

him ÖzgUr idaresinde) 
19.15 MU7Jk: Seçllmlıı eserlerdcD 

gramı. Okuyan: Nuri Halil 
19.45 Memleket saat ayarı, ve ııJ 

!eri. 
20.00MUzlk 

Çalanlar: Ruşen Kam, cev~ 
Vecihe. Okuyan: Müzeyyen_~ 
1 - Lemi - Kilrdlll H. şa» 
rlndir bl'nim gönliim) 
2 - •••• - Kürdili H. şnrl<1 
açmış blllbUl olmuş bikarar! 
3 - Ruşen I<am: Kemençe 
4 - Şükrü Tunar - MulUJS) 
(Yddımda o sc:vdah} 
5 - . ... ..• - Muhayyer ıor 
fa fincan koydum) 
6 - Lemi - HUseyn! şarJtı 
olur kil 
7 - ..•• - Hllseyn! ııarkı: 
bir çeşml bldatı. 

20.30 Konuşmıı (günün mescıeıerı 
20.50 Müzik: okuyan Muzaffer il 

1 - Şevkefza peşrevi 
2 - Suphl Ziya - şcvJ<cf, 
(Şimdi ay bir servU sımınd 
3 - Lemi ~ Şevkefza şarl' 
yet etme cananım bu hlC 
sensin). ,1 
4 - Sedat Öztoprnğın şehtı 
saz semaisi 
Ut ve kanun - Çalanlar: 
:ı:an ve Vecihe 
5 - Sedat Öztoprak - Şc 
lik şarkı: (Ciışcdlp göz yaŞı 
lrunak). ~ 
6 - Dede - Şchnıız busc1 
<Kliçüksuda gördilm seni). 
7 - Halk tUrkUsU: (GcdiZ 

21.15 M!lzik: Cazband (Pi.) l 
21.80 Konuşma (Radyo gazetesi 
21.4:'.i .Müzik: radyo salon orl<C~ 

olonlst Necip Aşkın idare~,1 
1 - John Anseı: Bir çoı; ..... 
palyaço 
2 - Becce: Nokturn 
3 - Levlne: IIUmorcsk 
4 - Charles Ancllffc: 1~ 
tolnr l.Marş) ; 
~ - Anton Dvorak: HUmor' 
6 - V. Lnutensehlngı:r: { 
doğru (Senfoni) 
7 - Rachmnnlnov: Sercnad .ı' 
8 - Jose Padouk: ırnu ı11 
lan ll:ı:erine Parafro.z• d1 
9 - Spero Kochman: Ebe 
lar. • 

22.30 Memleket saat ayan, Aj~ h..e 
rl: ziraat. esham - tahvUAt. ., ~•l. , 
nukut borsası (fiyat). ıl, ~İt -ı 

22.60 Müzik: radyo salon orkc9;i ~ e, 2 
ramının devamı. Yatnız tıilıı te 
postasiylc. ı ~ İııgi 

22.50 l{onuşma (ecnebi dillerde tltti 
kısa. dalga postaaiyle). bitte~ 

23.10 Mlızlk: Cazband (Pi.) ltııc•d 
23.25/ ' '-tı t ti 
23.30 Yarınki program ve kapıı.n1 ~~t 

1 R A N . l!oı 
Tahran Radyosu d .. 

Tahran radyosu, kısa dalga ile ~r. 11 

saat 11.30 dan 14 c kadar, 19 ~ lbbar 
uzunluğu üzerinden, 17.13 den ~ CJ.adi 
30 m. 99 dalga uzunluğu üze!~ ~ h dıiıını 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 ın- 'e& aıı.t\iı:ıi 
zunluğu üzerinden ncşrediJmeltl '~re 

(Yukarıdaki Saatler 1RAN st• ~ dö 
Sa 

- - C ~Gladı 
Gizella, birden ihtiyar adamın ellerine sarıldı· \ltcnin 

nünde diz çöktü: ,1 or iti, 
- Çok rica ederim, şimdi benden hiç bir şeY I ~t~cı 

mayınız. Sırası geldiği vakit ben her şeyi anlat; ~iti~ 
ğım. Yalnız, beni ~şimden çıkarmıyacağınızı vadıl, ~ ıtır, 
niz. Benim, hakkımda ne söylerlerse söylesinler, ! ersa 
lara aldırış etmiyeceğinize dair bana teminat '°'~ 
niz. Size yemin ederim ki; ben, dürüst ve ııaıt'11 k •• 
bir kızım. ..ı l•~rc r" "lıı· , Gizella'nın dudakları aralanmış, güçlükle nefes 

alıyordu. Soğuk bir ter alnını kapladı. Kalbi, heye
canla atıyordu. Yanı başında duran sandalyenin üze
rine oturdu. Direktörün su getirmek üzere yanından 
ayrıldığının farkına bile varmadı. Biraz sonra, direk
tör, elinde bir bardak su ile geri döndü. Genç kızın 
başını tuttu. Bardağı dudaklarına yanaştırdı. Gizella, 
bir kaç yudum içti. Biraz ferahladı. Gözlerini kaldır
dı. Ona daima büyük bir iyilik ve şefkatle muamele 
eden ihtiyar adamın yüzüne nihayetsiz bir minnetle 
baktı. Kendini tutamadı. Mürekkepli, tozlu ellerine 
kapandı, öptü. Gözyaşlariyle ıslattı. 

Yazan: Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORVMKONEY. - 64-
Rudolf Ravberg, ne söyliyeceğini, ne yapacıı~~ "ı.!>::1' 

şaşırmıştı. Genç kızı, yerden kaldırmağa uğr~şır &~ ~lıııi,~YJ 
yarı hiddetli ve yarı şaşkın bir halde söylenıY0~ ~ 11.( ~t; 

Rudolf Ravberg, teliişl<\ elini çekti: 
- Ne yapıyorsun 1 diye bağırdı. Çıldırdın mı? 

Bardağı devirdin. Ortalığı su içinde bıraktın. 
GizeJla'nın başını itti. Aceleyle masanın üstünde

ki kağıtları topladı. Projeler, hesaplar ıslanmıştı. 

Onları kuruladı. Katlayıp, cebine soktu. 
- Affedersiniz efendim ... 
Rudolf Ravberg'in, kalbi sızladı. Genç kızın yanı

na yaklaştı. Başını okşadı. Saçlarını düzeltti ... Korde
lası da çözülmüştü ... Bunu da yeniden bağlamak la
zımdı.- Bu kıza ne oluyordu böyle? Karşısında o· 
turmuş, gözlerine yüzüne dikmiş, yanaklarından yaş
lar süzlilüyordu. Solgun yüzünü derin bir hüzün kap
lamıştı. Fakat, buna rağmen dudaklarında mesut bir 
tebessüm vardı .•• Bu sırada, odaya birisi girse, onla· 
rın hakkında kimbilir ne kötü şeyler düşünürdü? ... 
Ona \ı::arşı, daima öz kızı gibi davranmıştı ... Onu, daha 
Uk günden itibaren bir yabancı olarak telakki etme· 
mişti. Kızın, bu coJklUl hareketi, her halde kendisine 

karşı duyduğu minnet ve şükran hislerinin bir teza
hüründen başka bir şey değildi. Ama, kimbilir? ... 
Bundan az bir zaman evel, fransızca bir roman neş
retmişti. Bu roman, genç bir kızın, yaşlı bir erkek i
çin duyduğu temiz bir aşkı ve yaşlı adamın da genç 
kıza karşı beslediği içli bir muhabbeti ne güzel i
zah ediyordu ... 

- Affedilecek bir şey yok ... Yalnız, anlıyamadım .• 
Birdenbire ne oldun? Neden elimi öptün. Ben, böyle 
teşekkürü icap ettirecek bir iyilik yaptığımı hatırla
yamıyorum. 

- Onun büyüklüğünü ve ehemiyetini ancak ben 
takdir ederim, mösyö direktör. Yalnız, bütün arzum, 
bu teveccühünüzü hiç bir zaman kaybetmemektir. 
Bana daima iyi muamele edeceğinizi ve beni asla ter
ketmiyeceğinizi bilsem, dünyanın en bahtiyar bir in
sanı olacağım. 

- Sende bugün anlıyamadığım bir hal var. Daha 
açık konuş. Bir derdin, bir kederin varsa, benden s.ık
lama. Bak, ben de bütün sırlarımı, projelerimi sana 
söylüyorum. Burada, senelerdenberi benimle birlikte 
çalışan bir sürü insan olduğu halde hiç birine itimat 
edemiyorum. Senin akıllı ve sadık bir kız olduğunu 
biliyorum. Maksi'nin, hayatında yaptığı bir tek ha
yırlı iş varsa, o da; seni, bana tavsiye etmiş olma
sıdır. 

- Beni, yanınıza aldığınız için pişman olmadınız 
değil mi? Bilseniz burada bulunduğumdan ve çalıt-

mak imkanını bulduğumdan dolayı ne büyük bir saa
det duyuyorum. Size karşı hissettiğim minnetin de
recesini ifade edecek kelime bulamıyorum. Sizi çok, 
hem pek çok seviyorum. 

- Neler söylüyorsun? 
- Evet, mösyö direktör. Sizi bütün kalbimle se- · 

viyorum. 

Rudolf Ravberg, başını salladı: 
- Çıldırdın mı? 

·~-:-.Hayır, mösyö diketör. Çıldırmadım. Ne söyle
dıgımı pek ala biliyorum. Siz, benim babam olmadığı
nız halde, bana bir babadan daha şefkatli davranıyor
sunuz. Bana aşık değilsiniz, fakat, bir sevgiliden da
ah hassas ve ince hareket ediyorsunuz. Sizin saye
nizde. ç~lı~ıyor ve para kazanıyorum. Bana karşı son
suz hır ıtımat gösteriyorsunuz ... Benim de bütün ga
yem bu itimat ve teveccühe layik bir insan olmağa ça
lı~maktır. Her gün yeni, yeni şeyler öğreniyorum. 
Sıze daha faydalı bir insan olabilmek için çırpınıyo
rum. Beni, yanınızdan uzaklaştırmayınız. Bakınız 
göreceksiniz, sizi daha fazla memnun edebilmek en~ 
öiş:siyle ne kadar çok çalışacağım. Ben, sizi hiç bir 
vakıt hayal sukutuna uğratmıyacağım. Buna inanı
nız. Beni, işimden çıkarmıyacaksınız değil mi? Bu
nu vadediniz ! Yalvarırım size, bunu bana vadediniz 1 

Rudolf Ravberg, bu heyecanlı sözleri sabırsızlıkla 
c.linledi. Hayretle sordu: 

- Bunları nereden çıkarıyorsun? 

- Sen, adam akıllı delisin! Kalk ayağa ba~11 ~ l>ort 

Sana söylüyorum. Derhal ayağa kalk. Ne derdıll . • ır İng'ıl 
sa açık söyle! Ne yaptın? Namuslu olduğunu s'O.} it 
meğe neden lüzum görüyorsun? Çaldın mı? !Jel1~~ hii 
dattın mı? Çabuk cevap ver. Haydi. seni dinli>'0 l 'I 

- Rica ederim, şimdi müsaade ediniz. Baş!Cll 
kit anlatırım. ı 

k · 1 ı:;trııf
1 

- Hayır, olmaz 1 Derhal söyliyece sın ·rl 
da olup bitenleri bilmek isterim. Namuslu bir 

1

111sıı 
nın, ben namusluyum demesine lüzum yoktur. 5',# 
mutlaka bir suçun var. Ayağa kalk! Şuraya ıcaı1 
otur. Gü"ahını. kabahatini itiraf et! (t 

··st' 
Gizella, perişan bir halde ayağa kalktı. G~ >" 

l~n sandalyeye oturdu. Direktbr, onun sözlerifll ~ 
Iış tefsir etmiş ve şüphelenmişti. Şimdi, bir çıl< ,p'r 
girdiğini ve hakikati bütün çıplaklığiyle aoıııt ~e~ 
tan başka çaresi kalmadığını anladı. Artık h~r J1J'° 
göze almıştı. Ne olacaksa bir an evel olsun, dı} sı;f 
Büyük bir gayretle kendini topladı. Cesaretle 
ledi: 

- Yakında anne olacağım. 

- Anne mi olacaksın? Anlamadım, nasıl? 
- Dünyaya çocuk getireceğim. 
- Çocuk mu doğuracaksın? Kimderı? 
- Şey ... Kocamdan. 
- Evli misin? Ne zamandanberi? t} 

(Sonıı "' 



RP TEBLİGLERİ 

iliz tayyarelerinin 
frika' da yaptıkları 
hava taarruzları 

~~.ı:, 26 a.a. - İngiliz hava kuvetle

llz hava kuvetlerine mensup bom -
;ı:ıı tayyareleri dün Erytre'de Mu -

'tblr levazım deposuna hücum etmlı
llyYare dAfl bataryalannın ılddet
Veınetıne ve düşman avcı tayyare
ınukabil hücumuna rağmen kendi 

llrnuz hedefine varmıştır. Bir hedefe 
t bombalar dUşmtlş, bir bina yı -

IHG..,.111,_ır1 · Tayyareleri m i salimen Uslertne 
erdir. 

a mıntakasında bombardıman 
lerıınız dört münferit hücum yap -

ıı-.-· Şafakla. bir tayyare meydanı ve 
L""'Pr, öğleyin Assap bahriye kıı.ılası 

ınan edilmiştir. 1tden ıonra Macaaca'da bir tayyare 
11.~na da bqka bir hücum yapılmış -
~ üzerine tam isabetler kayde -

_ _.111 .... •e 300 metre yUkııelen bir duman 
llttUr. Ak§am Assap ve Macaaca U

hticum yapılmıştır. Bir bahriye 
ınUteaddlt bombalar dil§müştUr. 

u 11...,..._ bl >.frika kuveUerl Moyale mınta
kettf UÇU§ları yaparak Moyale nak

Oblllerine hücum etmlelerdlr. MU
ıı.ım1111ı......:kanıYonlara tam tıabeUer kayde -

Bir İngiliz balık~ı 
ıemisi ballrıldı 

216 a.L - Royter: Bahriye ne -
ı.., ~ebliii: Flemiq balıkçı ıemiıinin, 
-atçı ıemimizle pike hücum yapan 4 
bombardıman tayyaresi arasında ce

...._~en müsademede battıiını amiral -

.... ~le haber verir. 
llınan tayyaresi ıözükünce Fle -

~ llerleriı balıkçı ıemiıi ile beraber
diiınwı tayyaresi Fleming'e diier 

4e 8erıeriı'e hücum etmitlerdir. 
· i'in ortasına bir tam isabet ol -

•e 1-tmııtır. Berleriı'e kesif bir ateş 
,,_.._.._. ilk endahtlardan biri bir alman 

4ıınan tayyaresine tam isabetle vur
• 8u obüsün bomba yatağına isabet 
laıuı.edilmektedir. Çünkü tayyare ha
~rça olmuıtur. Bilihare top -
tlık&zı kauçuk bir undalla bir kaç 

.. hrçaıından ibarettir. 
lrtttebatmdan hiç iz kalmamııtır. 

'iıı diier bir öbüıil ile de ikinci bir 
'-7nre•ini ciddi hasara uirattıiı 
bu tayyarenin de ü11üne döneme -

'lunmaktadır. Civarda bulunan 
aclındaıııi balıkçı ıemiıi Flemiq'in 
tından alanlan kurtanmıtır. 

eo ,..un akrabalarına haber ve -

lir İtalyan tayyare 

laı~ydanına hücum 
~e, 216 a.a. - l.nciliz umumi karar -

tebliii: 
ilacıliz Blenbeim bombardıman tay

'--.: ~lbya'da Deme'ye muvaffakiyet
h....~ eden bir hücum yaıpmıılardır. 

de tayyare meydanında 50 den fazla 
"' bombardıman tanareleri bulunu -

'llonıbalarm hepıi, bu tayyarelerin 
diitmüı ve çok mühim halU' yap -

dunan tayyarelerimiz! muhafaza 
~tor avcı tayyarelerimiz, dönütte 
L..~ avcı tayyaresine ra•tlamıılar 
'~ denize düılirmüılerdir, 

._eketten bütün tayyarelerimiz 1& -

~üılerdir. 
'-lı.hki tebliide kaybolduiu bildi -

Gtad:ratör tayyaresi bulunmuıtur. Bn 
· pilotu aai ve salimdir. demek 

~. altı inciliz avcı tayyaresi 18 düt
'-cı tayyaresine hücum etmiı bqini 

•e kendisi hiç bir kayıp kaydey-

~· Matnıh dün altı defa 

~ llombard11nan edildi 
e, 26 a.a. - lnıiliz tebliii: Mıeır 

lleraa Matruh b111ün altı defa i-
~eleri tarafından bombardıman 
• • Bir atölyede az hasar olmuıtur. 

l'b bir Petrol depoıunda yanıın çılmııı
~ kiıi ölmüıtilr. 

'-'ıtere'ye yapllan hawı 
'8anunda düıürülen 

~ A1,.m~n .. 'lf!.~~l~~i ...... !"!' 
S llezareti tarafından teblii edılı-s •ece, lnıilterenin cenubu ıarbl ve l..'-krkiıi ve Payı de Galleı üzerin
~ ~ın bafil faaliyeti müphade e
~ t~ Cftıubu ıarkide bir ıehrin ya-

"'rk~ bomba atılmıtır. Hiçbir 
SL ııe inıanca zayiat ve ne basa

uıılnıamııtır. 
~ eabit edildiğine nazaran, imha 
~ ~ bildirilmiı olan 20 \ayyareden 
"-'~•iter llç uyyare de dilıürill
~'- ._lana biriıi bir inciliz mu· 
~~ ~-i ve dijer ikiıi de bava 
~~ ~ taralmdan mat edilmiı-

r~...... stkııll dtleOrillen d6-man 

~)hlıt..,,,.an"'« bla1muttur. A 

~•ı resmı 

tebliği 
~ 38 a.a. - Alman yUkııek kwnan-
l' ~ t.blıtt: 
~ hıciltenniD ID8lilMID-

de tayyare meydanlarına ve Douvru tel
siz iataayonu teılsatına hücum etmifler -
dir. Fena hava ıeraitine ratmen bava ku
veUerimlz ve bombardıman tayyarelerimiz 
Mang üzerinde büyük bir muvaffakiyet el
de etmişlerdir. 23 gemiden mürekkep ve 
kuvetll himaye edilen bir nakliye kolun -
dan ceman 43 bin tonluk 11 ticaret gemisi 
inglllz deniz ve hava kuvetlerlnln hlma -
yesine ratmen batınlmıştır. 

Ceman 12 bin ton hacminde diğer Uç ti· 
caret gemiıi de yakılmıı veya o derece 
hasara uğramııtır ki bunlara da zayi ol
mue nazariyle bakılabilir. Bunlardan bae
ka bir torpidoyu yakmıya ve diğer birini 
de ciddi hasara uğratmıya muvaffak ol -
duk. Vlght adası cenubunda 8000 tonluk 
bir ticaret gemisi batınlmııtır. Bu suret
le alman hava kuveUeri bir günde 63 bin 
tonluk dtigman gemisi batırmışlardır. 

İngiliz deniz nakliyatına karşı tevcih 
edilen bu hücumlarda birçok hava muha -
rebelerl olmuıtur. Adetçe Ustun ln.e;lllz av
cı tayyarelerlnden müteıekkll bir filo 
Manş denizi üzerinde alman tayyarelerine 
hilcum etmletlr. Cereyan eden muharebe -
de ingllizler Spltflres tipinde ıeklz, Hur -
ricane tipinde de bir tayyare zayi etmlı -
lerdlr. Almanlar yalnız iki tayyare kay -
betmlılerdlr. 

İngiliz hava kuvetleri 25/26 gecesi ıt -
mail Almanya üzerindeki hücumlarına de
vam etmielerdlr. Askeri hıuıar yoktur. Gay
rıaskerl hasar da azdır. Gece tayyare dAfi 
bataryalarının ateşiyle dört, bir gece avcı
sı tayyaremlz tarafından bir tayyare <!il -
ıürUlmll§tUr. Diln dilıımanın tayyarece za
yiatı 23 il bulmuştur. Bunlardan 19 u hava 
muharebelerinde geri kalanı da tayyare 
dAfl bataryaları ateşiyle dilııilrtilmüşlerdlr. 
Dokuz alman tayyaresi üslerine dönme -
miılerdlr. 

Alman tebliği hakkında 
İngiliz tavzihi 

Londra. 26 a.a. - Bahriye nezareti teb
liği: Dün Manş denizinde bir deniz nakli • 
ye koluna yapılan hava hücumunda ceman 
43 bin tonluk 11 lngiliz gemisinin battığı
ni ve 12 bin tonluk başka gemilerin de ha
sara uğradığını iddia eden alman tebliği 
bilyilk bir milbalflgadır. Hl'ıdlseler aşağı -
dakl gibidir: 

Balıkçı gemilerinin muhafazası altında 
21 küçük gemiden müteşekkil bir kafile, 
her biri 30 tayyareden mürekkep ve blrlbl
ri arkasından gelen alman filolarının şid
detli hUcumna uğramışlardır. Beıı kUçUk 
gemi batmıştır. Batan gemilerin mecmu 
hacmi 5104 tondur. Ceman 5133 ton hac -
minde beş diğer gemi de hasara uğramış -
tır. Bunlardan 554 tonluk ufak bir geminin 
karaya dilştUğU zannedilmektedir. 

Bu hava hücumlarından sonra torpille 
mücehhez dokuz düşman motörbotunun 
kafileye hücuma hazırlandığı görlUmüştUr. 
Destroyerlerlmlzden ikisi ve iki torpilli 
motorbotumuz derhal bu müdahalenin ö -
nüne geçmişler ve dil§man kuvetlerlne hü
cum etmişlerdir. Kuvetlerlmlzl görür gör
mez diişman torpilli motorbotları bir du -
man perdesi arkuında çekllmlelerse de tA· 
kip edilmişler ve hücumumuza maruz kal
mışlardır. MUlademe 15 dakika kadar sür
müştür. Duman dolayıslyle dtifmanın ut -
radığı hasar görtilememlıtır. 

Destroyerlertmlz dönerken alman bom
bardıman tayyarelerinin pike uçuşu ile hü
cumuna uğramııtır. Deııtroyerlerlmizde ba
zı hasar olmll§tur. Bunlardan Boreaa'ta te
lefat vardır. 

Hava nezareti tarafından dUn dilfürtil" 
dtlğU evelce bildirilen dil§man tayyareleri 
bu hava muharebesinde imha edilenlerdir. 

" İtalyan resmı 
harp tebliği 

ttaıyada bir mahal, 26 LL - İtalyan 
umumi karargAhımn •7 numaralı tebliği: 

Bombardıman tayyarelerlmlzden mUte
ıekkll bir filomuz. uzun bir gece uçuıun -
dan sonra, CebelUttank deniz üssüne var
mıı ve bu Ussü bombardıman etmiştir. Bü
tün tayyarelerimiz, üslerine dörunUılerdir. 

Şimali Afrikada Deme üzerinde bir ha
va akım yapılmııtır. Bu akın telefata ııe
beblyet vermemlpe de ehemlyetsiz bazı 
hasarata bllı olmuttur. Avcı tayyareleri
miz, Glouceater ılıtemlnde bir lnglll~ tay
yareılnl dil§UrmU§tUr. 

Hayfadakl petrol testntımn bombardı
manı neticesinde vukua K9len haııarat, dilf
manın da itirafı veçhlle pek mühimdir. Çı
kan yangının ılrayet daireli ancak birkaç 
saat sonra tahdit edlımtıUr. 

Finlandiya ve 
Sovyetler arasında 

yeni bir anlaşma 
Moskova, 26 a.L - D.N.B. bildiriyor: 

tyt haber alan mahfillerden Finlandiya ve 
S yyetler hükümetleri arasında aktedilen 
.:n anlaıma hakkında apiıdald taf.Ult 

öfrenilmiıtir : 
Finlandiya'nın Moıkova sefiri B. Paaııi-

kivi ile hariciye komiseri B .. Molotof ara
ımda son ııünlerde Uç muh~elı! ~nele hak
kında bir anlatma imza c.dılmııtir: 

1 - Aaland adalarmm pyri aakerl bir 
halde kalmalan karar altına almmııtır. Fin 
- Sovyet harbi eınasmda inpsına baılanan 
iıtihlı:lmlar yıkılacaklar.dır. 

Finlandiya Aaland adalarının iiçüncli bir 
devlete terlı:edilmiyeceiini teahhüt etmek-

tedir. b" 
Sovyetler, bundan baıka muntazaman ı~ 

murabbaı ıöndererek Aalan.d adalanndakı 
askeri vaziyet hakkında mal6mat almak 
halduru muhafaza eder. 

Bu meseleyi halletmek üzere Sovyetlerin 
iki teklif yaptıiı bildirilmektedir. 

Aaland adalan ya pyri askeri bir bale 
konularak mevcut iıtihklmlar tahrip edi -
lirler. Yahut iıtihkimların inpıına de•am 
edilir. Bu takdirde Sovyetler filen bu a -
meliyeye iıtirlk ederler. Finlandiya bükli
meti bu ıılckı tercih etmiıtir. 

2 - Finlandiya - Sovyetler anlatmaıınm 
ikinci meselesi yiyecekleri ve aakert teç -
hizatlariyle mahdu.t Sovyet kıtaatınm Han
gö ruı deniz li•ıline Finlandiya'dan lı:ara 
tarikiyle ve transit suretiyle ıeçmeleri bak 
kıdır. 

Kııın Finlandiya körfezi donduiu ve bu 
mevsimde Hanıö ile Sovyetler arasında 
deniz münakalitı münkati olduiu cihetle 
kara tarikiyle tranıit bir nizama tlbi ola
rak yapılacaktır. 

3 _ Sulh muahedesi hükümlerine mup-
yir olarak, Sovyet - fin harbi ıonunda sov
yetler tarafından itıal edilen topraklardan 
finlerin naklettikleri makine ilet ve fab
rilnı tesisatlarmın finlandiyahlar tarafm -
dan sovyetlere iadesi haldrmda da n.iha7et 
bir anı...,.,. varılmlfbr. 

ULUS 

Sılzburg a6rilmelerillde 

ALMANYA 
arazi tidillerinden ziyade 

YİYECEK 
fed•ikini düıünüyor 

Romen nazırlan dün 

gece Roma'ya gittiler 
(Başı 1. ıncı HYl•d•) 

Müzakereler ilıi buçuk .aat sürJü 
Führer, Romen devlet adamlarını 

Berghof'un büyük salonunda kabul 
etmiş ve derhal müzakerelere batlan
mıştır. Bu müzakerelere alman hari
ciye nazırı B. Von Ribbentrop ile 
Almanya'nın Bükre§ elçiıi ve Ro
manya'nın Berlin elçiıi de iştirak ey

lemektedirler. 
Romen başvekili ve hariciye nazırı 

bu akşam, Roma'ya gitmek üzere 
Salzburg'dan hareket etmişlerdir. 

Führer'le, Romen başvekili ve hari
ciye nazırı arasında ve öğreınildiğine 
göre Almanya ile Romanya arasında 
mevcut dostane münasebetler havası 
içinde cereyan eden müzakereler iki 
buçuk saat sürmüştür. 

Müzakereyi müteakip başvekil B. 
Gigurtu kendisine refakat edenleri 
Führer'e takdim etmiştir. 

Görüımelerin mahiyeti nedir 
Londra, 26 ı. a. - Reuter ajanıının 

diplomatik muhabiri, Hitler ile Balkan 
devlet adamları arasında yakında vuku 
bulacak olan müzakereleden ti)yle bahset
mektedir: 

Salzburg mülakati etrafında söylenen 
sözler, tahminden ibaret bulunmaktadır. 
Alman radyosu tarafından verilmiı olL'l 
ve bu husus hakkında yeıine mevzuu tet
kil edebilen ıey, mülikatlar esnasında ik
tisadi meselelerin müzakere edileceğidir. 
Keyfiyet ıunu dütünmeie ıevkeder ki, 
Almanya, mihver devletleri için petrol 
başu olmak üzere hayati bir mesele teı
kil eden yiyecek maddeler tedarikini is
lih etmek maksadiyle, muhtelif Balkan 
devletleriyle ticari münasebatını tanzım 
etmeğe çalııtmaktadır. 
Almanyanın fırsattan istifa.de ederek 

vasi mikyasta arazi deiiıtiklikleri yapaca
ğına dair düşünceler, ıerek umumi vazi
yet noktasından gerekse Balkanlarda hu
sule ıelebilecek hadisat bakımından, pek 
varid görülmemektedir. Nazari bakımdan 
bir taraftan Macariıtan'ı diğer taraf~ 
Bulgaristan'ı memnun etmelıı: için Roman
ya'yı parçalamak kolaydır. Fakat şunu u
nutmamak lizımdır ki, Romanya hüktlme
ti politikasını, mihver devletlerinin poJi. 
tikasına tetabuk ettirmeğe çalışmakta ve 
tamamen Berlin'e tabi gibi görünmekte
dir. Elinden en verimli vilayetlerini al
mak Romanyan'n bu haheşkar hareketine 
karşı pek fena bir harekat olur. Diğer ta
raftan vaziyete tesir etmekte olan ve öl
~ .....,."llil'W"&lllı SIW'~ 
da verilecek bnırlar berine çok mlealr 
olan bir unıur vardır iri o da Sovyet Rus
ya'dır. Şimdiye kadar Balkanlarda yapıla
bilecek keyfi ta.dillt hakkmda Rusyanm 
ne dütündüğüne dair hiç bir emare yoktur. 
Fakat Rusyanın bu iılere doğrudan doi-
ruya alaka.dar olduiunu dütünmek llzım-
dır. · 

Bunun içindir ki alman radyosunun, 
müzakcratın ıırf iktisadi mahiyette ola
cağma dair haberinin pek doiru olmau 
muhtemeldir. 

Fakat ıuraaı dı tabiidir ki, Macariataıı. 
ve Bulıariıtarun bazı teahbüdatla yatııtı-
nlmaıı llzun~lir. Belki de bir alman ıa
rantiıi •erilmesi icabedecektir. 

Yuga.lavyanm ıimdiye kadar kenarda 
bırakılmış olması da taJam hayrettir. Bu 
memleketin nazırlanrun da yakında Al
manyaya davet edilmesi muhtemel bulun
maktadır. 

Berlin ve Balkanlar 
Londra, 26 a. a. - Times ıazetesi "Ber

tin va Balkanlar ,, baıhiı altında ıunlan 
yazmaktadır : 

Balkanlardaki kantı1dık Ye ıercinli.k, an.
cak bir itilaflı kati bir surette hal edilebi
lecek olan ihtillfları iıtismaır eden hariı 
komtularm eseridir. 

Sulh zamanmda, lnıiltere'nin politikuı, 
Balkanlarm bilyilk devletlerin oyuncaiı ol
masına mini olmak için böyle bir itilifi vü
cuda ıetirmek olmuttur. 

Şimdi, Avrupanm bu kıimında bulunan 
en küçük memleketi, kendi istikbalinin bir 
ve~ iki büyük tevletin akibetine baih ol
dugunu ıörmektedir. Bu devletlerin ise, 
mezlı:tlr büyük devletlerin pençesi altına 
rirmeie hiç te niyetleri yoktur. Çünkü 
P!* ıüzel biliyorlar ki, Almanyanın bula
bıleceği herhaqi bir ıuretihal, Balkaııla
rm değil, Almanyanm menfaatine olacak
tır. 

L.ll.!imes ıazetesi, Hitler'i Balkanlarda ıll
~u muhafaza etmeie mecbur kılan se -
..,..,Jeri töyle tidad etmektedir· 

Bulrariıtan'm Sovyetlere brıı artmak
ta olan doıtluiunu, o kadar hararetli ol -
makla beraber, pek manidar bulunan Rua
Yugoıl!lv yaklııtmaıı takib etmiıtir. Hat
~ bu üç memleket arumda bir ittifak da-

ı ~evzuu bahiı olmuıtur. Balkan devlet· 
~er; ırasında Yuıoıılavya, iıtiklilini mü-
~ aa

1
yab Pek muktedir bulunmakta ise de, 

~ıma ~dudunda kendiıini nazi tazyiki 
ıle ~eh~~d edilmiı ıörmektedir, Malim 
oldugu uzere Dalmaçya sahillerine hal -
yanlar tarafından ıöz konulmuı bulan -
!D':ktadır. İtalya ile Almanyanın askeri 
ıt.tıfa~larındanberi Yuıoılavyanm bu en
dııeıı artmııtır. Bunun içindir ki bu dev
let,. Sovyet!erle diplomatik mlinaıebatmı 
yenıden tesıs etmeie mecbur kalmııtır. 
Yu~oıl~vya'~ mümkün olduiu kadar mün
f!rıt bır v~ıYette bırakmakta menfaatle
!"! olan mıbver devletlerine, Yuıoılavya 
ıl~ Ruıya araımdaki munaaebatm daha 
z~_yade ıılı:ılaımaaı hiçbir zaman iyi ıö
runemez. --

Amerika' da askeri 

mükellefiyet kanunu 
Vaıinıton, 26 La. - General Manhall, 

askeri mükellefiyetin bu huıuıtaki kanu -
nunun konıre tarafmdan kabulünden 24 1&

at sonra tatbik edilecetini beyan etmiıtir. 
Şimdiki halde yalnız ailelerini ıeçindir -

mek mecburiyetinde olml)'anlar ıillh altı
na alınacaktır. Bunların adedi bir mi17oa 
o1ank tabmiD ecHh"IMldir. 

Bulgar nazırları 
dün Almanya'ya 
hareket ettiler 

(Başı 1. inci sayfada) 
den Seraflmof ve Şlımanof ile hariciye ne
zareti sekreterlerinden Dr. Krlato, B. Şif -
manof ve B. Balan ve matbuat bUroau mU
meııalll Dr. Penakof da vardır. 

Bulgar devlet adamlarının pazar ak§a
mı avdet edecekleri tahmin edilmektedir. 
Gaybubetleri esnasında dahtllye nazın bq
vekAlet ve hariciye nezaretinin tılerinl ve
kAleten deruhte edecektir. 

DOBRUCA 
işinin Bulgaristan ve 

Romanya arasında 

sulh yoliyle ha il ini 

İNGİLTERE 
müsait karıılıyacak 

Londra; 25. a.a. - Sof ya' da selihi
yetli bulgar mahfillerinde ö~renil~i -
ğıne göre, bulgarların cenubı Do?rıce 
üzerindeki taleplerinin Bulgarıstan 
ile Romanya arasında dostane bir hal 
suretine varmasını İngiltere'nin müsa
it bir tarzda telakki edeceği hakkında 
Bulgaristan diplomatik yolla haberdar 

edilmiıtir. 
İlave olunduğuna göre, bu bilvasıta 

haber, İngiltere tarafından herhangi 
bir prensip değişmeıini tetkil etme -

mcktedir. 
Ayni ıhfillere göre, ingiliz hattı 

hareketi ı bu tezahürü, ancak Ro -
manya ' ükümetinin Roma - Bertin 
mihverine doğru sarih temayülünden 
ve ingiliz garantisinden vaz geçilme
sinden sonra mümkün olmuttur. 

Ayni zamanda öğrenildiğine göre, 
bu ingiliz hattı hareketi, Almanların 
romen ve bulgar devlet adamlarına 
Salzburg'a gelmek için yaptıkları da
vetle hiçbir suretle alakadar değildir. 

Royter'in diplomatik muharririnin 
bildirdiğine göre, iyi haber alan Lond
ra mahfilleri, İngiltere'nin cenubi Dob 
rice hakkındaki bulgar taleplerini dai
ma sempati ile karııladığını ve Bal -
kanlarda müıtekar bir sulha doğru yo 
lu açacak olan bir sulhcil hal suretini 
iyi telakki eylediğini tebarüz ettirmek 
tedirler. 

İngiliz piloflırı bir günde 

2' AJman tayyaresi düıürdüler 
Loadra, al a.a. - R .... m bildlrildliiae 

(Öre, dün yapılan muhtelif bava mabare -
belerinde ve alman tayyarelerinin vapur ka
filelerine hücumları eana.amda clüfilrülmiit 
olan dütıııan tayyarelerinin miktarı 29 dur. 
Bu miktarın bir rekor teıkil etmekte oldu
ğu zannedilmektedir. Geceleyin dütınanm 
İngiltere'nin cenubu prklıi ile cenubu gar
bili ve Gal memleketi üzerinde hafif fu -
liyeti ıörülmüıtür. 

İnciltere'nin tarkında bir ıelırin civarı
na bombalar atılmııtır. Huar •• telefat 
vulnnuıa dair hiç bir haber yoktur. 

Bir alman tayyaresi hamının 
oyununa kurban gitti 

Londra, 26 a. L - Dün fecirden ıeceye 
kadar ingiliz avcı tayyareleri, nakliye ka
filelerine hücumlar yapınak tetebbiiıünde 
bulunan alman bombardıman ve muharebe 
ta:ryarelerinden mütqekkil bll:rlik bava 
kuvvetleriyle muharebe etmek Uzere, bili 
famla havalarda devriyeler yapmıılardır. 
Dokuz alman tayyaresi dlitllrillmüt ve bir 
çofu da hasara uiratdmııtır. Bir Spitfire 
avcı.mı düıüreceiini ümit eden bir alman 
muharebe tayyaresi, lnciltere'nin cenubu 
tarki eahilleri açıklarmda denize dalmıı -
tır. Beş alman muharebe tayyaresi tarafın
dan takib edilmekte olan Epitfire, haımın
dan kurtulmak için 1.500 metre irti~adan 
denizin sathına kadar pike ile inmiıtir. On
bq metroya ıelince pilot, alman muhare
be tayyaresinin el'an kendini takib ettiii
ni cörmiittilr. Fakat düıman o kadar d
ratle uçmakta imiı ki denize düıerek der
hal batmrıtır. Hiç ıilih atılmamqtır. 

Sahil boyunca bir teftiı yapmakta olan 
k~ral Georıe, ba akmlann biriai ewıaapıda 
bır kaç dakika ıipere cirmeie mecbur lral
mıttır. 

Dün bir nnıharebetle 20 alman 
tayyaresi düfiiriildü 

.. Londra, 26 L a. - Resmm bildirildiiine 
ıore, dün nakliye kafilelerine karp yapıl
mıı olan akınlar Hn&ımda, 20 alman tay -
Y!;reai dü1ifrülm1ittllr. Bet lııciliı avcm 
dutrnllıtilr. 

Hava nezaretinin bir teblifi, rUn öileden 
ıonra ve akıam liıtti diier 11 dlleman tay
YD~~e_aiııin de imha edildiiini bildirmektedir. 
uııirülen yirmi tayyarenin birisi hava mü. 

d.afaa toplan, on tanesi de Spitfire ve Hur
r!~~es tipindeki tanareler tarafından dü
ıurulmüıtur. Bu bareklt e9nlımda bet av
cı~z diiimfittiir. Dliıen tayyarelerimiı:in 
murettehatı lnırtanlmıttır. 

Almanların işgali 

altlndaki yerlerde 

Radyo dinleyenlere ı11r 

cezalar tertip edildi 
Londra, 26 a.a. - Reuter: Holan

da i.ıihbarat ajansına göre, alınanla
rın iıgali altında bulunan topraklar
dan alman makamatı tarafından kont
r<?l edilmekte olan radyo istasyonları
nın almanca neıriyatım dinlemek bun
dan böyle alman halkına menedilmit
tir. Bu yeni emre itut etmiyenler ha
pis de dahil olmak üzere apr cezala
ra sarpılacülardır. 

Besarabya we Bukowina 
yahudileri 

Memleketi terk etmiye davet 
edildiler 

Bükreı, 26 a. a. - Beaarabya ve Bulı:o -
vinalı Yahudilere poliı marifetiyle yapılan 
bir tebliğle, bet cün zarfında memleketi 
terketmeleri emri verilmiıtir. BükTeş'te bu 
emir, yalnız altıyüz kiıiye tamil olmakta
dır. Bundan mida, Romanya'ya kalmıı olan 
Cenubi Bukovinah olup zan altında bulu -
nan müteaddit Yahudiler romen makamatı 
tarafından tevkif edilerek Transilvanya'da 
Miercures Cinculu kampında tecrit edil
miılerdir. Bu ıuretle tevkif edilenlerin ade 
eli 112 kişiyi bulmuıtur. 

Tahliye edilecek almanlaT 
Moskova, 26 a.a. - Royter: Almanya'ya 

dönmek arzu•anda bulunan alman veya as
lı alınan kimselerin Beurabya ve Bukovi
nadan tahliyeleri hakkmda Moıkova'da mü
zakereler cereyan etmlıtir. 
Dienıt Auf Deutıchland ıazeteıine na -

zaran 75 ili 80 bin alman bu tahliyeden 
müteessir olacaklardır. 

Sovyet sefiri Lord 

Halifaksla görüştü 
Londra, 26 a. a. - Reuter : Reuterln dip

lomatik muhabirinin yabancı diplomatik 
mahfillerinden wfren.diiine ıöre Sovyetler 
sefiri B. Maiaky, Lord Halifax'ı ziyaret et
miştir. 
Konuşmanın Baltik devletlerinin bazı 

kredilerinin bloke edilmesi hakkında 24 
temmuzda verilen bir emir üzerine cereyan 
ettiii zannedilmektedir. 

Cebelüttar1k'a bir 

hava hücumu· yapıldı 
Cebelüttarık, 26 a.a. - Royter: 
Bu sabah erkenden dilşman tayya

relerinin tekrar Cebelüttarık'a yarım 
saat süren bir hücum yaptıkları res
men bildirilmektedir. 

İngiltere' den ayrılan 

Fransızlar Lizbon'da 
Lizbon, 26 a.a. - 496 tonluk ingilis 

bandıralı (Orduna) vapuru, içinde İn
giltere'den tahliye edilen fransızlar 
olduğu halde buraya gelmiştir. v,,,. 
purda bulunan fransızlar, Fransa'nın 
Londra'daki diploma.tik ve konsoloe
Juk mümessilleri ile İngiltere'de bu
lunan fransız askeri kültürel ve eko
nomik heyetleridir. 

Fransa'nın eski İngiltere sefiri 
Corbin Arjantin'e gitmiştir. 

ispanya Portekizden 

gıda maddesi a hyor 
Londra, 26 a. a. - Buıün Londradan ree. 

men bildirildiiine ıöre, Portekiz. İspaa. 

ra ve İnciltere arasında, kendi ihtiyacı içia 
spanya tarafmdan buğday ve Portelds 

kantariye maddelerinin mubayeasına ıaüt .. 
allik nota 24 temuzda hariciye nazaretinde 
teati edilmiıtir. 

İngiliz hük6meti, kantariye emtiasmın te 
diyesini lı:olaylattırmak için 600.000 incili• 
liralık mubayeanın in.ıiliz-iıpanyol takaq 
ile tediyesini kabul etmlıtir. 

Anlatma, lıpanyaya idhal edilecek Por
tekiz müıtemlekeJeri menıeli ımddeJere 
ait tediyat için diıponibl dövizlerin n..ı 
taksim edileceiini de tayin etmektedir. 

.,, .............................•.•.....• ~ 
• 

iKiSI • • • • • : • • : 
Kayanın muhtelif kısımlarına bom- • 

balar düşmüşse de zayiat olmamıttır. 
Hasar da azdır. lliiracaat y~ri : Aite 

Kitapevl 

• • • • • • • • 
1 

• Fiyab 100 lmnq • 

• • : 
1 

Nöbetçi eczaneler • • • Uluı'da tefrika edil İ 
1. 7. lMO gUnünden 31. 8. HO a.kfamına diği aırada büyük bir : 
kadar eczanelerin gece nöbet cetveli ali.ka ile tlkip edl'len : 
1 - Sebat eczanesi ı 12 28 3 U 25 : 
2 - Halk 2 13 24 ' 16 26 ve çok dllzgUn Ye la~ : 
3 - Sakarya " 8 14 21S 5 16 27 rak bir üslOpla ttlrlr> : 
' - Cebeci " 4 15 26 6 17 28 çeye çevrilen bu ..A.. : 
5 - Yentııehlr 6 16 27 7 18 29 •-- : 
6 - Ankara 6 17 28 8 19 ao zel romanı karileri- : 
7 - Çankaya " 7 18 29 9 20 31 mize tnaiye ederis. : 
8 - Yenl " 8 19 3o 10 21 : 
9 - Merkez "' 9 20 31 11 22 : 
10-Ege " 10 21 1 12 23 I 
11-İstanbul .. 11 22 2 13 24 1 : 

\ ................................................ J \ •................................•..•• ; 

Milli Piyangonun 
Tam bilet ve tam ikramiye 

esasına istinat eden 

7 Ağustos i 940 çekilişi 
İkramiye adedi 

. 
ikramiye mikdarı 

. 
ikramiye tutarı 

LİRA LİRA 

1 40.000 40.000 
1 10.000 10.000 
2 4.000 8.000 
3 2.0 o 6.000 

40 1.000 40.000 
200 1 o o 2 o. o o o 

2.0 o o 8 1 6. o o o 
20.0 o o 3 6 o. o o o 
20.0 o o 2 4 O. O O O -
42.247 240.000 
Bu çekilifte 200.000 numara vardrr. Tam biletler 2 lira

ya; yarım biletler 1 liraya satılmaktadır. 400.000 liralık aa
tıt buılitmm % 60 ı (240.000 lira) iıkramiye olarak dağıtı
lacaktır. 200.000 biletin 42.247 ai ikramiye kazanacağm
dan ikramiye isabet ni.beti % 21.1 dir. Yani 100 bilette 21,1 
bilet mutlaka ikramiye kazanacaktır, 

2 Liralık tam biletle 40.000 lira, 1 liralık biletle de 20.000 
Ura kazanabilirsiniz. On biletten müreldcep tam ve yarım 
·~arnelerle verdiğiniz paranın dörtte birini mutlaka geri 
· labileceğiniz gibi talihinizi de on biletle tecrübe etmek 
'!!ki.nmı elde ec:lecebiniz. 

Milli Piyango idarainin Ankara'da Bankalar caddesiyle 
Y enitehiT' deki resmi aatq aifeleri talihlileri bekliyor. 
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VlLAYE'fLER 

Muhtelif ilaç alınacak 
lzmir E!irefpaşa hastahanesi baş he 

kimliğinden : 
İzmir Eşref paşa hastanesi için muk

tazi 6520 lira 90 kuruş muhammen be· 
delli ve 140 kalem ilaç 19/7 /940 tari
hinden 2/8/940 tarihine kadar 15 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. Talip olanla
rın şeraiti münakasayı anlamak ve i
laçların cins ve miktarlarını öğren -
mek üzere lzmir'de Eşrefpaşa hasta
nesi baş tebabetine Ankara ve İstan
bul'da da mahalli sıhat müdürlükleri
ne müracaat eylemeleri ve ihale günü 
elan 2. 8. 940 tarihine müsadif perşem
be günü kapalı zarfların saat 11 de İz
mir vilayet encümenine tevdi eyleme
leri lüzumu ilan olunur. (2739/3883) 

13878 

Sığır eti alınacak 
Kütahya tayyare birlığı satın alma 

komisyonu başkanlığından : 
1- Kütahya tayyare birlikleri ıçın 

mayıs 941 sonuna kadar (70.000) kilo 
aığır eti eksiltmeğe konulmuştur. 

2- Eksiltme kapalı zarf usulile ola
caktır. 

3- Eksiltme 5. 8. 940 pazartesi günü 
aaa~ 11 de Kütahya merkez komutan
lığındaki komisyonumuıda yapılacak

tır. 

4- Sığır etinin muhammen bedeli 
~17.SOO) lira ve muvakkat teminatı 
(1313) liradır. 

5- Şartnamesini görmek istiyenler 
her gün komisyona müracaat edebilir
ler. 

6- Eksiltmeğe İ§tirak edecek olan
lar kanunun icap ettirdiği vesaik ile 
birlikte verecekleri teklif mektupla · 
nnda sığır etinden maada ayrıca ( ke
çi ve koyun eti içinde ) fiyat yazacak
laı ve teklif mektuplarını 5. 8. 940 pa
zartesi günü saat 10 da makbuz muka
bilinde komisyon başkanlığına vermiş 
bulunacaktlardır. 13928 

Bakır elektrik teli satışı 
Çorum Belediye Riyasetinden: 

Şehrimiz eski elektrik tesisatından kal
dırılmış olan 6-10 M/M kutrunda en kü
çüğü 100 metre uzunluğund~ parça ~a:ıkal
lar halinde bakır düz elektrık tellerını sat
mak istiyoruz. Miktarı 6800 kilodur. Mal 
Çorumda belediye anbarında teslim edile
cektir. İsteklilerin, malın ebsafı hakkın
da fazla zihat istlyenlerin, satıı ıartlarını 
öirenmek arzusunda bulunanların beher 
kilosunun kaç kuruşa alabileceklerini havi 
tekliflerini altı kuruı;luk posta pulu ile 
idaremize göndermeleri rica olunur. 

("6297"/3927) 13934 

Telgraf direği alınacak 
Denizli Posta Telgraf Müdürlü 

lndan : 
Teklif edilen bedel layik had görül

mediğinden Tavasın Kara yayla dev
let ormanından kesilmek ve 1627 adedi 
Denizli istasyonunda, 260 Çalda, 18S 
adedi de Tavasta, yüzde kırkı 25.10.940 
yüzde otuzu 5. 11. 940. yüzde yirmisi 
15. 11. 940, yüzde onu 25. 11. 940 tari
hinde teslim edilmek üzere şartname
de? ebadı gösterilen 20i2 adet ardıç 
telgraf direği kapalı zarf usulüyle ıs 
gün müddetle yeniden 19. 7. 940 tari
hinden itibaren eksiltmeye konularak 
2. 8. 940 tarihine müsadif cuma günü 
aaat 16 da Denizli P. T. T. müdürlüğü 
binası içinde toplanacalt komisyonca 
ihalesi yapılacaktır. Beher direk için 
bedeli muhammen 910 kuruş takdir e
di~miş olup muvakkat teminat (1414) 
lira (14) kuruştur. İstekliler teklif 
mektuplarını ihale saatından bir saat 
eveline kadar Denizli müdürlüğüne 

makbuz mukabilinde vermeleri ve faz. 
la izahat istiyenlerin müdürlüğe mü 
racaatları ilan olunur. (3991) 1 3979 
TASHİH : 2317/940 tarihli nüshamızdo 

çıkan yukarıki ilanda: telırraf direklerinin 
)'{izde kırkı 25/10/940 tarihinde teslim edi· 
leceği yazılacak yerde sehven tarih 
2'Sn/940 olarak gösterilmi§tir. Tashih o

lunur. 

Maden kömürü alınacak 
Bursa Yenişehir belediye riyasetin 

den : 
Elektrik tenviratı lokomobilinde 

kullanılmak üzere 102 ton parçalı kı
riple maden kömürü açık eksiltme u
sCılile alınacaktır. Muhammen bedeli 
1632 lira olup ihalesi 31. 7. 940 çarşan
ba günü saat ıs de belediye dairesinde 
encümen huzurile yapılacaktır. Talip
lerin eksiltmeye girebilmeleri için % 
7,5 teminat akçesi vermesi lazımdır. 
Eksiltmeye konulan 102 ton kömür 
ihale tarihinden itiqaren 30 gün zar -
fında tamamen Yenişehir bell·diyesine 
trslim edilecek ve bedeli ihale kömü· 
rün bilvezin tesellümünde detaten tes
viye edilecektir. 

Taliplerin teminatlarile birlikte mez 
kür tarihde belec.liyeye müracaatları 

ilan olunur. (6390/4038) 14011 

Tuz naklettirilecek 
Konya inhisarlar Başmüdurlüğünden 
1 - Yavşan tuzlasından Sarayönü inhi -

aarlar idaresine (dort bin) ton tuzun çu -
vallara doldurma ve nakli (15) ırün müd -
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakledilecek tuzun muhammen nak
liye ücreti kırk bin lira olup muvakkat te
minat akçesi üç bin liradır. 

3 - İhale 5 ağustos 940 pazartesi giinü 
saat 15 de Konya inhisarlar başmüdürlü -
ilindeki komisyonca umum müdürlüğün 

kabulüne talikan muvakkaten yapılır. 
4 - Nakliyat şartnamesi Konya, Anka

ra. Cihanbeyli ve Koçhisar idarelerinde 
hw gün ıörülebilir. (4032) 14035 

Yağ alınacak 
!stanbul Belediyesinden : 
Eski Cerrahpaşa, Beyoğlu ve zührevi 

hastalıklar hastaneleriyle Zeynep Kamil 
doğumevinin yıllık ihtiyacı için lüzumlu 
olan 13.200 kilo sıule ve 1970 kilo tereyafı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Sadeyağının beher kilosunun tahmin 
bedeli 110 ve tereyağının 120 kuruş ve ilk 
teminat miktarı 1266 lira 30 kuruştur. Sart
nameler zabıt ve muamelat müdürlüğü ka -
leminde goriılecektir. İhale 12/8/94-0 pa -
zartesi ıünü saııt 15 de daimi encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak -
buz veya mektupları ve 940 yılına ait tica
ret odası vesikalariyle 2490 numaralı kanu
nun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları 

teklif mektuplarını ihale günü ıaat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri. ( (64-40 -
4039" 14-073 

Motorin alınacak 
lzmir Belediyesinden: 
Otobüs idaresine 350 ton motörtn satın 

alınması, yazı işleri rnüdUrll.l.ğündeki ıart
namesl veçhile kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 40350 lira 
muvakkat tcminrltı 302G liı·a 25 kuruştur. 
İhalesi 7. 8. 940 ÇıınJnmba günli s::ıat 16.30 
dadır. 2400 sayılı kanunun tari!atı dahi -
llnde hazırlanmııı teltllt mektupları ihale 
gilnil tızamt saat 15.30 a kadar encümen 
riyasetine verilir. (2883-4075) 14091 

Ekmek alınacak 
Konya C. Müddeiumunıiliğinden 
1 - Konya ceza evinin 10 aylık ekmek 

ihtiyacı 2517/ 940 gününden 19, 8 940 günü· 
ne kadar 25 gün mü.<ldetlc kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 19/8/ 940 tarihine denk gelen pazar
tesi günü saat IS de Konya C. Müddeiumu
milik doiresinde icra kılınocaktır. 

3 - Talipler teklifnamelerinı o gün saat 
14 den evci komisyon riyasetine verilmiş 
bulunacaktır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unundan 
has olacak ve talipler bedeli muhammeni • 
nin yüzde yedi buçuğu olan 1360 lira 80 
kuruşluk teminatı muvakkatelerini teklif
leriyle birlikte komisyona vermiş buluna -
caktır. 

5 - 4 ilncü madde.de yazılı nevi ırösteri
len has ekmeğin kilosu şimdiki narhı ile 
10,5 kuruştur. 

6 - İlan ve sair masraflar müteahhide 
aittir. 

7 - Fazla izahat almak ve şartnameyi 

görmek iıtiyenlerin Konya cezaevi direk • 
törlüğüne müracaatları ilin olunur. (4106) 

14096 

Mühendis ve fen memuru 
alınacak 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Dr.lcdlycmlzde 400 lira ücretli ten işleri 

mUdllrlUğU, 300 lira UcnıUI mühendis ve· 
ya mlmnrlıklıı. ıoo -170 lira ücretli Uç ten 
memurluğu mUnhaldir. 

Fen mUd!lrlUğU ile mühendis veya mi
marlık lhtısas mevklldir. 

!steklllerln Adıı.nn belediye rlyaı~etıne 
mUracaatııı.rı. 14102 

POLlS 

Elbiselik kumaş alınacak 
Emniyet Umum MüdÜrlilğunden : 
ı - Zabita memurları için azı 13800 ço

ğu 14500 metre kı~lık kıri kumaş 31-7-940 
çarliamba günü saat 15 de kapalı zarf usu· 
liyle satın alınacıı.ktır. 

2 - Beher metresine 550 kuruş fiyat bi
çilen kumaşın nümunesini görmek ve şart
namesini almak istiyenlerin umum müdür
lüğümü;ı; satın nlmn komisyonuna müraca
atları. 

3 - Münakasaya girmek iıtiyenlerin 
5982 liralık teminat makbuz veya banka 
mektubiyle beraber 2490 sayılı kanunun 4 
cü maddesinde yazılı belgelerle birlikte 
münakasa gUnü saat 14 de kadar mektupla-
nnı komisyona vermeleri. (3637) 13655 

Kürsü, sıra vesaire yaptırılacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Ankıı.ra polis enstitüsü için mevcut nu

munelere göre ıı.çık eksiltme ne 80 adet is
kemle, 29 adet ders sırası, 2 adet dersane 
kUrsilsU ve 2 adet siyah tahta yaptırılacak
tır. NUmune ve ı;artnameleri her gün ens
tltilde görUlebillr. Taliplerin 145 Ura mu
vakkat tem!nntıarlyle beraber 1. 8. 940 
perşembe gUnil 16 da polis enstitüsü satın 
alma komisyonuna müracaat etmeleri. 

(4125) 14101 --
,ı • lstahuldan yeni gelen 

AR CAZ 
Klasik ve aigan orkestrası 

Her akıam 
ORMAN ÇlFTLICl BlRA 

PARKINDA 
- En ucuz aile bahçesidir 

ANKARA V ALlLlGl 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Etimesgut yatı, Onuncuyıl ilk okulları -
nın tamirleri 731 lira 50 kuruş keşif bedeli 
uzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin keşif ve şartnameleri görmek 
üzere her ırün maarif mü.düdüğüne ve ihale 
günü olıı.n 12/VIll/ 940 pazartesi giinü aa
at 15.30 da ve % 7.5 teminat akçesini hu -
susi muhasebe müdürlü~ü veznesine yatı -
rarak vilayet daimi encümenine müracaat
ları ilin olunur. (4045) 14074 

T aınirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Ankara merkez Çankaya, Kocatepe okul

larının tıunirleri 650 lira 20 kuruş keşif be· 
deli üzerinden açık eksiltmeye konulmuş -
tur. İsteklilerin ke:ıif ve şartnıı.mcleri ırör
mek üzere her ıün Maarif müdürlüğüne ve 
ihale günü olan 12/VIII/940 pazartesi gü
nil saat 15,30 da ve % 7.5 teminat akçesini 
hususi muhasebe müdürlüğü veznesine ya -
tırarak vilayet daimi encümenine müracaat-
ları ilin olunur. (40%) 14075 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Vali/ilinden : 
Kurtuluş'ta birinci orta okulun tamiri 

1118 lira 24 kuruş keı;if bedeli üzerinden 
açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
keşif ve şartnameyi görmek üzere her ırün 
maarif müdürlüğüne ve ihale ıünü olan 

ULUS 

ÇAY KÖYÜNDE HORAK ÇİFTLİGİ 
T. C. Zirôat Bankası Tokôt şubesinden : 
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80,3 Mandırasta boyalak 

422,7 Değirmen ocağı önü ve mandıras 

294 Mandırasta büyük tepeler 

58,8 Çoraklık ve çay köyü yazısı 

67,5 Çoraklık ve çay köyü yazısı 

337,7 Çoraklık ve çay köyü ya.ıısı 

729 Bademli çal 

1010,9 Yalancıoğlu 
466,3 Şatoğlu ve boyalık ve on iki mıwki

lerde 

209 Eski horuk ve tuzla tepesi nam ma
halde 

137,8 Çay tarla 

313,3 Çay köyünün önünde cehennem de
resi . 

206,7 Eski çay köyü üstünde sırtlar mev-
kiinde 

206,7 Çiftlik önünde harman tarla 

248,1 Çiftlik önünde kaş üstü 

351,5 Emir deresi ve hatıplık 

Büyük hatıplık 
345,4 

Çoraklık 

404,2 
Çiftlik önünde Tekkeşin tarla 

58,8 

Gayri Menkulün Hududı. 

Şarkan, çay kariyesi toprağı, Garben yeni köy hududu ve yoğuz si 
ve değirmen acağının eski harkı, Şimalen Zileden Tokada giden şose. 

nuben dimorta ve çay kariyesinden Zileye giden yol. 
Ş. Çay köyünün hududu, G. Mandıraz harkı, Şi. Sahibi senedin maıı 

ve hüyük tepelerindeki tarlaları, C. Yeni köy suyu. 
Ş. Çay kadyesinin arazisi, G. Söğütlü dere, şi. yeni köy suyu, C. 'fo 

le Zile arasındaki şose. 
Ş. Sahibi senedin mandıraz mevkiindeki boyalık tarlası, G. Mandır:ı 

kı, Şi. kuş oturağı kariyesinden İsmail beyin ve çay kariyesinin ~razıSl a123 

Tepeardı ve bahçe başı kariyelerinin arazisi ve mandıraz barkı. 
Ş. üç yol ağzı, G. yeni köy hududu, Şi. köyden pazar kariyesine g: lıı 

yol, C. yeni köyıien Dimorta ve çay kariyesine giden yol. ~ 
Ş. Zile yolu ve pazar yolu, G. Yeni köy hududu, Ş. çay ve dimorta 1' 

]erinden Zileyc giden küçük yol, C. Yeni köyden pazara giden yol. 
Ş. Çay köyü hududu, G. pazar Dimorta ve çay kariyelerinden ZileY 

den yolların mültekası, Şi. Yeniköy ve Zileden pazar köyüne giden yol, 
Zileden Çay köyüne giden yol. 

Ş. Horuk çiftliğinin deresi, G. Yeniköy deresi, Şi. üç Çakıl Kayası .. -e 
liğin Çalı, C. Göv Eşme ve Yeniköyün odun yolu. 

Ş. orta çal, G.Göv Eşme, Şi. dere, C. köy ve avlı çalı. 
Ş. Kale deresi harkı ve Kazankaya deresi namı diğeri söğiitlü 

Çay köyünün dağ yolu, Şi. Pazar kariyesinin yolu, C. Dimorta kariye 
dağ yolu. 

Ş. Çay köyünün dağ yolu, Garben Horuk deresi ve değirmen ebni 
Horuktan pazar kariyesine giden tarik, C. Tepe. 

Ş. Çay köyünün dağyolu, G. Çay deresi, Ş. Çayköyünün dağyolu. c. 
zar kariyesinin yolu. 

Şarkı şimalisi Kazankaya deresi, G. Çay köyünün dağyolu, Ş. Mezarl 
Kazankaya yolu, C. Pazar kariyesinin yolu. 

Ş. Hark ve mezarlık ve İdris efendi tarlası, G. Horuk çi(tliğinin saP 
Ş. Yeni köy kariyesinin yolu, C. Horuktan kale deresine giden yol. 
Ş. Çay köyünün deresi, G. Horuk çiftliğinin yolu, Ş. İdris efendi l 

ve Çay köyü önü Cenuben kale deresine giden Horuk çiftiliği yolu. 
Ş. Horuk çiftliğinin sapyoJu ve Çay köyü yolu, G. Salıilıi senetlerin 

deresindeki tarlası Şimalen yine sahibi senetlerin tarlası, C. Yeni kiı 
Çay köyü arasındaki yol. 

Ş. Sahibi senetlerin kaş üstündeki tarları, G. Horuk çiftliğine geletl 
Ş. Yeni köy ve Çay köylerinin yolu cenuben Horuk çiftliğine gt:len yol 

Ş. Çiftlik ebniyesi, G. Hatıplık deresi Şi. Yeni köyden Horuk çifti 
gelen yol, C. üç Çakıl kayası. 

Mezarlık, ve Yeni köy hududu ve yoğunlu tarla sınırı ve yol ve deği 
yolu, 

Ş. Çay köyünün deresi G. Çiftlik haneleri Şi. Çiftlikten Kale det 
giden yol, cenuben çiftlik değirmen yolu. 

T. C. Ziraat bankası Tokat Şubesine 2814 No. lu kanun ahkamına göre borçlu Musa Paşa zade Bekir Sami varisleri borç taksitlerini vadesinde 
mediklerinden mezkur kanunun beşinci maddesi mucibince borcun tamamı kesbi muacceliyet etmekle borç mukabilinde ipotek olan yukarıda senet. 
rihi, No. lan, mevkii, hudut ve dekarJarı yazılı 20 tarladan üçünün tamamı ve 17 tanesinin nısıf hissesi Tokat vilayet idare heyetinin ıı. 7. 940 tarib 
394 No.lu karariyle ve tahsili envaı kanunu ahkamına tevfikan satılacaktır. • 

15. 8. 940 tarihinde muvakkat ihalesi ve ihalei müteakip 10 gün sonra iha lei katiyesi yapılacağından taliplerin müzayedeye iştirak etmek üzere 
kat Vi11yeti İdare heyeti kalemine müracaatları ve artırma tutarının % 7,5 miktarı pey akçesi olarak Ziraat Bankasına yatırmaları ilan olunur. 

Ecza ve malzeme alınacak 
Ankara Nümune hastanesi Baştabip 

J;ğinden : 

Cinsi 
Pamuk idrofil 

Amerikan bezi 

Kat küt No. 00 2.1/2 M. 
c No. O c 
« No. 1 c 
< 
« 
« 

No. 2 
No. 3 
No. 4 

c 
« 
« 

Lastik malzeme 
L5stiıt boru dıren için 
nümunesi gibi 
İki yüzlü muşamba 
Genişliği 90 santimlastik 
eldiven ince 
Parmaklık çift 
Buz kesesi No. 26-28 · 
Boğaz için buz kesesi 
Irıgatör lastik 
Lastik termofu 2 litrelik 
Gaz idrofil 

Eczayı tıbbiye 

Mikdarı 

Kilo Gr. 
1000 

.. .. 
!? e 
::s ·-(-< ...:ı 

1700 
5000 metre 1550 
100 kutu 
500 c 
600 
700 
700 
300 

« 
c 
« 
« 

300 metre 
50 metre 

1415 

600 çift 1033 
100 adet 

50 adet 
8 adet 

30 adet 
40 adet 

40000 metre 8800 

235 kalem 14554 

~ 
50 

116 25 

106 zs 

77 48 

660 

1091 5S 

' 

j 
]~ 
~"" 
Açık 

c 

c 

" E! el 
.:!:: > 

~ ı! 1 
12.8.940 14 

12.8. 940 c 

12.8.940 c 

c 12. 8. 940 c 

kapalı 12. 8. 940 15 

c 12.8.940 ıs 
1- Ankara Nümune hastanesinin 1940 mali yılı için yukarıda cins ve 

mikdarı yazılı ecza ve sair malzemei sıbiye hizalarında gösterilen şekilde 
ve saatta eksiltmeye konulmuştur. 

2- İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ticarethane namına ha
reket edenlerin noterlikten müsaddak tasdikli vekaletnameleriyle, temi· 
nat mektubu veya makbuzu ile birlikte ve kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
cak ihtiyaçlar için 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları 
teklif zarflarını belli günde yazılı saattan bir saat eveline kadar Ankarada 
müteşekkil komisyona vermeleri. 

3- Şartnameler her gün Nümune hastanesi idaresinde ve İstanbul'da 
Sıhat müdürlüğünde görülebilir. 

4- Nakit veya nakit mahiyetindeki evrak teminat olarak komisyonca 
kabul edilemiyeceğinden kanunun emrettiği şekilde ibraz ve tevdii. • 

5- İhale 12. 8. 940 pazartesi günü Ankara'da Nümune hastanesinde mü-
teşekkil komisyonda yapılacaktır. (3989) 14087 

VERGİ BORÇLUSU 
# 

Ankara Delterdırlılından: 
Yeğenbey maliye §Ubesi mükelleflerinden Kurt mahallesi Rum killseııl sokak No. 

15 te (Via g; Glusti No. 20 Alberobello Prok Bari) de ltalyan tebasından ölU Nar
da111 verese..cılne: 
Senesi Matrah Kazanç Buhran YekCın 
939 271,0~ 108,65 21, 73 130,38 Tarholunan 
939 18,H 7,38 1,48 8,86 Komlııyonca kabul edilen 

Vergi itirazları tetkik komisyonunun 30. ıı. 939 tnrlhll ve 682 numaralı kararı 
lle muhteviyatı yukarıda yazılı 2-46 numaralı kazanç ihbarnamesi ile komisyon ka
ran aleyhine varidat mUdürlUgtlnce tanzim kılınan 22. 12. 939 tarihli ve 22-16633/19838 
numaralı temyiz itirazı ve nakli ticaretin ihbar edllnıemeslnd~n lkmA!en tarholu
nan 43 lira 20 kuruşa ait 12/22 numaralı kazanç birinci ihbarname adres ve lkamet
gAhlarının meçhul olmasından 31392 numaralı kanunun 10 uncu maddesine göre na.-
nen tebliğ olunur. (4093) 14084 

12/VIIl/940 pazartesi günü ıaat 15.30 da 
ve % 7.5 teminat akçesini husust muhase -
be müdürlüiü veznesine yatırarak vilayet 
daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 
(4063) 14077 

Zayi - 1933 senesinde "75" No. ile 
Taşucu ilk okulundan almııs olduğum ıa -
hadetnameml kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. Mehmet 
oğlu A!l Özdemlr. 2996 

MEMURLAR MÜSABAKA İMTİHANI 
T. C. Ziraat Bankasından : 
Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alın~ 

üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmalc <fi 

yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 
' 18 den aşağı yaşda olanlar imtihana girebilirlerse de lŞ yaşın~ 

eve! memurluk sınıfına geçemezler. 
Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunlf' 

rı alınmıyacaktır. 

Orta mektep mezunları için altı, lise mezunları için on iki ayd~ 
az olmamak üzere devam edecek staj müddeti zarfında orta mel<teP 
mezunlarına•40 - 50 lise mezunlarına 60 - 75 liraya kadar ve iı:n~' 
handaki muvaffakiyet dereceliriyle mütenasip surette ücret veril1' 
Bunların barem kanuniyle muayyen derece hakları staj devresiıı0' 
mahfuz tutulmakla beraber staj devresini takiben yapılacak ı:ncsl' 
ki imtihanda iyi derecede muvaffak olanlara Tekaüde tabi daiısıl 
aylıklı memur kadrosu dahilinde derece maaşı tediyesine başlanıt• 

Bir yabancı dile (Fransızca, İngilizce, Almancaya) bihakkın ~ 
kıf olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş veri11'' 

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alını:nala.t' 
askerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur. 

Müsabaka imtihanlarına Adana, Ankara, Antalya, Baıııcesitl 
Bursa, Diyarbakır,. Edirne, Erzurum. Eskişehir, G. Ayıntap, Git: 
sun, İstan~ul, İzmır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malal} r 
Samsun, Sıvas, Ordu, Trabzon, Van, şubelerimizde orta mektep tJI 
zunları için 20, 21 ağustosta, lise mezunları için 22 ve 23 ağustost' 
saat dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakanın tafsilatı şubelerimizden elde edilecek izahnaftl" 
lerde görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki }3a!l~ 
ş~be .. 1:1.~dürlüğüne ve ~?karada B~~kanın Personel işleri Jdil9' 
durlugune 19. 8. 940 tarıhıne kadar muracaat etmeleri lazımdır. 29 / 

( ~ 
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Su kaptajı yaptırılacak 
-----: Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : e 
2 Planına göre yaptırılacak Su l{aptaj inşaatı pazarlıkla eksiltJ1'le} ı;ıı 
- konulmuştur. İhalesi 2 ağustos 940 cuma günü saat ıo da J.{ıırıl ~ 
: Merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve mallımat atııı'r 
E istiyenlerin Kurum Hesap İşleri direktörlüğüne müracaat etııl 
- leri. 2997 
- ,ıı 
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~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1'!1 Jllllll ----- YENİŞEHİR PAZARI --
= Belediye Reislig" inden : 
= l - Y eniıehirde pazartesi ve cuma günleri olmak üzere flr."' 
: ta de iki defa kurulmakta olau açık pazarın çarşanba ve~ 
E ma.rteai günleri kurulması hem halkın hem de esnafın 111~ 
E faaıtma daha uygun olduğu görülmüş ve bunun 3. 8. ı,4093 
: tarihinden itibaren tatm.ki kararlaştırılmıştır. ( 4096) 1 

111 
.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11 



a Lv. Am • .rligi Sa. Al. 
"- Rönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Et alrnacak 
• T·· : uznea Satın Alma Komisyo-

~ garnizon birliklerinin sene -
racı kapalı zarfla münakasaya 

~. ır. 
4ll!{ • 
Uıalda.rı, muhammen fiyatı, tık te-

e gUnü ve saati qağıda yazı-

~ıımesl Ankara, İstanbul Lv. 
rı Batın ve Bursa Ulmen satın al

ta{onıarında her gün ftÖrUleblllr. 
ekJııerın ihale saatinden bir sa

llıun kadar teklif mektuplarını ver -
dır. 

?.IUhanunen Fl. İlk tem. 
35 62!50 lira 

İhale gilnU saati 
) 30. 7. 940 salı 11 de 

13705 

1 
Kundura alınacak 

~0~0r Satm Alma Komisyonundan: 
ordu ihtiyacı için 31 temmuz 940 
gilnfi saat 11 de pazarlıkla ko -

t ~~vcut numuneye göre !5000 -
lıt .. uııdura yaptırılacaktır. 

Uharnmen bedeli 45500 Ura olup 
t tı 3412 liradır. 
~ekıılerln belll gUn ve saatte 
or satın alma komisyonuna mil-

(3725) 13707 

. Kuru ot alınacak 
r 4'ıJ:eri Satın Alma Komisyonun-

~ barvanatı ihtiyacı için 620 ton 
lo 31 temmuz 940 çarşamba gUnU 
.~kapalı zarCla eksiltmesi yapı -
~ ınuın tahmin tutarı 23400 lira 

tenıınatı 1755 liradır. Şartnamesi 
t~ornısyonda görUIUr. isteklilerin 

lkaıartyle beraber teklif mek
~haıe saatinden bir saat evci 1z
t OVada askeri satın alma komis-
etrneleri. (3726) 13708 

Yulaf alınacak 
01 Alay Satın Alma Komisyonun-

~l'tJ'ol garnizonundaki hayvanların 
~ ıçin bir sene müddetle 454000 kilo 
::lı zarfla satın alınacaktır. 
e ~kasa S/8/940 günü saat 16 da 
.... ~ırcsindc yapılacaktır. 

1' linakasa &iinü olan 5/8/94-0 günü 
~ bir saat evci kati teminat tek-

. ll ları komisyona vcrilmi:ı buluna
~a malumat istiyenlcr alay mü
. IYonundaki ıartnameyi okuya -

~lafıda muvakkat teminat mikdarı 
• İhale günü yazılıdır. (3836) 

Mikdan Muvakkat 
kilo teminat 
4S4000 1872,7S 
İhale günü saat Tutan 

S/8/940 16 24970 
13841 

Sade yağı alınacak 
1'iimen Satın Alma Komisyonun-

~talya'daki kıtaatın senelik ihti -
13700 kilo sade yağı kapalı zarf 

's''•iltmeyc konulmu:ıtur. 
.~l'tııamesi Isparta tümen satın al
ıe:l>nunda ve İstanbul, Ankara LT. 
1tt latın alma komisyonundadır. 
!er lartnameyi komisyonlarda oku-

lıbıa 13700 kilo sade yağının mu • 
a.~ 1S070 liradır. 
~mcsindeki % 2S mikdar faz -
ıs~ olduğu halde ilk temin.au 1130 

~l~t: lS/8/940 tarihine tesadüf 
'- esi günü saat 16 da Isparta'da 

\atı alına komisyonunda yapıla -

~ 1•te1tH1er ı S/8/940 pazartesi günü 
t İadar teklif mektuplarını lspar • 
l&tnı alına komisyonuna verecek 

~ ereceklerdir. Bu saatten sonra 
~ahut gönderilen mektuplar a • 

'ı. r. Saat ayarı tümen daire saa
~talctır. 

3 
sayılı kanunun hükümlerine ve 

2 llıaddcsinc uygun olmıyan mck
'tt~ipleri ckliltmeye iştirak etti -
'ı.. ır. (3897) 13949 

. elektrikçi alınacak 
>e .. L • l'e !,.erı Satrn Alma Ko. : 
ı.ti~&rnizonundaki elektrik motö
bıt ın edilmek Uzere ayda 60 lira 

elektrikçi alınacaktır. ücret 
~I mucibince ııeraltl lAzımeyt 

" arın Sl. 7. 940 tarihinde ehll
>t --~diğer kanuni vesalkle blrllkte 

erı satın alma komisyonuna 
~ ( 4058) 14043 

1 t iri semeri alınacak 
'flr "'•zım Amirliği Satrn Alma Ko: 

1 .!1,_~ birlikleri hayvanatı için pa.
-vu adet yerli mckkari semeri 

' r. Ilı "at larJıtc 29 temmuz 940 pazartesi 
ll ıs de Kıı;la.da İzmir Lv. amirli-

' l' ltta komisyonunda yapılacaktır. 
~in edilen tutarı 1S600 lira-

l'elh: __ 
-...ıatı muvakkate akçesi 1170 li-

' t!•~rıamcsi ve nüm~si komis-
1 tiilebilir. 

l'ı •ttklilcr ticaret odasında kayıtlı 
'tı~ dair vesika göstermek mcc

lla tdirler. 
~rlı~a iştirSk edecekler 2490 salt,' rı ıki ve üçüncü maddelerinde 

llııı tsinde yazılı vesikaları ve te
e.,,,•kkatcleriylc birlikte ihale aa

tl komisyona müracaatlar:. 
(4081) 14062 

l' 
11 °ı teker alınacak 
Ilı Lv, amirliği Sa. Al. Ko. Rs. 

' tr 
I~ ae:Ururrı birlikleri ihtiyacı için 50 

)a er Pazarlıkla satın alınacaktır. 
l.O l!a larlığı 29/7 /94-0 pazartesi günii 
""Ilı,,> İi:rzurum Lv. Smirliği satın al -
~ l'o 0nurıda yapılacaktır. 

t ISQ 1~1u tutan 21.000 lira, kati temi
'• ıradır. 

'''.11csi komisyonda mevcuttur. 
1.\ toriilebi!ir. 
--ıı:ltlilcrin tayin olunan günde ve 

{\ıo,) llına komisyonunda bulunma -
• 14097 

Tele fon di'l"eğİ alınacak 
Çorlu Kor Satrn Alma Komisyonundan: 
1 - Kor mıntakasındaki telefon şebe -

kesi için 6 metre boyunda 53SO ve sekiz 
metre boyunda 330 adet ilişik evsaf dahi -
!inde telefon direği alınacaktır. 

2 - İhalesi 12/8/ 94-0 pazartesi günü sa
at 16 da kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 23050 lira olup 
ilk teminatı 1728 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycnler An
kara, İstanbul Lv. amirlikleri satın alma 
komisyonlarında ve Kırklareli Vize tümen 
satın alma komisyonunda ve Çorlu'da kor 
satın alma komisyonuna miiracaatla görü
lebilir. 

S - İsteklilerin kanunun ikinci ve üçün -
cii maddelerindeki Q.clgclcriyle birlikte 
belli gün ve saatte bir saat evci teklif mek
tuplarını Çorlu'da kor &atın alma komisyo-
nuna vermeleri lazımdır. (4108) 14098 

Erat fotini alınacak 
lzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - İzmir Mst. Mv. birlikleri için pa -

zarlıkla 2543 çi{J erat fotini satın alınacak-
tır. , 

2 - Pazarlık 31. temmuz. 94-0 çar&amba 
günü saat ıs de kışlada İzmir Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 16530 liradır. 
4 - Teminatı muvakkatc akçesi 1240 li

radır. 

5 - Şartnamesi ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasından kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pazarhğn iştirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkatclcriy!c birlikte ihale saatin
den evci komisyona müracaatları. (4109) 

14099 

Cephane semeri alınacak 
lzmir Lv. Amirliği Sa. Al, Ko. Rs. den: 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı için pa -

zarhkla 1000 adet cephane semeri satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlık 30. temmuz. 940 sah günü 
saat lS de kışlada İzmir Lv. amirliği sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 30.000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkatc akçesi 2250 li

radır. 

5 - Şartnamesi ve nümuncsi her gün ko
misyonda görülebilir. 

6 - İsteklilerin ticaret odasından kayıt
lı olduklarına dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iştirik edecekler 2490 sa -
Yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı ve teminatı mu -
vakkatcleriylc birlikte ihale saatinden eve! 
komisyona gelmeleri. ( 4110) 14100 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Harp paketi torbası alıncak • 
M. M. Vekiletı Satın Alma Komısyo -

nundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 160 

kuruşa olan 5000 tane harp paketi torbası 
29 temmuz 9-!0 pazartesi gtinU saat 16 da 
Ankaraa& M. lııf. V. -tın ıilma Ko. iS& pa.;
zarlıkla satın ahnacağlndan tateklllertn 
1200 Uralık katı temlnatlarlyle birlikte 
pazarlık glln ve saatinde Ankarada M. M. 
V. Satın Alma Ko. da bulunmaları. ı 

(3844) 18943 

Marpuç başlığı alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 14.500 

lira olan 6000 adet marpuç başlığı ile 5000 
adet marpuç başlığı yatağı pazarlıkla sa -
tın alınack:tır. Pazarlığı: 30/7 /940 sah gü
nü &aat 11 dedir. Kati teminatı: 217S lira 
olup ıartnamesi komisyonda göriilür. Ta -
liplcrin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al, 
Ko, da bulunmaları ( 4-022) 14-028 • 

inşaat malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma· Komisyo

nundan : 
Keşif bedeli 369 lira 42 kuruı olan ke -

reste ve çividen ibaret inşaat malzemesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 
30/7/940 sah günü saat 10 dadır. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al, Ko, da 
bulunmaları. (4-023) ' 14029 

Buhar marpucu alınacak 
M. M. Vel:ileti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 22.000 li-

ra olan 6000 adet buhar marpuçu pazarlık
la satın alınacaktır. Pazarlığı: 31/7/940 
çarşamba günü saat 14 dedir. Kati temi -
natı: 3300 lira olup şartnamesi komisyon
da görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmalan, 

(4024) 14-030 

Tannaform alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo-

nundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 14 

lira olan yüz kilo Tannaform 3/ağustos/ 
94-0 cumartesi günü saat 11 de Ankarada 
M.M.V. satın alma Ko. da pazarlıkla satın 
alınacağından isteklilerin 210 liralık kati 
teminatları ile birlikte pazarlık gün ve sa
atinde Ko. da bulunmaları. (4030) 14034 

Kazma sapı alınacak . 
M. M. Ve.ki/eti Satın Alma Komısyo-

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 3000 lira 

olan 30.000 adet kazma aapı pazarlıkla sa -
tm alınacaktır. Pazarlığı: 29/71940 pazar -
tcsi günü saat 14 dedir. Kati teminatı: 4SO 
lira olup şartnamesi komisyonda görülür. 
Talipleri~ muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al, Ko, da bulunmaalrı. (4033} 14-036 

Kauna, kürek alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo-

nundan : . 
20.000 adet muhtelif boyda kazma ile 

40.000 adet adi kürek pazarlıkla satın alı
nacaktır. Kazmaların beher kilosuna ve 
küreklerin beher adedine ~ kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. Pazarlığı: 5/ 8/940 pa -
zartcsi günü saat 14 dedir. Kati teminatı: 
7SOO lira olup şartnamesi 2,S liraya komis
yondan alınır. Taliplerin muayyen vakitte 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları, 

(4068l 14078 

ULUS 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. MALiYE VEKALETi 

Kömür alınacak Tamirat yaptırılacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Velcileti An- Maliye Vekaletinden : 

kara Merkez Hıfzıssıhha Müe:ss~esi Satın Yapılacak tş: Hariciye vekAleU binasının 
Alma Komisyonundan : tamiri. 

l - Merkez hıfzıssıhha müessesesi lhtl- Keşif bedeli: 4340 lira 79 kunı§tur. 
yacı için 800 ton kok kömUrU 18. 7. 940 ta- • İhalenin ne su;ctıe yapılacağı: Açık ek
rlhindcn itibaren kapalı zarf uaullyle ek- slltme. 
slltmeyc konulmuştur. İhalenin yapılat:ağı mahal ve tarihi: 

2 - Şartnameler Ankarada merkez hıt- 15. 8. 940 Maliye vekAleti mlllt em!Ak mti
zıssıhha nıUessesesl satın alma koınlsyo- dUrlüğUnde saat 16 da. 
nundan parasız alınır. İhaleye girmek isttyen kimselerden ara-

3 - Eksiltme 29. 7. 940 pazartesi Ki.inli nılan vesaik: Bu iş için nafıa mUdUrlUğUn
saat 11 miiessesede milteşckkil satın alına den alınacak ehJ{yet vesikası. 
komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat' teminat miktarı: 325 Ura 156 

4 - Muhıunmen bedell 21600 ilk teminat kuruştur. 
1620 liradır. İhale evrakını görmek lsllyenler: Mall-

5 - Teklif mektupları muayyen gijnde ye vekA.letl milli emlfık mUdUr!Uğ'Unde is
saat ona kadar komisyona verilmiş olmalı- tenllen evrakı görebilirler. 
dır. Mektuplar mUhUr mumu ile mUhUrIU (4066) 14049 
olacaktır. 

6 - Muvakkat teminat bedeli nakit ve 
nakit mahiyetindeki evrak maliye vekAleU 
merkez muhasebesi veznesine yatırılması 
lı;ln tııllplcrtn bir gUn eve! komisyona mU
racaatıa birer irsaliye almaları lAzımdır 

(3821) 13836 

Talebe alınacak 

Sıhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Konya köy ebe mektebi müdürlüğün 
den : 

Bir yıl leyli okuduktan sonra üç yıl 
mecburi hizmet yapmak ,.e yalnız köy
lt"rde sanat icra etmek üzere köy ebesi 
yetiştiren mektebimize bu yıl 30 tale
be alınacaktır. Şartları şunlardır : 
1- Türkiye Cüm:mriyeti tebaasın

dan olmak, 

2- İlk tahsilini bitirmiş veya o de
recede tahsil görmüş olmak, 

3- Yaşı 18 den aşağı ve 35 ten yu
kar, olmamak. 

4- Evlenmemiş olmak şart değil -
dif. Evli veya dul olmamakla beraber 
{2·10) yaşına kadar çocukları olanlar 

HARiCiYE VEKALETi 

Kok kömürü alınacak 
Hariciye Vekaletinden : 
1 - Satın alınacak 250 ton kok kö

mürü kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedel (6510) li
ra ve muvakkat teminat 488 lira 25 ku-

ruştur. 

3 - Münakasa 29 temmuz 1940 pa
zartesi günü saat 16 da Ankara veka
let satın alma komisyonunda yapıla -

caktır. 
4 - Taliplerin teminatlariyle tek -

lif mektuplarını mezkur tarihde ko -
misyona tevdi etmeleri ve şartnameyi 
almak istiyenlerin vekalet levazım 
müdürlüğüne müracaatları. (3680) 

13666 

P. T. TELEFON Md. 

çoc-uklarımn her türlü bakımı temin Bakır Manşon alrnacak 
edileceğine dair bir teahhütname ge • P. T. T. Umum Müdürlıiğıinden: . 
tirirlerse kabul edilirler. Çocuklar 1) İdare ihtiyacı için (28000) tanesı 3 
mektebe gelmez. M/ M (2000) tanesi de 4 M / M/ ceman 

5- İsteklilerin haziran başından a- (30000) tane bakır mıınşon ac;ık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

f.ostus 15 ine kadar doğrudan doğru- 2) Muhammen bedel (3000), muvakkat 
va mektep müdürlüğüne müracaat et- teminat (225) lira olup eksiltmesi, 2/eylül 

• l"k /190 paztrcesi günü sn.at (16) da Ankara-
meleri ve dilekçilerile hır ı te aşağı- da Ebkaf apartımam 3 üncü kapı birinci 
daki vesikaları eksiksiz olarak gön - katında P. T. T. satın alma komisyonunda 
dermeleri lazımdır. yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz 
A- Nüfus hüviyet cüzdanın aslı, veya banka teminat mcktubiylc kanuni ve
B- İlk mektep şahadetnamesinin as- sil 1Jarını. hamilen mezkur gün ve saatte 

h veya bu derece tahsil gördüğünü is- o komisyona müracaat edeceklerdir. 
bat eden fotograflı ve tasdikli vesik 4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. lcva-

a, zım, İstanbulda Valide hanında lklncı 
C- Tahsiline ve ileride hizmet gör- katta P. T. T. levazım ayniyat şubesi mü

mesine engel olacak bir hastalığı ol _ dürlüklcrindcn bedelsiz olarak vcrilecck-
madığına dair vilSyet hastanelerinden tir. <38 t4-) l3

81
7 

alınmış heyeti sıhiye raporu, Kurşunlu kablo alınacak 
Ö 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
D- rneği ve bu ilan sonunda yazıl- l) İdare ihtiyacı için (30000) metre çift 

dığı şekilde kefili ve nöterlikten tas- nakilli kurşunlu kablo açık eksiltmeye çı-
dikli bir nöter senedi, karılmıştır. 

2) Muharrnnen bedel (SOOO), muvakkat 
E- Çocukları (2-10) yaşına kadar o- teminat (375) lira olup eksiltmesi 3/cylül/ 

lan dul kadınların tahsil müddetince 1940 salı g'.i:ıl: saat (16) da Ankarada Ev
çocuklarının anne, kız kardeş, tt-yze, kaf apartır:ıanı üçüncü kapı birinci katın-

da P T. 1". aatın alma komisyonunda ya-
hala gibi yakın akrabası tarafından ba- pılacaktır. · 

ASKERIFABRlKALAR 

1500 Takım kı,Irk erat elbisesi 

yaptırılacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (19.125) lira olan 

1!500 takım kışlık erat elbisesi askeri fab
rikalar umum mUdUr!Uğil merkez satın al
ma komisyonunca 5. 8. 940 pazartesi gUnU 
saat 15 te kapalı zartla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1434) lira (381 kunışu havi teklif mek
tuplarını mezkQr günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vcsalkle komisyon~ olmadıkları
na vebu işle alAkadar tüccardan oldukları
na dair ticaret odası vesika.siyle mczkQr 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3817) 13891 

Mukavele tarihinden 31. 5. 1940 
tarihine kadar Kaya§ iatuyonun

dan Fabrikalara ve Fabrikalar -

dan Kaya' istasyonuna gelecek 
ve gidecek takriben 4000 ton 

malzeme ve saire nakliyatı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (5200) lira olan 

yukarda yazılı nakliyat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko -
misyon unca 9/8/ 94-0 cullla günü saat 15,30 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (390) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde sa
at 14.30 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı ' kanunun 2 
ve 3. ma.ddclerindcki vcsaiklc komisyonı:u 
olmadıklarına ve bu işle alikadar tüccar -
dan olduklanna dair ticaret odası vesika -
siyle mezkur &iin ve saatte komisyona mü-
racaatları. ( 4<>47) 14015 

6 Kalem kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
193,600 metre mikabı 1000 adet 5,SOx0,22 

x0,16 M. ebadında az çıralı çam ağacı. 
25,200 metre mikabı 150 adet 7,50x016:ıı 

0,14 M. ebadında az çıralı çam ağacı, 
ı 7,1875 metre mikabı 12S adet 2,20x0,2S 

x0,25 M. ebadında az çıralı çam ağacı, 
282,750 metre mikabı 43SO adet 4,00x 

0,25x0,06S M. ebadında az çıralı çam aiacı, 
11.760 metre mikabı 300 adet 2,00x0,14:ıı 

0,14 M. ebadında di::ı budak veya meşe ağa-
cı. 

2,000 metre mikabı 200 adet OOxO,lOx 
0,10 M. ebadında diş budak veya meşe ağacı 

Tahmin edilen bedeli (35.833) lira olan 
cins, ebad ve miktarı yukarda yazılı altı 

kalem kereste Askeri Fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
9/8/94-0 cuma günü &aat 16 da kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (1) lira (80) 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (2687) 
lira ( 48) kuruşu havi teklif mektuplarını 

mezkur giindc saat 15 ıe kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanwıun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiklc kılacağına dair teahliütnamc ( evli ve 3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz 

çocuklu kadınlar için tahsil müdde • veya banka teminat mektubiylc kanU11i ve- komisyoncu olmadıklarma ve bu işle ali -
tince çocuklarına bakacağına dair k:O: ttııilralannı' blmiJtıiıa mealnlr sün ve saatte kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o-

o komisyona müracaat edeceklerdir. dası vesilcasiyle me:ddlr sün ve uatte ko-
casının teahhütnamesi. 4) iartnamcler, Ankarada P. T. T. lcva- misyona müracaatın. (3951) 14018 

F- Köy ihtiyar heyetinden alınmıt zım, stnnbul'da Knacıyan hanında ikind 
ve zabıtaca tasdik edilmiı hüsnühal katta P. T. T. levazım ayniyat şubesi mü- Beş kaleın ve ceman 2360 adet 

dürlüklcrindcn bedelsiz olarak verilecck-
varakası. tir. (3815) 13818 ispit ile 2000 adet batlık 

G- 4,5 x 6 boyunda 4 tane fotograf, Makinist alınacak alınacak 
Teahhüt senedi örnegi : Radyodifüzyon Müdürlüğünden : Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Konya köy ebesi mektebine alınarak Sanat mektepleri elektrik kısmın- Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

tahsil edip mezun olduğumda Sıhat ve d b Tahmin edilen bedeli (9150) lira olan 

t . . h an mezun veya u derece tahsil muhtelif ebatta beş kalem ve ceman 2360 
çtimai Muavenet Vekalctı'nın ya ut görnıüıt elektrik ve radyo iıtlerı"ne va-
ı· k k 1 t • d cegv i :r :ı adet ispit ile 2000 adet baılrk aakert fabri-

va ı ve ayma am arın ayın e e kıf makinistler ve makı"nı'st namzetlerı' 
k

.. k d ·· 1 h' t t kalar umum müdürlüğü merkez satın alma 
oyler mınta asın a uç yı ızme e • alınacaktır. Talip olanların 1 agvustos 11 

meği ve bu hizmeti kabul etmediğimti 19·4·0 tarı'hı"ne kadar Radyodı'fu""zyon komisyonunca 9/ 8/ 940 cuma &iinü saat d de kapalı zarfla ihale edilccelctir. Şartname 
veya kabul edip de muayyen müd e mudürlüğüne müracatları. 13960 parasız olarak komisyondan verilir. Ta -
bitirmeden bıraktığım ve sıhi sebepler tiplerin muvakkat teminat olan (686} lira 
dışında mektepten daimi olarak çıktı- O (25) 1ru h · kl"f k ı 
gvım veya rıkarıldıgvım takdı"rde tahsil G MROK MUHAFAZA ruşu avı tc 

1 
me tup arını mcz-x kiir günde saat 10 na kadar komisyona vcr-

masrafı karşılığı olmak üzere 100 lira mclcri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka-
vermeği kabul ve teahhüt eylerim. Kuru f asulya alınacak nunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaiklc ko-

S 'h "k t ~h d • Kilis Gümrük Muhafızı Tabur Komu • misyoncu olmadıklarına ve bu Me alaka -
arı ı ame ga a rest. tanlığmdan : ~ 

Y k da d h .. · t" a ılı o- dar tüccardan olduklarına dair ticaret o -
u arı a res ve uvıye 1 Y z 1 - Müteahhidi nam ve hesabına olarak 

l ( ) b t hh .. t d' ci- dası vcsikasiylc mezkiir gün ve saatte ko -
an nın u ea u sene 1 mu 2490 sayılı kan. sı. maddesine göre 3450 ki-

b. k ··d k b · t" misyona müracaatları. (4020) 14026 
ınce ma tuan o eme mec urıye ın • lo kuru fasulya açık eksiltmeye konulmuş-

de olduğu 100 lirayı kendisile birlikte tur. 38 Ton SX20 mm. Lama demiri 
müteselsil kefil ve müşterek mütesel- 2 - Muhammen bedeli "862 lira SO ku - 15 ton 6 mm. demi:r tel alınacak 
sil borçlu sıfatile ödeyeceğim. ruş" tur. Muvakkat teminatı "64 lira 69 klı- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Kefilin adresi. 13652 ruş'' tur. Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Serüm ampulü alınacak 3 - Eksiltme 8-8-940 perşembe günü sa- Tahmin edilen bodcli (19.000) lira olan 

J 
• at 10 da tabur komisyonunda yapılacaktır. yukarda yazılı 38 ton lama demi1'i ve ıs ton 

Sıhat ve çtimai Muavenet Vekaletı 
Merkez Hıfzıssıhha Müesse~esi Satın Al- Şartnamesi bedelsiz verilmektedir. "S5G8 ıdcmir tel askeri fabrıikalar umum müdür -
ma Komisyonundan: -3349" ' 13S92 lüğü merkez satm alma komiıyonunca 

• 9000 2cc 13/ 8/940 sah günü saat ıs tc kapalı zarfla 
1~~~ 1~ :: GÜMRÜK VE fNUISARLAR V. ihale odilecektir. Şartname parasız olarak 

3i000 15 ,. komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 

Şİ•e alınacak teminat olan (142S) lirayı havi teklif mek-
192000 J :r tuplarını mezkur günde saat 14 de kadar 

Mfı 1 1 nhisarlar Ankara Bscmu-du··rıu-g~u"n ıesl!lesem z için cins ve mlkdan yazı ı :r komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
192000 adet serom ampulU açık eksiltme den : 
suretiyle satın alınacııktır. 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddclcrin-

2 - Eksiltme 5. 8. 940 pazartesi gUnU 1- Erzurum Başmüdürlüğü imalat- deki vcsaiklc komisyoncu olmadıklarına ve 
saat 11 de Ankarada merkez hıfzıssıhha hanesinin senelik şişe ihtiyacı olan bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
mUessesesl satın alma komisyonunda yapı- ( İnhisarlar ) monogıramını havi 600 ticaret odası vcsikasiyle mczk\ır gu"n ve sa
lacaktır. 

3 - Ampullerin cam evsafı tUrk kodek- bin bot şişenin mübayaası 20. 7. 940 ta- attc komisyona müracaatları. (S988) 
sine uygun olacaktır. rihinden itibaren 20 gün müddetle ve 14086 

4 - Tahmin bedell 8360 Ura llk temin&- kapalı zarf usfılilc eksiltmeye konul -
tı 627 llradır. 

5 - Şartname ve numunesini görmek la- muıtur. 
tlycnlcr komisyona mUracaat ederler. 2 - 600 bin boş şişenin % 50 si 25 

6 - Muvakkat teminat bedeli nakit ve aantT l"k Cd 4 · 15 o/c S • d 
nakit mahiyetindeki evrakı Maliye Vekı\- ı ıtre ı ' ıo 5 şı ve c şı e 
letl merkez veznesine yatırılması lçln ta- 50 santilitrelik olacaktır. 
llplerln bir gUn eve! ve kanuni veaikalariY- 3- İhale 8 Ağustos 940 perşembe 
le beraber belli. giln ve saatte komlsvona gu'"nil saat 15 de Erzurum İnhisarlar 
gelmeleri. (4050) uoi6 

Başmüdürlüğü binasında icra kılına. 
caktır. 

4- Eksiltmeye iştirak edeceklerin OKULLAR 

Badana ve çatı itleri muhammen bedelin % 7.S muvakkat 
Ankara lkinci Orta Okul MüdürlüliJa- teminat parası olan 1001 lirayı ihale 

den: gün ve saatinden evel İnhisarlar vez-
.Okul binasının muhtellf yerleriyle aı- nesine yatırmaları lazımdır. 

nıflarının badana yaptırılması ve çatısmınu 5-- İstekliler bu şi .. elere ait şartna-
da aktarılması i11l 5. 8. 940 pazartesi gUn ... 
saat 15 te mektepler muhasebeclllğinde o- meyi Erzurum İnhisarlar Baımüdür • 
kullar satın alma komisyonunda ihalesi lüğüne bağlı imlahane ve Ankara, ts
yapılmak Uzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. Ke§lf bedeli 1645 ura 18 kuru§, mu- tanbul Baımüdürlüklerinde görebilir-
vakkat teminatı 123 llra 39 kunı§tur. ts- lcr. 
tekillertn teminat makbuzları ile 1940 yı- 6- İsteklilerin mektuplarını ihale 
lına alt ticaret odası vesikası ve nafıa mU 
dUr!Uğiinden alacakları fenni ehliyet vesi: günü saat 14 de kadar komisyon reis-
kalarlyle blrllkte yukarıdR 11i17.il .ırccen ırlın lığine makbuz muk::ıb:!inde tevdi et -
ve saatte komisyona geım .. ı .. rt . Bu ı11e aıt ı nıeleri ıarttır. Postada vukua gelecek 
keait. ıartname, mukavelename her .a:tin 
okul idarainde ıöriilebilir. (401.Z) 14006 teehhürler kabul edilmez .... (4011). 14005 

Kırrkkalede yaptırılacak inpat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (4S.OOO) lira olan yukarda 

yazılı inşaat askeri fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
13/ 8/ 94-0 sah &iinü saat 16 da kapalı urfla 
ihale edilecektir. Şartname (2) lira (25) 
kuruş mukabilinde komisyonda verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (3375) lira
yı havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat IS ıc kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vcsaıklc merkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (4018} 

14088 

5000 Adet çalı ve 2000 adet 

hasır süpürge alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

M er.kez Satın Atma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (llSO) lira olan 

SOOO adet çalı ve 2000 adet hasır süpürge 
askeri fabdkalar umum mlidlirlüğü merkez 
satm alma komisyonunca 13/ 8/ 940 salı cü
ni eaat 14 te llÇlk elmilimo ile ihalıe edil• 

__ ,_ 
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (86) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiki• 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala -
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odsı vcsikasiylc mezkiir gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (4098) 1409S 

ANKARA BELEDiYESi 

Otomobil lastiği alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs idaresi için alınacak olan 50 

adet iç lastiği on beş gün müddetle açık 

ek!iltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 740 liradır. 
1 - Teminat 55,50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenleri1J 

ber gün encümen kalemine ve isteklileri1J 
de 6181940 salı günü saat 10,30 da beledıytt 
encümenine müracaatları. (3826) 13837 

Çimento alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
17S ton Yunus marka portlant çimentosu 
on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliy
lc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bctlcli 5180 liradır. 
3 - Teminatı 388,5 liradır. 
4 - İhalesi 9/8/940 cuma günü saat on 

birde yapılacağından şartnamesini gorınck 
istiycnlcrin her gün cnctimen kalemine ve 
isteklilerin de ihale günü olan 9/8/ 94-0 cu
ma günü sa.at ona kad:ır teklif mektupla
rını usulen belediye encümenine vermele-
ri. (3886) 13931 

Muhtelif tamirat yaptmlacak 
Ankar:ı Belediyesinden: 

1 - Akköprudc belediye temizlik hanı
nın badaC'.a, yağlı boya ve sair tamiratı 15 
gün ı 'Jetle açık eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1339) liradır. 
3 - Teminat 100,43 liradır. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini ıormclı: 

istiyenlcrin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 9/ 8/940 cuma günıi saat 10,30 
da belediye cnciımenine müracaatları. 

(3894) 139~ 

Müteahhit nam ve hesabına büz 

alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Mecra in'8atında kullanılmak iıze
re muhtelif cbadda 590 adet büz alınması 
işi 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko
ulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (14SS) liradır . 
3 - Teminat 109,13 liradır. 
4 -:- Şart~mcsini gdrnıck istiycnlcrin 

her gun cncumcn kalemine ve istckl'lcriıı 
d~ 9/81~~ cuma günü saat 10,30 da bele
dıyc cncumcnine müracaatları. (38 3) 

13933 
Taksi şoförlerinin nazan 

dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 
1 -Taksi şoförlerinin her ne suretle o .ı 

lursa olsun yanlarında muavin bulwıdur • 
malan yasaktır. Hilifmda hareket eden 
&oförlcrin çalışmalarına müsaade edilmi • 
yccektir. 

2 - Şoförler talı:sl durak yerlerinde ar .. 
baları başlarından ayrılamıyacaklar ve du
rak yerlerinde bekledikleri muddetçe ara -
balarmm içinde oturacaklardır. 

3 - Arabasını kati zaruret halinde ln • 
rakmak mecburiyetinde kalan ı;ofdrler -ıt 
cak çok kısa bir müddet için arabanın ka • 
pıwmı ılı:ilitlemek suretiyle ayrılabilecek • 
lerdir. 

4 - Her arabada bulunması mecburi o
lan 1<>förün rcspıini muhtevi ve ismiyle ad
resi yazılı kartonları olmıyan arabaların 
seyri seferine müsaade cdilmiyecek, ha 
kartonlara hangi numaralı araba için veril
miş ise o arabanın numarası da yazılacak 
ve o arabayı kartonda ismi ve hüviyeti ve 
künyesi yazılı şoför kullanabilecektir. 

(4-084) 14081 

Akimilat<W alınacak 
Anlara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak ola 

152 adet akimülatör on beş gün müddetle 
ve kapalı zarf U$U1İyle eksiltmeye konul .ı 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (9S32) liradır. 
3 - Teminat 714,90 lira.dır. 
4 - İhalesi 9/ 8/940 cuma günü saat 11 

de yapılacağından şartnamesini ıönnelı: 
istiyenlcrin her gün encümen kalem"ne " 
isteklilerin de ihale rünü olan 13/8/940 sa
h Kiinü saat ona kadar teklif mektuplarını 
usulen belediye encümenine vcnnelui. 
(4-08S) l~ 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Makara alınacak 
M. M. Vekaleti Havı Satın Alma Ko

misyonundan: 
l - 1000 adet 1000 yardalık ıılyah ma. 

kara ile 500 adet 30 No. zincirli siyah ma
kara pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsi • 
nln muhammen bedell 567,50 lira ohıp ka
ti teminat mikdan 86 llradır. (1000 yarda
lık siyah makaralara 48, 30 No. zlnclrll 
makaranın beheri ise 17,!50 kuruııtur.) Pa-. 
zarlığı 29. 7. 940 pazartesi gUnll saat 10 
da hava satın alma komisyonunda yapıla.
caktır. İdari şartname ve mühürlU nUmu • 
neleri her gUn öğleden sonra mezkOr ko -
misyonda görUleblllr. isteklllerln munyyen 
gUn ve saatte katı teminat ve kanu:ıl b<>l
geleriyle birlikte komisyonda bulunmala-
rı. (3994) 13989 

Lastik alınacak 
M. M. Vekilet.i Hava Satın Alım Ko

misyonundan : 
1 - Komisyonda mevcut listesi dııhilin.. 

de muhtelif ebatta 526 adet iç lhtık pa • 
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be • 
deli (7080) lira olup kati teminat miktan 
1062 liradır. Pazarlığı: 3017 /940 salı gunil 
saat 10 da hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Liste her gün komisyonda go
rülcbilir. İsteklilerin muayyen giın ve u -
atte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
komisyonda bulunmaları. (4-034) 14037 

Akimilatör asidi alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - 2300 kno.ıram aaf akimilatör asidi 

pazarlıkla satm alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1380 lira olup kati teminat mıkt n 
(207) liradır. Pazarlığı 31/7/940 çarşamba 
günü saat 11 de hava satın alma komis • 
yonunda yapılacaktır. İdari şartname her 
gün öğl.cden sonra komisyonda gorulebilir. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte k ti to
ıninat ve kanuni belgeleriyle kom· syonda 
balunmalan. (4074) 14080 
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•••• Dok tor Operatör•••• 

M. Şerif Korkut 
Nümune hastanesi licf operatörü 

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

kabul eder 2787 

MAHKEMELER 

Ankara asl iye ikinci hukuk 
mahkemesinden : 

Mülhak binbaşı Recep tarafından mah - \ 
kememizin 94-0/ 1566 sayısına ikame olunan 
soyadr deği tirme davasının duruşması so
nunda Salı soyadının Balkıuı olarak değiş
tirilmek suretiyle nüfusa tescil ve ilanına 
8/ 6/940 gününde temyiz yolu açık olmak 
üzere karar verildiği ilan olunur. 2987 

Ankara 3 üncü sulh hukuk ha
k iml i ği·nden : 

KodakFilm 

Ankara Kavaklıdere'de Tunalı Hilmi 
caddesi doktor Kadri apartmanında ika -
met etmekte iken 2117/940 tarihinde vefat 
eden Diyanet işleri Heyeti müsavere aza
sından Vahit Üryan'ın emvaline mahkeme
ce vzıyet edilmiş ve kanunu medeninin 532 
inci maddesi mucibince defter tutma mua
melesi de ikmal olunmuş olduğundan kefa
leti hasebiyle alacaklı olanlar da dahil ol
duğu halde bilcümle alacaklı ve borçlula -
rın kanunu mezkiırun 561 inci .maddesi mu
cibince bir ay zarfında vesaikı resmiyele
riyle birlikte Ankara 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesine müracaatları ve alacaklarını 
vaktiyle kaydettirmiyenlerin mirascıya ne 
şahsan ve ne de terekeye izafeten takip e
dcmiycceklcri v mirascilarının dahi kanu
nu mzkurun 534 üncü maddesi mucibince 3 
ay zarfında müracaatları lüzumu ilan olu-
nur. 2993 

x 

BALAST MÜNAKASASI 
Devlet Demiryolları Adana 6 . ıncı l fletme Komi11yonundan: 
Aşağıda mahal, miktar ve muhammen bedelJeri yazılı balast ihzaratı mü

nakasa ve ihaleleri hizalarında gösterilen günlerde ayrı ayrı yapılmak üze
re kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme tayin edilen günlerde 
saat 11 de Adana'da İşletme müdürlüğü binasında yapılacaktır. İsteklilerin 
evelce bu gibi işleri yaptıklarını gösterir vesaik ve 940 sen esi T icaret oda
sı vesikasiyle 2490 No. lu kanun mucibince bazırlıyacakları tekJif mektup
larını münakasa saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuza vermiş 

bulunmaları lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara, Hay
darpaşa, Adana, Malatya, Kayseri veznelerinden alınabilir. T aahhütlü mek
tu plarla yapılacak tekliflerin postadaki gecikmesi nazarı itibare alınmaz. 

Fi. M/3 YekQn bedeli İlk teminat İhale 
T eslim mahalli Miktar m/3 kuruş Lira Lira günü 

Alaca 10000 120 12000 900 30-7-940 salı 
Hacı kırı 9000 150 13500 1013 30-7-940 ,, 
T ürk bahçe 6000 150 9000 675 31-7-940 çar-
( F . paşa • Islahiye şamba 

arası) 

Karadere -
Km. 536-522 6000 180 

T oprakkale . İsken-
10800 810 31-7-940 ,, 

d erun arası 8000 120 9600 720 31-7-940 .. 
(3619) 13653 

KOK FİYATI 
Belediye Reisliğinden : 

1- Kamyon nakliye ücretlerine yapılan zam dolayısile 
semt depolarında kokun kilo ile satı§ fiyatı 2.75 kuruta çı· 
karılını§tır· 

2- Semt depoları yalnız kilo ile sa.tı§ yapacaklar ve 250 
kilodan yukarı satamıyacaklardır. 

Sayrn ha lka ilan olunur. (4095) 14092 

Bir dokuma posta şefi aranıyor 
İzmir ıark sanayii kumpanyası Türk Anonim ~irkefinden : 

Fabrikamız için boyalı , fantazi ve kaput bezleri imalntmı ida
re edecek bilgili bir dokuma posta t efine ihtiyacımız vardır. 
Şeraitimiz Q§ağıya yazılıyor : 
1- Fabrikamızda çalışacak posta tefi Türk olacak ve Türk 

ta biiyetini haiz bulunacaktır. 
2- Yaşı, otuzdan aşağı, kırktan yukarı olmıyacaktır. 
3- Mutlak surett e türkçe okuması, yazması olacak ve doku

.ııa i şlerile a lakadar hesap işlerini bilecektir. 
4- Fabrikamızın imalatını yapan mümasil bir imalathane 

veya fabrika da muhtelif dokuma işlerini bilgili bir surette ifa 
ettiğine da ir bonservis ibraz edecektir. 

5- Hüsnüha l varakası ile birlikte ne mikdar aylık almakta ol
duğuna dair vesika ibraz edecektir. 

6-- T a lip olanlar ; 
Şirketimizin lzmir'deki merkezine müracaat edebilirler. 2948 

Şehitler - İzmir. Posta kutusu : 55. 

Bir daktilo aranıyor 
Geniş teşkilatlı t icari bir 

müessesede 

LiSAN BİLEN 
,v e seri yazan bir daktiloya 

ihtiyaç vardır. 

Posta kutusu : 

498- Ankara 
Adresine müracaat olunması. 

2900 

MAARlF VEKALETİ 

Srra, kürsü vesaire yaptırılacak 
Maarif Vekaletinden : 
Ankara Atatürk lisesi için yaptırılacak 

olan 15253 lira 60 kurus keşif bedelli 416 
aıra, 16 yazı tahtası, 16 kürsü ve 16 podyum 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur. Resim ve şartnameleri bedelsiz olarak 
orta tedrisat dairesinden alınacaktır. ! ha • 
le 12/agustos/ 940 pazartesi günü saat 11 de 
vekilet binasında mıitesekkil komisyonca 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 11+. lira 
15 kuruştur. Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat eve! kokimsoyna verilmiş olması 

18.ıımdır. ( 4094) 14085 

VA KIFLAR UMUM Md. 

İnşaat ve tamirat 
Vakıflar Umum Mıidürli.ığünden: 

Ke§lf bedeli 
Lira Kr. 
214 50 Çocuk snrnyı caddesindeki vakıf 

dükkfmhu·ın temel kısnıının takviye 

ADLİYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Adliye Vekaletinden: 
Makamı vektUet ve temyiz baş rlyaııetl 

baş ıııilddclıımuınllik otomobilleriyle Ve
kalet motosikletleri ihtiyacı için alınacak 
750 teneke benzinin açık eksiltmesi 22. 7. 
!HO pazartesi günil saat on beşle yapılacağı 
illin edilmişse de mezkfir glinde talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 43 tincil 
maddesi mucibince ekı:ılltme on glin uzıı.tıl
mııı ve ihale 2. 8. 940 cuma gtinU s:ınt on 
beşte vek!Uet velevazım mlidürlUğünde top
lanan komisyonca yapılacağı cihetle talip
lerin f(le:zkur saatte vekfı.J.et binasında top
lanan eksiltme komisyonuna mUracaaUnrı 
llizumıı ilan olunur. 14031 ı 14089 

KİREC .. KUM .. CAKIL 
~ ~ 

~MOZAYİK 
Kütahya namındaki kaymak kireçleri, • 

sedet parlaklığı veren yıldız marka moza
yık, toprııksız en temiz. MALIKÖY kum 
ve çakılları. 

Sıınayt caddesi Ali Rıza Ap. No : 6 HU
seyln Orak UcnreUuıneslnde bulunur. Ti. 
!!078 2158 

r
• Piyano akordu •

1 Piyano konser akordcri ve tamir 
mütehassısı Mina !stanbuldan gel
di. Gar gazinosu Telefon 1417 

" 2887 , 

Odun ahnacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden : 
8. 7. 940 tarihinde yapılan eksilt · 

metle 175 bin kilo odun için verilen fi. 
yat fazla görüldüğünden yeniden ek 
smmeye çıkarılmıştır. 

İhalesi 5 ağustos 940 pazartesi saat 
lC da yapılacaktır. Şartnamesini g-ör · 
mek istiyenlerin Kurum hesap işleri 
direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

ve inşası. ..Jll llll 11111111111111111111111111111111 L 
280 00 Vakıf kayıtlar mlldUrlUğll için : 

Cebeci'de istasyon yanında masa ve sandalya imaliyesi : -Yukarıda keşif bedelleri ile yapılacak 
işin cinsi yazılı tıımlr ve imal!it ayn, ayrı : 
pazarlıklıı eksiltmeye konulmuştur. : YENİDOGAN BAHÇESİ 

-----
İhaleleri 29. 7. 940 paımrtesi glinll ıınat 

on beşte lkınci vakıf apartımanda vakıf· 
lar inşaat ınUdilrlilğtlnde yapılacaktır. Ta· 
liplel'.in yüzde on be§ teminat paralariyle 
birlikte müracııallnrı. ( ·1070 )"' 14079 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu t esçili 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Dikmen Önıerpınıırı mcvkilnde kil.in 

tarafeyn! Lefter ve Kostakl ve Yorgi ile 
çevrili ve 3942 umum ve 67 No. lu vergi
ce eski oğlu Glllıııa namına kayıtlı bir kıta 
bağ ile gene aynı mevkide ekmekçi Anııs· 
tas zevcesi Vn.silakiden metruk Ali ve Ma
rlka ve kendi bağı He çevrill 3987 - 3988 
umum ıı ve 12 husus No. lu ıı dönilm 
mlkdannclaki bir bağ hazinece bilmllzaye
de ve taksitle Şr.vkete sntılınıııtır. Her iki 
bağın tapu kaydı olmadığından yeniden 
tescill için 10. 8. 940 cumaı·tesi gUnU ma
halline gldlleccğlnden bu yerlerin mtilki • 
veti ile bir alfı.J.uuıı olanların o glin iddia 
ve haklarını tevsik edecek vesikalarla bir
likte yerinde bulunacak memurıımuzn veya 
o gllne kadıır Çankaya tapu ılcil muhafız
lığına mllrncaat etmeleri Hl:ımmu illln olu-
nur. ( 4097 ı 14094 

-:; Kibar ve temiz halkımızın yegane : 
: oturabileceği bir bahçedir. --_ Her akşam : Çalgı ve asri ;: 
: Elektrikli KUKLA 
: Temiz takım, mükemmel servis, : 
: iyi şarap, taze bira ve enfes : - -mezeler ve meşrubat 
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HARTA G. DIRE KTÖRLÜGÜ 

2 Memur alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta genel direktörlUğUne iki me
mur alınacaktır. 

2 - Verilecek llcret mlkdarı 36G1 sayı
lı ııskert barem kanununun 6 ıncı maddesi 
del!Uetiyle 3656 sayılı mülki. barem kanu
nuna göredir. 

3 - Memurin kanunundaki evsaf ve şe
rnitl haiz olanların 15. 8. 940 gününe kn· 
unr Ankarada harta genel direktörltiğU 
munmeltıt ı:ıefliğtne mUracaatıan. (4051) 

14090 

TELEFUNK N 
~ 
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Radyoları ve lambaları geldi. 
Türkiye Vekil 

SERVER ATAMAN 
Galata, Hnrraççı S. 14 - Posta kutusu 1525 - Telg. adresi TELSER- Te. 49317 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6818 

i mtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
:Mliessese Mildilril : .Nruıit ULUG 

ULUS Basnnevi ANKARA 

Bi r komprime hayat karşıhğıdıt 
En sıkışık zamanlarda size en büyük yardımcıdır. Kalöri, gıda, lezzet 
faset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haizdir. 
mek, bezelya, buğday vesair çorbalılt- komprimelerimizi her yerde 
l irsiniz. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARA 
M. NURi ÇAPA Ku~luş tarihi : 19tS 

~ Bugün sular kesilece 
A nkara Belediye Reisliğinden : 

Bazı tamirler dolayısiyle yarın ( bugün ) §ehrin bazı 
hallerinde su kesilecektir. Sayın halka ilan olunur. 
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~ 20 Memur ve 8 makine ressamı alına 

---- Türkiye Demir ve (elik Fabrikalan 

= Müdürlüğünden : 
§ Müessesemizin muhasebe, zat işleri, ticaret, muhaberat şubeıe..J 
:=ae istihdam edilmek üzere 20 memurla 8 makine ressamı alınaçıJ' 
=: isteklilerin: 
:= 1 - 3656 veya 3659 numaralı kanunlara tabi daire ve müessesefl 
:=asgari iki sene çalışmış bulunmaları, 
§ 2 _.... Askerlik hizmetini yapmış olmaları , 
- 3 - Asgari orta tahsil görmüş bulunmaları, 

_ 4 - Yaşlan 40 dan fazla olmaması şarttır. = Yukarıda yazılı evsafı haiz bulunanlara 3659 sayılı barem ka;. 
=:nun müsaade ettiği miktara, (BİR DERECE SINAİ İŞLS 
=:zAMMI) ilave edilir. ,/ 
=: Bu kayıtlarla, memurlara 85 ila 140; ressamlara 140 ita 210 J ı 
= kadar ücret verilecektir. 

§§ Taliplerin Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü ve Sürne< ~ 
- ' . ·ı et' = tstanbul şubesiyle, Karabükte müessesemizden tedarık edebı e 
=:ri iş talepnamelerine, aşağıda yazılı vesaiki ekliyerek en geç 12 • 
=: tos 940 tarihine kadar doğrudan doğ .. u} Karabükte müessese 
:=aürlüğüne göndermeleri ilan olunur. 
=: 1 - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri 
=: 2 - Hizmet vesikalarının asıl veya suretleri . f 
=: 3 - Halen devlet devairinde veya 3659 numaralı kanuna tabı 
=:essesatta çalışanlar, almakta oldukları ücretleri gösterir bir "et' 
§ ile kendilerine ait barem intibak cetvell~rin in musaddak birer sıl 
= 4 - Sıhat raporu, 
~ 5 - Nüfus ve askerlik vesikası, \~ 
- 6 - Polis hüsnühal vesikası, ~ 
= 7 - 3 boy ve 7 vesika fotoğrafı. ./. t,ıir 
§ NOT : 1 - Halen devlet dairesinde asli maaş alanlara 3659 

11~ ~S~ 
:=ralı kanun ahkamı dahilinde sınai işletme zammı ile 2 üstün ete ıe ı. h 
= ye tekabül eden ücret ve 3659 numaralı kanuna tabi müessese i r~ı 
§ devletten ücret alanlara kanuni ahkam dahilinde bir derece sıtıB ~t 
= letme zammı verilecektir. ~ 
:= 2 - Evelce memuriyet için müessesemize müraat edip menfi '

1
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YENİ SİNEMA HALK SiNEMAsı sus SiNE~~ı ~~ 
Saat: 10 -14.30 • 18.30 Bugilu bu gece DugUn saat l 4 • f '~ 

seansları 24 kısımlık bilyijk mn- Sabahsız bir ıı.Ş1' sO ~ ~ 
ÇILGIN GENÇLİK cera filmi tekmlJI birden Saat: 16 • ~ ı. \ 
Saat: 12 • 16.30 - 21 İZCİLERF. iMDA T sennslııl' •J ~~-

seıınslnn Bu filme mahsus SC'ans MACAft ı\ş~ l fil 
AŞK TERZİHAN~St saatleri: 11 • l4.30 ~ ;"l\~'tı 

Illl§tanhnşn renkli 1 i.:ıo . 21 saat : 1o da S :ı• \ 
§fılıcser t 

çnkçıları. SA8 ıoıı lı.. 1 

Hamamönö açık hava Cebeci Y enldoA-an Hayali "B~ ~ .~ 
YANIK ESİRE Ali Babanın Mirası _____..,,..- ııe-4 ,, 

Tllrkçe sözlU arapça Türkçe sözlü ve vıı.rkılı ŞEHVET J{t1,crl 
§arkıh kahkaha revUeü Türk şııJıC 


